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คำนำ 

 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอันสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะ

ตามที่สังคมและประเทศชาติมุ ่งหวัง ซึ ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีวิธีการ           

ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินการอย่างเหมาะสม โรงเรียนอนุบาล

เชียงราย  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ทุกกลุ่มงานและบุคลากรทุก

ระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม    ใน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยวิธี SWOT Analysis จากนั้นกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   กลยุทธ์และ

เป้าหมายในการพัฒนา จัดทำงาน โครงการและกิจกรรมรองรับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอขอบคุณ

ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็น

เอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกกลุ่มงาน และบุคลากรทุก

ระดับจะร่วมกันนำแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติอันก่อประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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ส่วนท่ี 1  
บทนำ 

 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษา 
 
 1. ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2497โดยนายวิศิษฐ์  เรืองอำพร 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  เสนอขออนุมัติใช้ที่ดินต่อกรมสามัญศึกษา และของบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียน เปิดทำการสอนในปีพ.ศ.2498โดยนายเล่ือน  กฤษณมาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมัย
นั้นเป็นประธานมีนักเรียน 27 คนชาย18 คนหญิง 9 คนครู 2คนครูใหญ่คือ นางสาวศรีสะอาด  สุขานุ
ศาสตร์ และนางสาวอุษา  บุญค้ำ เป็นครูประจำชั้น ต่อมานางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์  ย้ายไปรับ
ราชการท่ีกรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษาจึงแต่งต้ังให้นางอุษา ตันสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต้ังแต่วันท่ี 
1  มิถุนายน พ.ศ. 2505  ต่อมา นางอุษา  ตันสุวัฒน์  ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  
กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั ้งให้ นางสาวประเทือง  โชติช่วง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั ้งแต่วันที่  25  
พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ต่อมาทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้  นางสาวประเทือง โชติช่วง ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ทางราชการได้แต่งต้ังให้นางสาวจุฑามาศ  จันทร์เข็ม มาดำรง
ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2531  จนเกษียณอายุ
ราชการในวันท่ี30  กันยายน พ.ศ. 2543 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสายัณห์ นุกูล  มาดำรงตำแหน่ง
ในวันท่ี  9 ตุลาคม พ.ศ.2543  และนายสายัณห์  นุกูล ได้ลาออกจากราชการวันท่ี 3 มีนาคม  พ.ศ.2547  
ต่อมาทางราชการได้แต่งตั ้งให้ นายปรีชา ศรีสุวรรณ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 1 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 เกษียณอายุราชการวันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2548 ต่อมาทางราชการได้แต่งต้ัง
ให้นายจำนงค์  พรมจันทร์ มาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื ่อวันที ่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ทางราชการได้แต่งต้ัง
นายมงคล  สุภามณี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 วันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 ได้ส่งมอบพื้นที่โรงเรียนบ้านสันต้นเปาให้อยู่ในการดูแลของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยทาง
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับย้ายนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา จำนวน 39 คน เข้ามาเรียนรวมกับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้นำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ไปเรียนในที่พื้นที่สันต้นเปา  ต่อมานายมงคล สุภามณี 
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 จึงได้แต่งตั ้ง นายสุวิทย์  บุษรากุล มาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
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เชียงราย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่          
นางวาสนา  คำวัง และนายวรพจน์  อุ่นบ้าน  ต่อมาเมื่อวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ.  2563 นายสุรพงษ์   

อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มาปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต่อมาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ 
นามเงิน และนางสาวนิศากร ขันใจ เข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และ
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเชียงราย เขต 1 จึงได้
แต่งต้ัง        นายสมนึก  จันทร์แดง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และในวันท่ี 
5 มกราคม พ.ศ.2564 นายฐปนนท์  ใจกล้า และนายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ มารับตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
 1.1 ที่ต้ัง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   

(1) พื้นท่ีท่ี 1 (ในเมือง) ต้ังอยู่เลขท่ี  487  หมู่ 2   ถนนอุตรกิจ  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง
เชียงรายจังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   57000  โทรศัพท์ 0-5371-1371 โทรสาร  0-5374-4279 
E-mail  : anubancr@hotmail.com www.anubancr.ac.th  ขนาดพื้นท่ีโรงเรียนอนุบาลเชียงราย   
มีที่ดินตามเอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข  ชร.29น.ส.ล. ฉบับที่ 891/2504 และทะเบียน
แปลงหมายเลขท่ี  ชร.1 น.ส.ล. ฉบับท่ี   888/2504 รวมพื้นท่ีท้ังหมด  5 ไร่   2  งาน  25  ตารางวา 

 (2)  พื้นที่ ที่ 2 (สันต้นเปา)เลขที่ 478/2ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นเปาตำบลรอบ
เวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นท่ี 16 ไร่ 1งาน 53 ตารางวา 

1.2 สภาพชุมชน 
 ชุมชนและเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  มีสองพื้นที่ได้แก่พื้นที่ที่ 1 (ใน

เมือง) และพื้นท่ี ท่ี 2 (สันต้นเปา) เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  จึงมีเขตพื้นท่ีบริการท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย สำหรับพื้นที่ในเมืองรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงราย และบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ีตั้งของหน่วย ราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด  ตลาดสด  และ
รา้นค้ามีถนนรอบโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ส่วนพื้นท่ีสันต้นเปามีถนนพหลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางหลักใช้ในการ
สัญจร ประชาชนในเขตบริการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับราชการมี
รายได้และฐานะความเป็นอยู่ระดับปานกลาง ชุมชนมีความสัมพันธ์และร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับดี แต่อาจมีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่บ้างในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและตอนเย็นขณะเลิก
เรียน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
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1.3  ตราโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

 
 

  สัญลักษณ์ รูปวงกลมใหญ่ล้อมรอบคติพจน์ และนามโรงเรียน รูปวงกลมเล็กเป็นลายกนก 
ล้อมรอบตรา  อ และดอกบัว ( อ สีน้ำเงิน   ดอกบัว สีชมพู) 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์  วงกลมใหญ่ หมายถึง ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ำ
หนึ่งใจเดียวกัน วงกลมเล็กลายกนก หมายถึง การรักษาไว้ซึ ่งความเป็นไทย  รูปอักษรไทย อ  คือ 
อนุบาล แรกเริ่มความไร้เดียงสา รูปดอกบัวสีชมพู คือ ดอกไม้อันทรงคุณค่าด้านพุทธบูชา เปี่ยมด้วย
คุณธรรมน้อมนำใจสำหรับครอบครัวอนุบาล 
 1.4  คติพจน์ประจำโรงเรียน   

  สุโข  ปญฺญา   ปฏิลาโภ 
  ความได้ปัญญา   ก่อให้เกิดสุข 

 1.5  คำขวัญประจำโรงเรียน  
     มารยาทดี      มีวินัย       ใฝ่ศึกษา   

 1.6  สีประจำโรงเรียน          
  ฟ้า   -  ชมพู 

 1.7  อักษรย่อของโรงเรียน         
  อบ.ชร. 

 1.8  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน       
  ตรารูปอักษร อ. ดอกบัว 

 1.9  ปรัชญาโรงเรียน          
  ความรู่คู่คุณธรรม 

 1.10 อัตลักษณ์         
  ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย  

 1.11 เอกลักษณ์         
  เป็นเลิศทางวิชาการ 
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สภาพปัจจุบันสถานศึกษา  
 1. ข้อมูลบุคลากร 
 1.1 ข้อมูลบุคลากร  (ข้อมูล ณ ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

บุคลากร จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 

ข้าราชการครู 82 

ข้าราชการครู (ช่วยราชการ) 1 

ครูอัตราจ้าง 29 

ครูอัตราจ้าง (SL) 12 

ลูกจ้างช่ัวคราว 30 

พี่เล้ียงปฐมวัย 14 

ลูกจ้างประจำ 1 

ครูชาวต่างชาติ 26 

รวมทั้งหมด 199 

 
1.2 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565) 
 

ชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 2 7 72 75 147  
อนุบาลปีท่ี 3 7 69 93 162 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 14 141 168 309  
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1.2.2 ระดับประถมศึกษา 
 

ชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 11 146 152 298  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 9 149 139 288 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 163 144 307 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 148 169 317 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 131 151 282 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 147 149 296 
รวมระดับประถมศึกษา 56 883 904 1787 
              รวมทั้งสิ้น 70 1024 1072 2096 

 
 1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 1) พื้นท่ีในเมือง จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลข ชร.29  น.ส.ล.ฉบับท่ี 891/2504   ทะเบียนแปลงหมายเลขท่ี ชร.1 น.ส.ล. ฉบับท่ี 888/2504 
มจีำนวนอาคาร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 16 หลัง ดังนี้ 
 

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ 
พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ขนาด 18 ห้องเรียน (อาคาร 1) 

แบบ สปช.2/28 2530 ราชการ 3,834,000 

2 อาคารยูงทอง ขนาด 9 ห้องเรียน 
(อาคาร 2) 

แบบ 2/28 2536 ราชการ 2,869,000 

3 อาคารสามัญศึกษา ขนาด 8 
ห้องเรียน (อาคาร 3) 

แบบพิเศษ 2518 ราชการ 995,000 

4 อาคารรัตนโกสินทร์ ขนาด 8 
ห้องเรียน (อาคาร 4) 

แบบพิเศษ 2519 ราชการ 912,000 

5 อาคารบัวชมพู ขนาด 8 ห้องเรียน 
(อาคาร 5) 

แบบสปช.105 2526 ราชการ 1,086,000 

6 อาคารเรียนกาญจนาภิเษก   
(อาคาร 6) 

แบบ สปช.2/28 2539 สร้างเอง 3,600,000 
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ท่ี ประเภทอาคาร แบบ 
พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ขนาด 6 ห้องเรียน (อาคาร 7) 

สร้างเอง 2550 ราชการ 
=1,870,000 
เงินบริจาค 

=2,985,000 

4,955,000 

8 อาคารอเนกประสงค์ (1)  (โรง
อาหาร) 

แบบสปช.206/26 2537 ราชการ 1,849,000 

9 อาคารพยาบาล - 2530 สร้างเอง 50,000 
10 อาคารอเนกประสงค์ (2)           สร้างเอง 2525 สร้างเอง 200,000 
11 อาคารสหกรณ์ - 2513 ราชการ 70,000 
12 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 ท่ีนั่ง - 2545 ราชการ 90,900 
13 ส้วม 2 หลัง 20 ท่ี แบบ สปช.602-

2526 
2533 ราชการ 320,000 

14 ส้วม 8 ท่ีนั่ง แบบ สปช.
602/2526 

2538 ราชการ 136,000 

15 อาคารอเนกประสงค์ (3) (หัวแหลม) สร้างเอง 2545 สร้างเอง 1,250,000 
16 สระว่ายน้ำ สร้างเอง 2552 สร้างเอง 4,736,918 

  
2) พื้นท่ีสันต้นเปา เลขท่ี 478/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 5 บ้านสันต้นเปาตำบลรอบเวียง อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย  จำนวนพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลข นส.3 เล่มท่ี 2 หน้าท่ี 29  เลขท่ี 362 มีจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 11 
หลัง ดังนี้ 

 

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ 
พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 
อาคารเฉลิมรัชมงคล ขนาด 3 
ช้ัน  12 ห้องเรียน 

216 ล/57-ข         
ต้านแผ่นดินไหว 

2559 ราชการ 21,000,000 

2 
อาคารสันต้นเปา ตึกไม้ 2 ช้ัน 
ขนาด 8 ห้องเรียน  

แบบ 017 2523 ราชการ - 

3 โรงฝึกงานช้ันเดียว แบบทรงปั้นหยา 2523 ราชการ - 

4 อาคารตึกช้ันเดียว แบบสปช.102 2523 ราชการ - 
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ท่ี ประเภทอาคาร แบบ 
พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 

5 
อาคาร 750 ปี เมืองเชียงราย 
ขนาด 3 ช้ัน 18 ห้องเรียน  

แบบสปช.2/28 2555 ราชการ 9,174,000 

6 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60  
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
ขนาด 3 ช้ัน 6 ห้องเรียน 

แบบอื่นๆ 
004,008,030, 

107,206,210,214 
,315,415,308 

2559 เงินบริจาค - 

7 
อาคารอเนกประสงค์ 101 ล/
27 (หอประชุมรวงผ้ึง) 

แบบอาคารหอประชุม -
โรงอาหาร 101 ล./
27,101ล/27(พิเศษ) 

2561 ราชการ - 

8 หอสมุด แบบพิเศษ 2559 เงินบริจาค - 

9 ส้วม 2 หลัง สปช.605/45 2560 ราชการ - 

10 
อาคารเรียน 3 ช้ัน แบบพิเศษ 
(2 ตึกพร้อมทางเช่ือม) 
 

แบบพิเศษ 
 

2563 ราชการ 
 

53,245,740.49 
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สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
1. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
 1.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 1.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญาสมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวคิดไฮสโคป ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ มีการวางแผนลงมือปฏิบัติและ
ทบทวน เด็กเกิดทักษะด้านความคิดรวบยอด แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถสนทนาตอบโต้กับผู้อื่นได้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อการเรียนรู้ใน
ระดับสูง 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการบริหารและจัดการในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เกิดจากการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังภายในและภายนอก จึงทำให้โรงเรียนมี
หลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสม ครูมีคุณวุฒิ จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีสื่อสนับสนุนที่เพียงพอ
เหมาะสม โดยเฉพาะห้องเรียนระดับปฐมวัย มีการจัดส่ือ มุมประสบการณ์ครบ 5 มุม ท้ังมุมบ้านศิลปะ 
มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและครู จน
ได้ร ับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มุ่งเน้น
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์
ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Base Learning) ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและ
กิจกรรมเกมการศึกษา ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากเขตพื้นที่ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และ
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ศึกษาดูงานด้านไฮสโคป ให้กับครูในโรงเรียนและหน่วยงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด และโรงเรียน
เครือข่ายท่ัวประเทศ 
 แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 

  แผนปฏิบัติการที่ 1 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติการทางด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างเป็นรูปธรรม 
              แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) 
เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านกิจวัตรประจำวันการวางแผน (Plan) การลง
มือปฏิบัติ (Do) และการทบทวน (Review) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี  

    แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม เพียงพอต่อการใช้งานของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กต่อไป 

  แผนปฏิบัติการท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถความเช่ียวชาญ    เชิง
วิชาชีพ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

  แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก และบูรณาการสื่อท้องถิ่นมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์ เช่น สื่อมุมบ้าน  
ส่ือมุมศิลปะ  

  แผนปฏิบัติการที่  6  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active 
Learning ผ่านกระบวนการคิด และผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 

  แผนปฏิบัติการที่  7 การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  
2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
 2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 2.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีจุดเน้นในด้านการส่งเสริมวิชาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนา
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ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และเป็นเลิศทางวิชาการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( IEC) โครงการ
จ ั ดการ เร ี ยนการสอนภาษาจ ีน เข ้ม  ( ICC) โครงการจ ัดการเร ี ยนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ส่ือความ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยจุดเน้น  
“Cooperation” การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั ้งในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาผู้เรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ ใช้รูปแบบการบริหาร ANBCR MODEL ( A : Attentive ความ
สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม  N : Network การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้  B : Brilliance 
ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร  R : Respect มีความเคารพ นอบ
น้อม) มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดทำคำส่ังแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานแต่ละ
กลุ่มให้ชัดเจน ตามความสามารถของบุคลากร  

 ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่พัฒนากระบวนบริหารและการ
จัดการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี โครงการสระว่ายน้ำ โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
พัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( Intensive English Curse : IEC) 
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล โครงการปรับปรุงดนตรีพื ้นเมือง ดนตรีไทย 
โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล เป็นต้น     

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ :  
  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
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และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Five Step for Student Development) จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  มีการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใช้/พัฒนาสื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา    ท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
learning Community : PLC) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน นำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้
มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นำเสนอผลงาน  ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Best 
Practice) 

 ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่พัฒนากระบวนการจัดการเรยีน
การสอนที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการงานทะเบียน วัดผล และประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( IEC) โครงการจัดการเรยีน
การสอนภาษาจีนเข้ม (ICC) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมดุมี
ชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น   
 แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1) โครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMT) ระดับประถม โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

2) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
4) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
5) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

   3) โครงการอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 
   4) โครงการสระว่ายน้ำ  
   5) โครงการพัฒนาบุคลากร 
   6) โครงการพัฒนาวิชาการ 
   7)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 
   8) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   9) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
   10) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   1) โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการพัฒนาบุคลากร  
  สิ่งที่ต้องการจะดำเนินการ แนวคิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน OBECQA และรักษามาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word Class Standard School) 
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

   2. ปรับเปลี ่ยนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ้ท ี ่ส่งเสริมศักยภาพผู ้เร ียน                 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบข้ันพื้นฐานระดับชาติ  

   3. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
รักษามาตราฐานโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

   4. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ควบคู่กระบวนการ
ช ุมชนการเร ี ยนร ู ้ ทางว ิ ชาช ีพ (Professional Learning Community: PLC) ร ่วมก ับคณะครู               
เพื่อส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันรวมกันแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ PLC 
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ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 1. นักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการในหลากหลายสถาบัน ได้รับรางวัล ดังนี ้
  1.1  กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
   1) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในวิชาคณิตศาสตร์ 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
   3) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
     - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาคณิตศาสตร์ 
  1.2 การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี  6 ปี
การศึกษา 2564 
   1) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลรวมทุกระดับช้ันทุกโรงเรียน (รวมทุกวิชา) 
   2) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
(รวมทุกวิชา) 
   3) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
(รวมทุกวิชา) 
   4) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
(รวมทุกวิชา) 
   5) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
(รวมทุกวิชา) 
   6) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
(รวมทุกวิชา)  
  1.3 การทดสอบความรู้โครงการทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศกึษา 
2564 
   1) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1ของจังหวัดในการทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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   2) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ของจังหวัดในการทดสอบวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   3) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ของจังหวัดในการทดสอบวิชา
ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   4) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ของจังหวัดในการทดสอบวิชา
สังคมศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   5) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   6) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   7) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   8) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   9) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   10) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   11) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   12) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับท่ี 3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   13) น ักเร ียนได้ร ับคะแนนอันดับท่ี  3 ของจังหว ัดในการทดสอบความร ู ้ว ิชา
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  1.4  นักเรียนได้ร ับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ EGAT Green Learning Awards 
นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอน
ต่ำสู่ชุมชม (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีบ้านนักเรียน) 
  1.5   นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและ
พัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
  1.6  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและ
พัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
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  1.7   นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 
  1.8  นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 
  1.9  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลรวมทุกระดับชั้นทุกโรงเรียน (รวมทุกวิชา) 
การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6         ปีการศึกษา 
2564 
  1.10  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  (รวมทุกวิชา) 
การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6         ปีการศึกษา 
2564 
  1.11  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (รวมทุก
วิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6         ปีการศึกษา 
2564 
  1.12  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (รวมทุก
วิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6         ปีการศึกษา 
2564 
  1.13  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (รวมทุก
วิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6         ปีการศึกษา 
2564 
  1.14  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (รวมทุก
วิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6         ปีการศึกษา 
2564 
  1.15  นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการทดสอบวิชาภาษาไทย        (เสริมปัญญา) 
ระดับช้ัน ป.2  
  1.16  นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศนักเรียนแกนนำต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม ผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษา 
  1.17  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี 
ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับสังกัด 
  1.18  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ    ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี ได้อันดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดเชียงราย มีคะแนน
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สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนักเรียนที ่ได้คะแนนเต็มร้อยในรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน 
ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน และคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน 
  1.19  นักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเภท ยูยิตสู การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ภาค5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”  ด.ช.อชิตะ กาวิชา และด.ช.ศุภฤกษ์  อินทะรังษี ได้รับรางวัลเหรยีญ
ทอง ประเภท Duo ชาย ทีม Rachan Gym 

 
 2. ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทำให้ครูได้พัฒนาตนเองจนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1  นางณัฐรุจา ศรีคำ รางวัลรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 /
ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย /ได้รับรางวัลชนะเลิศ OBEC Award ระดับภาคเหนือ/ 
  2.2  นางดาริกา ศรีสุขกาญจน์ รางวัลครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการรักการอ่าน 
21stNANMEEBOOKS READING CLUB /รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  2.3 นางสาวจิณัฐตา จานนอก รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  2.4   นางสาวศิวพร คำมา รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป 
ประจำปี 2564 
  2.5  นางธันวาลักขณ์ ขัตติวัง ได้รับรางวัลครูดีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ตามโครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน  
  2.6  นางสาวอัญไอริณทร์ ราชา ได้รับรางวัลครูดีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ตามโครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน 
  2.7   นายวิทยา  สุภาวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 
  2.8   นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงเมือง รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การสอนคณิตศาสตร์ ประเภทส่ือเทคโนโลยี (ส่ือ ICT) ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
  2.9  นายอินทนง จันตา รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครู ระดับ
ดีเย่ียม ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 
  2.10  นางสาวศุภิสรา  มหาชนนท์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง 
“ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 2564” 
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  2.11 นางสาวศุภิสรา  มหาชนนท์ รางวัล “ครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย”ประจำปี
การศึกษา 2564 
  2.12 นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 
ชมรมคนดีศรีเชียงราย 
  2.13  นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 
2565 ชมรมคนดีศรีเชียงราย 
  2.14 นางขนิษฐา  วังมณี ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปี 2565 
  2.15  นางบังอร  ฮ่วนสกุล ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม”ประจำปี
พุทธศักราช 2565 โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย  
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน  (SWOT Analysis) 
 สภาพท่ัวไปของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  เป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในชุมชนเมืองท่ีมีสถานท่ีราชการ  
แหล่งเรียนรู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งจัดเป็นชุมชนทางการเรียนรู้  มีปัจจัยท่ีเป็นท้ังโอกาสท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  ดังนี้  
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ท่ี ประเด็นปัจจัย 
โอกาส (+) 
อุปสรรค (-) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(S)  
1. โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนเมืองมีการคมนาคม และการส่ือสารสะดวก รวดเร็ว ส่งผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 

+ 

2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายท่ีเอื้อต่อการไปศึกษาของนักเรียน เช่น หอประวัติ
พญามังราย  เสาสะดือเมืองเชียงราย ณ วัดกลางเวียง ฯลฯส่งผลเอื้อต่อการไปศึกษา
ของนักเรียน 

+ 

3. องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือต่อโรงเรียนทำให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

+ 

4. ชุมชนมีสถานศึกษาทุกระดับท่ีเอื้อต่อการศึกษาของผู้เรียนในการจัดทำเครือข่าย
ความร่วมมือ 

+ 

5. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และให้บริการ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานภาคราชการ  ฯลฯ
ทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ และบริการอย่างท่ัวถึง 

+ 

6. ชุมชนและสถาบันทางศาสนาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

+ 

7. ท่ีต้ังของโรงเรียนพืน้ท่ีในเมืองต้ังอยู่ใกล้ตลาดสด เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  ความ
แออัด  ขยะ  มลพิษทางเสียง  กล่ิน  ส่งผลถึงสุขภาพและการจัดการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน  

- 

8. ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมา
โรงเรียนของนักเรียน 

- 

2. ด้านเทคโนโลยี (T)  
 1. เทคโนโลยีทันสมัยและความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้นักเรียน  

ครู  ผู้ปกครองได้รับ ข้อมูลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
จากทุกท่ี ทุกเวลา 

+ 
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ท่ี ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+) 
อุปสรรค (-) 

 2. ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ดีมีโอกาสและความพร้อม ในการสนับสนุนทรัพยากรท่ี
เอื้อต่อการให้ความร่วมมือทางการศึกษา แก่ทางโรงเรียน 

+ 

3. การเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีง่าย และไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าถึง
ข้อมูลท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมทางลบ 

- 

3. ด้านเศรษฐกิจ (E)  
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ดี และมีการประกอบอาชีพหลากหลายทำให้เกิดการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

+ 

2. ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ดีมีโอกาสและความพร้อม ในการสนับสนุนทรัพยากรท่ี
เอื้อต่อการให้ความร่วมมือทางการศึกษา แก่ทางโรงเรียน 

+ 

3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่สร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่าของเงิน  และส่ิงของ   ทำ
ให้นักเรียนมีนิสัยไม่ประหยัดและไม่รักษาสิทธิของตนเอง 

- 

4. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาของบุตรหลาน ทำให้ค้าง ค่าบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียน 

- 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่นำรถส่วนตัวมารับส่งบุตรหลานในช่วงเช้า และเย็น ทำให้เกิด
การจราจรติดขัด และทำให้เกิดมลพิษ 

- 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)  
1. นโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

+ 

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ทำให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยม 

+ 

3. นโยบายปฏิรูปการศึกษา ยกวิทยฐานะครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง ผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียม
นานาชาติ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 

+ 

4. นโยบายภาครัฐด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการนำไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

- 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ท่ี ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน (-) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s1)  
1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายท่ีชัดเจนส่งผลต่อเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 

+ 

2. โรงเรียนมีการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจโดย
แบ่งเป็น 4 ฝ่าย และแบ่งการบริหารงานท่ีเป็นสายช้ัน 

+ 

3. การรับผิดชอบตามภาระงานของครูมีการเปล่ียนแปลงบ่อยส่งผลต่อ การเรียนรู้งาน ของครู
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากวาระการทำงาน นอกเหนือจากภาระงานสอน 

- 

2. ด้านผลผลิตและบริการ (s2)  
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์สูง เนื่องจากการจัด
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัด กิจกรรมท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน 

+ 

2. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ มีมารยาท ใฝ่รู้ มีภาวะผู้นำ กล้า
แสดงออก มีความเสียสละมีน้ำใจ เนื่องจากโรงเรียนมีการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 

+ 

3. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหาความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายการ
บริหารจัดการด้านเด็กพิเศษเรียนร่วม 

+ 

4. นักเรียนบางส่วนยังมีความบกพร่องทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบขาด
วินัยต่อตนเองและส่วนรวม เนื่องจากความแตกต่าง ของครอบครัวบางส่วนท่ีมี 
ปัญหาทางสถานภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม 

- 

3. ด้านบุคลากร (m1)  
1. ครูส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
และได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาวิชาต่างๆเพราะครูได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

+ 

2. ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้จัดการเรียนรู้ ท่ีตรงกับ
สาขาวิชา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

+ 

3. ครูบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานท่ีรับผิดชอบ ทำให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 

- 
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ท่ี ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน (-) 

 3. ครูบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานท่ีรับผิดชอบ ทำให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 

- 

 4. ครูและบุคลากรบางส่วนปฏิบัติหน้าท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพตามสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขาดขวัญ กำลังใจ 

- 

4. 
 

ด้านประสิทธิภาพการเงิน (m2)  
1. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากได้รับจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

+ 

2. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลายเนื่องจากครู ส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยใน การจัดการเรียนรู้ 

+ 

3. ระบบการบริหารงบประมาณยังไม่คล่องตัว และตอบสนองต่อการรับบริการของครู 
และบุคลากรอย่างเต็มท่ี เนื่องจากบุคลากรการปฏิบัติไม่เพียงพอ และการช้ีแจงการ
ดำเนินการตามแนวทางและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ท่ัวถึง 

- 

5. ด้านวัสดุ ทรัพยากร (m3)  
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ี

ทันสมัยเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนเหมาะสม เพียงพอ 

+ 

 2. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลายเนื่องจากครูส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 

+ 

 3. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากอาคารเรียนและห้องปฏิบัติมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม 

- 

6. ด้านบริหารจัดการ (m4)  
1. การบริหารการจัดการในโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

+ 

2. การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
และกำหนดโครงสร้างท่ีชัดเจน 

+ 

2. การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
และกำหนดโครงสร้างท่ีชัดเจน 
 

+ 
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ท่ี ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน (-) 

 3. การดำเนินการบริหารจัดการเป็นระบบตามแผน เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจำปี
อย่างชัดเจน 

+ 

 4. นักเรียนได้รับการดูแลท่ีปลอดภัยและผู้ปกครองเกิดความเช่ือมั่นเนื่องจากโรงเรียน
จัดระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ยามรักษาการณ์ กล้องวงจรปิด 

+ 

 5. โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผล เนื่องจากมีระบบการ
นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 

+ 

 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ด้วยวัตถุประสงค์การก่อต้ังเพื่อ

เป็นต้นแบบของการจัดการด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จึงมีจุดแข็งในด้านระบบการบริหารจัดการท่ี
ชัดเจนเป็นระบบ นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  เมื่อเทียบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับต่างๆ ประกอบกับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากด้วย
ประสบการณ์  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมมาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณจึงส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษามากกว่า
โรงเรียนอื่นๆ ท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน  อีกท้ังท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ในชุมชนอันแวดล้อมด้วยความ
พร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนท้ังแหล่งเรียนรู้ การบริการด้านสาธารณูปโภคและส่ือสาร
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อันเป็นปัจจัยในส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  นอกจากส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจัย
แวดล้อมโดยตรงของโรงเรียน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ชัดเจน  เอื้อต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงส่งผลต่อการจัดการศึกษา  
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ยังมีสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนแห่งนี้
หลายด้าน  อาทิ ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทำให้
นักเรียนได้รับโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีไม่ท่ัวถึง เนื่องจากอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชำรุด  ไม่เพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน  ครูมีการเปล่ียนแปลงบ่อยส่งผลต่อการเรียนรู้งาน อีกท้ังครูบางส่วนมีความรู้ไม่ตรง
กับสายงานที่รับผิดชอบ ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง  
ประกอบกับระบบการบริหารขาดความคล่องตัว ส่งผลให้การตอบสนองต่อการรับบริการของครูและ
บุคลากรตลอดจนการช้ีแจงการดำเนินการตามแนวทางและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไม่ท่ัวถึง อีกท้ัง
นักเรียนบางส่วนยังมีความบกพร่องทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบและขาดวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวม เนื่องจากความแตกต่างของครอบครัวบางส่วนที่มีปัญหาทางสถานภาพ ทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนั้นการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตปัจจัยข้างต้น  อันประกอบท้ังปัจจัยส่งเสริมอันได้แก่ด้าน
ที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของโรงเรียน เพื่อลดจุดอ่อนและอุปสรรคของการจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นดังความมุ่งหวังของผู้ปกครองและสังคม อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการอย่างสูงสุด 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบน
พื้นฐานความเป็นไทย 

 

พันธกิจ (Missions) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด

การศึกษา 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 

Standard)และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World 

Citizen) และมีอัจฉริยภาพมุ่งสู่เวทีการแข่งขันทาง 

วิชาการทุกระดับ  
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และใน

ระดับเดียวกับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนำนวัตกรรม/ผลวิจัยไปใช้ เพื่อความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้/แหล่งเรียนรู ้ เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาให้ผู ้เร ียนมี
อัจฉริยภาพ 

 

เป้าหมายของโรงเรยีน 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

และมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2. สถานศึกษานำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน 

ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd 

Model  
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4. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล (Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

5. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว 
มีทักษะการส่ือสาร อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี   

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปรกติ 

7.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

8. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

9. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ข้ันของการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล (Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  

10. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

11. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่ง
วิชาการต่าง ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
ใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

12. ครูเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

13.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การ
ใช้บริการอย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุม พื้นท่ีของโรงเรียน 

14.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
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การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

1. เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ำหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี  
3. เด็กรักษาความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค   
ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และ
สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น  

4. เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก สามารถเคล่ือนไหวร่างกายยอย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  

5. เด็กใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กันได้ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถใช้มือ– ตา ประสานสัมพันธ์กัน  

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

1. เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัย   ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัย  
2. เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น  
3.เด็กสนใจและมีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสนใจและมีความสุข และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
4. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
5. เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเมตตา กรุณามีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  
6. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
7. เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ 90 ของเด็กมีความรับผิดชอบ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

2. เด็กมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กมีวินัยในตนเอง 
3. เด็กมีความประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 90 ของเด็กมีความประหยัดและพอเพียง 
4. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
5. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย  ร้อยละ 90 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 
6. เด็กยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 90ของเด็กยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
7. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
8. เด็กปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ี

ดีของสังคม 
1. เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษาและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างน้อย 2 ภาษา
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้ 

2. เด็กมีความสามารถอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
3. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด 
4.  เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ร้อยละ 90  ของเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
5. เด็กมีความสามารถในการวางแผน การคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

ร้อยละ 90  ของเด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

6. เด็กทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  ของเด็กสามารถทำงานศิลปะตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

7. เด็กแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว ตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  ของเด็กแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว ตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

8. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90  ของเด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
9. เด็กมีความสามารถในคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 
4 ด้านเหมาะสมกับเด็ก สภาพท้องถิ่น และหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการ

ท้ัง 4 ด้านเหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 

1. จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยสอนครบทุกช้ัน  และครู
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สถานศึกษามีครูครบทุกช้ัน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ำกว่าปีละ ๒๐ 
ช่ัวโมงเป็นประจำทุกปี 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์แบบ Active Learning (HiScope 
,Project approach) 

ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

 3. ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

1. มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ สะอาด และปลอดภัย  จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ จัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น 
คำนึงถึงความปลอดภัย 

2. ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์มีส่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ อย่างน้อย 5 มุม และมีส่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

 3. ห้องเรียนมีส่ืออำนวยความสะดวก อย่างเพียงพอ ห้องเรียนมีส่ืออำนวยความสะดวก ได้แก่ Smart TV  คอมพิวเตอร์  
ปรินท์เตอร์  อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี ครบทุกห้องเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 4. มีห้องเรียนเสริมหลักสูตร ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเพียงพอ โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้อย่างน้อย 5 ห้องเรียน 

2..5   ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

1. มีห้องศูนย์วิชาการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และ
พัฒนาคร ู

มีห้องศูนย์วิชาการท่ีให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 
 

1.  สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1)  กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และจุดเน้นของสถานศึกษา  
     2)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอด
รับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 
     3)  ดำเนินการตามแผน 
     4)  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
     5)  ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
     6)  จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดทำระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และจุดเน้นของสถานศึกษา  
     2)จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 
     3) ดำเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัด 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ต่อต้นสังกัด 

มาตรฐานที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

1.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 90 วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

1.  ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
2.  ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ของเด็ก
เป็นรายบุคคล 

 3.  ครูจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือ กระทำ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรม โดยเด็กได้ลงมือกระทำ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1.  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม  

ครูร้อยละ 90 จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 2.  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ

ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 
ครูร้อยละ 90 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ส่ือสะเต็มศึกษา ท่ี
กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์ผลงาน 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

1.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

ครูร้อยละ 90 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

2.  ครูวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินไปพฒันาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ 90 วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการประเมินไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

3.  ครูนำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 90 นำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานตาม
ระดับช้ัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน
คำพื้นฐานตามระดับช้ัน 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานตาม
ระดับช้ัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการเขียน
คำพื้นฐานตามระดับช้ัน 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารตามระดับช้ัน 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
ส่ือสารตามระดับช้ัน 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามระดับช้ัน ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
คำนวณตามระดับช้ัน 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
1.  ผู้เรียนมีผลงาน ท่ีนำไปสู่การขยายผล/ ต่อยอดอย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินงาน 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงาน ท่ีนำไปสู่การขยาย
ผล/ ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1 ช้ินงาน 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้น จากแหล่งเรียนรู้
และส่ือต่าง ๆ สรุปความรู้ด้วยตนเอง  

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้น จาก
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ  สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

2.  ผู้เรียนสามารถส่ือสาร นำเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถส่ือสาร นำเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ อย่าง
น้อย 1 ประเภท 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 ประเภท 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามสถานศึกษากำหนด  

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด 

2.  ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 1.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ประเพณีในท้องถิ่น 
2.  ผู้เรียนเล่นดนตรีได้อย่างน้อย  คนละ1 ชนิด ผู้เรียนร้อยละ 80 เล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

1.  ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างระหว่างบุคคล  

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

1.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
สติปัญญา 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา 

2.  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ผู้เรียน ร้อยละ 85  มีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายใช้รูปแบบการบริหาร 
ABCRd MODEL ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบงานวิชาการ พัฒนา
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ พัฒนา
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านใน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี 
และใช้กระบวนการ PLC ในพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า  50 ช่ัวโมง/ปี 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้จัดเทคโนโลยี ส่ิงอำนวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.  จัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2.  มีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเองเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เทคนิค 
3.  มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

1. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดยการใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเน้นให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้2.ครูร้อยละ 
2. ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนของตนเองเพื่อใช้
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เทคนิค 
3. ครูร้อยละ 100 มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

1.  ครูใช้/พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูร้อยละ 90 ใช้/พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
2.  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ี
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ครูร้อยละ 100  ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีหลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

1.  มีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน จัดสภาพ
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

1. ครูร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการผู้เรียนโดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก นักเรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1.  สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/วัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 
2.  มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน 
 

1. ครูร้อยละ 100 สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/วัด
และประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริงท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2. ครูร้อยละ 100 มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

1.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

1. ครูร้อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนท่ี 3 
ประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา  2565 

 

3.1 ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565 
 1. เงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียน 
 2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา 
 4. เงินจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำแนกเปน็รายปีโดยคาดคะเนจำนวนนักเรียนแต่ละปี 

ท่ี รายได้แต่ละประเภท งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุนตามโครงการค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) 
     ค่าหนังสือเรียน 

- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษา 

     ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษา 

     ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษา 

     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษา 

เงินรายได้สถานศึกษา 
- ปฐมวัยห้องเรียนปกติ 
- ปฐมวัยห้องเรียน MEP 
- ประถมศึกษาห้องเรียนปกติ 
- ประถมศึกษาห้องเรียน SMT 
- ประถมศึกษาห้องเรียน ICC 

   3,915,300 
521,900 

3,393,400 
 

1,360,432 
61,400 

    1,299,032 
     735,060 
      92,100 

      642,960  
     757,940 
        61,400 
      696,540 

   989,290  
 132,010  

      857,280  
29,529,100 

    1,386,900 
   3,720,000 
    5,621,800  
      531,000 
    2,292,200 
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ท่ี รายได้แต่ละประเภท งบประมาณ หมายเหตุ 

 
     -  ประถมศึกษาห้องเรียน IEC 

     -  ประถมศึกษาห้องเรียน MEP 

    2,480,600 
  13,496,600 

 

4 เงินจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถ่ิน    8,790,600  

5 เงินรายได้คงเหลือ 12,613,150  

 รวม  58,690,872  
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ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา  2565  
 

3.2 ประมาณการรายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 
 

รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุน รายได้ 
    4,904,590  42,142,250 

ส่วนที่ 1 งบบริหารท่ัวไป (30%) 1,471,377 26,000,000 
1.1 จ้างบุคลากร ครูชาวต่างประเทศครูอัตราจ้างและบุคลากรอื่น 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค  
1.3 วัสดุ สำนักงาน 
1.4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 
1.5 ค่าครุภัณฑ์ 
1.6 ค่าตอบแทน 
1.7 ค่าใช้สอย 

- 
360,000 
630,000 
100,000 
100,000 
81,377 

200,000 

20,000,000 
3,600,000 
1,000,000 

500,000 
300,000 
300,000 
300,000 

ส่วนที่ 2 สำรองฉุกเฉิน (10 %)     490,459 1,000,000 
ส่วนที่ 3 งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (60%)   

3.1 เงินอุดหนุนตามโครงการค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา 
(เรียนฟรี 15 ปี) 
3.1.1 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.2 งบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์  
3.2.1 วิชาการ 
3.2.2 บุคคล 
3.2.1 ท่ัวไป 
3.2.1 งบประมาณ 

 
 

1,360,432 
     735,060 
    757,940 
   989,290 
2,942,754 
2,000,000 

- 
942,754 

- 

 
 
 
 
 
 

15,142,250 
7,200,000 
2,847,000 
4,800,250 

295,000 
ส่วนที่ 4 งบอาหารกลางวัน(งบเทศบาล) 8,790,600  
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 58,690,872 
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3.3  รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว02 4 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 98,200  นางขนิษฐา วังมณี 
ว04 5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับปฐมวัย 11,000  นางสาวมาลี แก้วสุข 
ว05 1,2 พัฒนาวิชาการ 45,000 นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ 
ว08 5 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) ระดับปฐมวัย 

198,000 นางบังอร ฮ่วนสกุล 

ว09 1,2,9,12 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Course (MEP) 

3,428,000 นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 

 

ว10 1,2,9,12 ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นก าร สอ นต าม ห ล ั ก ส ู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Intensive 
English Course (IEC) 

580,000 นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 

ว11 1 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม 
(Intensive Chinese Course) 

290,900 นางปานหทัย เมือง
อินทร์ 

ว12 5,6 การจ ั ดการ เร ียนการสอนห ้อง เร ี ยนพ ิ เศษ
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 
ระดับประถม  

195,000 นางฉลวย  นุชนิยม 

ว14 5,6 ห้องสมุดมีชีวิต 416,000 นางพรพิมล ไชยนันท์ 
นางศิริลักษณ์ อิ่นคำ 

ว21 5,6 จัดการเร ียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

192,920  
 

นางฉลวย  นุชนิยม 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว01 4,5 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 219,000  นางกรรณิกา โทษาธรรม 
ว02 4 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 98,200  นางขนิษฐา วังมณี 
ว05 1,2 พัฒนาวิชาการ 45,000 นางเย็นฤดี  กันทา

สุวรรณ 
ว09 1,2,9,12 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Course (MEP) 

3,428,000 นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 

 

ว10 1,2,9,12 การจ ั ดก าร เ ร ี ยนการสอนต าม หล ั ก ส ู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Intensive 
English Course (IEC) 

580,000 นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 

ว12 5,6 การจ ัดการเร ียนการสอนห ้อง เร ี ยนพ ิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 
ระดับประถม 

195,000 นางฉลวย  นุชนิยม 

ว15 6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 380,500 น.ส.สุรีรัตน์  ดำรงเมือง 
ว16 6,9 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 210,000  

 
น.ส.ฤทัยรัตน์  ไวยกา 

น.ส.กรณิกา  แสงตารัตน์ 
ว17 8 ห้องเรียนสีเขียวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 52,000 นางจุฬารัตน์  ณ พิกุล 
ว18 7,8,10 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น

พิเศษเรียนรวม 
62,680 น.ส.ธิดารัตน์  ทุมนา

หาด 
ว19 7 แข่งขันกิจกรรมวิชาการวันสำคัญ 70,000 นางฉลวย  นุชนิยม 
ว20 6 ศูนย์อาเซียนศึกษา 18,000 น.ส.อัญไอรินทร์  ราชา 
ว22 1,7 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ 
247,000 น.ส.น ิตยา  ว ันทอง

ทักษ ์
ว23 6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 305,900 นายนิรุตต์  ชัยมณี 
ว24 4,9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) 

57,000 นางจุฬารัตน์   ณ พิกุล 
นายเอกพงษ์  ขันทะ 

ว26 6 เปิดบ้านวิชาการ   168,500 นายนิรุตต์  ชัยมณี 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  (ต่อ) 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

บ05 6,10 สระว่ายน้ำ 76,780 นางพิกุล  ธรรมลังกา  
นายกฤษฏา  แสงแก้ว 

บ08 4 เรียนรู้สู่โลกกว้าง 1,582,600 นายวรวุฒิ ตุ้ยดง 
นายทวีพงษ์ จันทิมา 

บ09 7 โลกกว้างสร้างจินตนาการ(ระดับปฐมวัย) 43,000 นางสาววรากร ชินะกุล 
บ12 7 โรงเรียนวิถีพุทธ 58,000 นายอินทนง จันตา 
บ14 7 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  22,500 นางทัณฑิมา ไชยสุ 
บ15 7 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับปฐมวัย) 54,000 นางอัมภาวรรณ์  

เกียรติวัฒนเจริญ  
บ18 6 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 348,624 นายชยพล  ต๊ะหล้า 
บ19 7 อนุบาลวัยใสใส่ใจสุขภาพ (ระดับปฐมวัย) 56,000 น.ส.เพชรรัตน์  ช่ังทอง 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว09 1,2,9,12 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Course (MEP) 

3,428,000 นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 

 

ว10 1,2,9,12 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Intensive 
English Course (IEC) 

580,000 นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 

ว18 7,8,10 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษเรียนรวม 

62,680 น.ส.ธิดารัตน์  ทุมนาหาด 

ว25 11 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประถม + 
ปฐมวัย 

10,000 นางขนิษฐา วังมณี 

บ05 6,10 สระว่ายน้ำ 76,780 นางพิกุล  ธรรมลังกา  
นายกฤษฏา  แสงแก้ว 

บ13 7 วันสำคัญ 154,500 นายเสกสรร รุณรักษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

บค04 10 สร้างขวัญและกำลังใจ เช่ือมใจบุคลากร 150,000 นางจินดา  สารข้าวคำ 
บค05 3 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 560,000 น.ส.นิตยา วันทองทักษ์ 
บค07 3 พัฒนาบุคลากร สายช้ันปฐมวัย 157,000 นางมณีวัลย์ บุดดี 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว04 5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับปฐมวัย 11,000  นางสาวมาลี แก้วสุข 
ว27 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและ

แหล่งเรียนรู้ 
1,463,000 นายอนันต์ยศ  ประมาณ 

บ03 13 อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 2,203,000 นายทวีพงษ์ จันทิมา 
บ04 13 พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี และแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนระดับปฐมวัย 
22,500 นางพิมใจ  สนประเทศ 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว03 3 พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 19,000 นางรุ่งฤดี มโนใจ 
ว06 3,14 เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 232,000 นายเอกพงษ์  ขันทะ 
ว07 14 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 61,300 นายอินทนง จันตา 
ว09 1,2,9,12 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Course (MEP) 

3,428,000 นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 

 

ว10 1,2,9,12 ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ยนก า รสอน ตาม หล ั ก ส ู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Intensive 
English Course (IEC) 

580,000 นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย  (ต่อ) 
 

รหัส 
เป้าหมาย

ข้อที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว13 6,11 พัฒนาการจัดการเร ียนการสอนวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 

170,000 นางนิตยา  ขันทะ 

บ01 5 พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานธุรการ 50,000 น.ส.เกื้อหทัย  กาชัย 
บ02 3 ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการ

บริหารท่ัวไป 
120,000 นางละลิตรา ฐิติวงศ์

ไพศาล 
บ03 13 อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 2,203,000 นายทวีพงษ์ จันทิมา 
บ06 7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 186,000 นางฉลวย   นุชนิยม, 

นางวรรณภา  เตจ๊ะ 
บ07 7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) 99,500 นางณัฐรุจา ศรีคำ 
บ10 3 ส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย) 100,000 นางชาลิณี  ยะโก๊ะ 

นางเทียรมณี เทพนิล 
บ11 7 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน 35,000 นางณัฐรุจา ศรีคำ 
บ16 14 งานรับนักเรียน และระบบงานรับนักเรียน 64,800 น.ส.เพชรรัตน์ ช่ังทอง 

น.ส.วรากร ชินะกุล 
บ17 14 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัด

การศึกษา 
28,200 นางนิตยา  ขันทะ 

บ20 14 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 130,000 นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 
บ21 14 งานมวลชนสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 145,000 นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม   
บ22 3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 139,000 นางประภารัตน์  วัฒนา 
บ23 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 24,000 นางสุดธิดา เลิศรัตนวงศ์, 

นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาล 

บค01 2,14 กีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย 200,000 นายชยพล  ต๊ะหล้า 
บค02 3 อบรมสัมมนาครูและบุคลากร 250,000 นายเสกสรร รุณรักษา 
บค05 3 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 560,000 น.ส.นิตยา วันทองทักษ์ 
บค06 3 สรรหาบุคลากรโรงเรียน 30,000 นางจิตภิญญา  แก้วประภา 
ง01 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ 295,000 นางดาริกา  ศรีสุขกาญจน์ 
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ส่วนท่ี 4 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 

รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 ว01  
  

 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย          
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  

 20,000       20,000  

  2. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์    35,000    -    

  3. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการผ่านงานสร้างสรรค์       20,000 14,990  34,990  

  4.  จัดซื้อ คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์            35,010       35,010  

  5. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัย       20,000   20,000  

  6. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       8,000   8,000  

  7 . กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร       8,000   8,000  

  8. กิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย            33,000                 5,000   38,000  

  9 .ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย       20,000   20,000  

   รวม  88,010  55,000  75,990   219,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว02   พัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล          

  1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)    35,000       35,000  

  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมอง(BBL)   

 4,500       4,500  

  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม (STEM)    4,500       4,500  

  4.  ครูสร้างนวัตกรรมและทำ Best Practice        4,200   4,200  

  
5.  การจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดไฮสโคป (High 
Scope)    

 50,000       50,000  

   รวม   94,000     4,200   98,200  

ว03   พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนยเ์ด็กปฐมวัยต้นแบบ          

  1. จัดทำระบบสารนิเทศให้เป็นปัจจุบัน       12,000   12,000  

  2. สารสัมพันธ์โรงเรียนสู่บ้าน   4,000       4,000  

  3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร                               3,000   3,000  

   รวม   4,000     15,000   19,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว04   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับปฐมวัย          

  1. กิจกรรมนักข่าวน้อย                  3,000    3,000    

  2. กิจกรรมนิทานหรรษา            3,000                  3,000  

  3. กิจกรรมภาษาพาเพลิน   5,000                  5,000  

   รวม  8,000  3,000   -    11,000  

 ว05   พัฒนาวิชาการ           

 1. ประชุมวางแผน   1,000 1,000 

  2. อบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน             5,510     8,490  14,000  

  3 . ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน           20,000               20,000  

  4. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย       2,000              2,000  

  5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ห้องวิชาการ       8,000              8,000  

   รวม   25,510     19,490   45,000  
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รหัส  โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว06   เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล           

   1. จัดซื้อแฟ้ม (ปพ.6) ให้กับนักเรียนทุกคน            30,000                30,000  

   2. จัดซื้อวัสดุใช้งานวัดและประเมินผล            30,000                30,000  

   3. จัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.1 และ ปพ.3             2,000                 2,000  

   4. สารสนเทศงานวัดและประเมินผล                 10,000            10,000  

   5. สำเนาเอกสารข้อสอบระหว่างปีและปลายปี          150,000               150,000  

   6. การจัดทำสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย            10,000                10,000  

   รวม   222,000     10,000   232,000  

 ว07   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            

  
 1. การประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย                   5,000              5,000  

   2 จัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย                   3,000              3,000  

   3.จัดทำเอกสารนิเทศภายใน                   1,500              1,500  
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รหัส  โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   4.จัดทำแฟ้มประกันคุณภาพภายใน                   2,000              2,000  

   5. ประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯส้ินปี                   4,800              4,800  

   6.จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี (SAR)             3,000                  3,000  

   7.จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติ                   1,000              1,000  

   ระดับขั้นพื้นฐาน                          -    

  
 1. จัดทำกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับข้ัน
พื้นฐาน                 10,000            10,000  

   2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมิน                   4,000              4,000  

   3. จัดทำเอกสารงานประกันและสารสนเทศ แต่ละสายช้ัน                 18,000            18,000  

   4. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศภายในสถานศึกษา                   3,000              3,000  

   5. การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) แต่ละสายช้ัน                   3,000              3,000  

   6. การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของสถานศึกษา                   3,000              3,000  

   รวม   3,000     58,300   61,300  
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รหัส  โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว08  
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับปฐมวัย          

  1. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร       10,000            10,000  

  2. จัดหาส่ือเสริมประสบการณ์       20,000            20,000  

  3. MEP Day Camp       30,000            30,000  

  4. Christmas Day       30,000            30,000  

  5. ค่าวัสดุของใช้ประจำห้องเรียน MEP.        40,000   40,000  

  6. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ พว       42,000            42,000  

  7. ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสองภาษา 4 ห้อง       18,000            18,000  

   8. ค่าถ่ายเอกสารประจำหน่วยภาษาอังกฤษ       8,000              8,000  

   รวม   -       198,000   198,000  
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รหัส  โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว09  
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับประถมศึกษา          

  

 1. ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดจำนวน 12 ห้องเรียน               686,000           686,000  
 2. กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรม open house 
ภาคเหนือ                 50,000            50,000  

 3. ค่าย MEP Day Camp               300,000           300,000  

 4. ค่ายภาษาและวัฒนธรรม               300,000           300,000  

 5. ABCR Got talent                 20,000            20,000  

 6. กิจกรรม Christmas Day 2022               150,000           150,000  

 7. วัสดุจัดทำเอกสารครูต่างชาติ                 50,000            50,000  

 8. จัดหาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนต้นแบบ MEP               500,000           500,000  

 9. ศึกษาดูงานCo-teacherและบุคลากร               300,000           300,000  

 10. วัสดุส่ือสำหรับครูต่างชาติห้อง MEP               120,000           120,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 11. วัสดุส่ือสำหรับครูต่างชาติ ห้องเรียนปกติ                 50,000            50,000  

 12. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร MEP ประจำปี                 10,000            10,000  
 13. กิจกรรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูต่างชาติห้องเรียน 
MEP                 20,000            20,000  
 14. กิจกรรมการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานฯ               200,000           200,000  

 15. ห้องเรียน Multi purpose room               500,000           500,000  

 16. กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ App Palfish (MEP 1-3=180 คน)                 72,000            72,000  

 18. lively room               100,000           100,000  

 รวม   -       3,428,000   3,428,000  

ว10  
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ Intensive English Course (IEC)          

  
 1. การจัดหาหนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครูและส่ือ ประจำ
ห้องเรียน IEC                215,000           215,000  

   2. การจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ วัสดุใช้สอย  ประจำห้องเรียน IEC                  30,000            30,000  
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รหัส  โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   3. กิจกรรมค่าย ONE DAY CAMP ห้อง IEC ป.1-ป.6                150,000           150,000  

  
 4. กิจกรรมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานครูบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนห้องเรียน IEC               120,000           120,000  

   5. กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล                   5,000              5,000  

   6. cefr ป456                 60,000            60,000  

   รวม   -       580,000   580,000  
 ว
11  

 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม (Intensive 
Chinese Course)          

  1. จัดทำแบบเรียนตามหลักสูตรห้องเรียน ICC                   5,000              5,000  

  2. จัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประจำห้องเรียน ICC                 20,000            20,000  

  3. ค่าส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์ภาษาจีน                 30,000            30,000  

  4. วัสดุส่ือสำหรับครูต่างชาติ                 10,000            10,000  

  5. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2565                 75,000            75,000  

  6. กิจกรรมไหว้พระจันทร์                   5,000              5,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   7. กิจกรรมวันตรุษจีน                 50,000            50,000  

   8. ค่าหนังสือเรียนเสริมภาษาจีน ป.1-6                 50,000            50,000  

   9. oneday trip                 30,000            30,000  

  10. ค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6                 15,900            15,900  

   รวม   -       290,900   290,900  

ว12  
 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMT) ระดับประถม          

  
 1. ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                  20,000  

           
20,000  

   2. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                  40,000            40,000  

   3. กิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์                   5,000              5,000  

   4. วัสดุ ส่ือ สำหรับครูเทคโนโลยี ห้องเรียน SMT                 15,000            15,000  

   5. วัสดุ ส่ือ สำหรับครูรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง SMT                   20,000            20,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   6. วัสดุ ส่ือ สำหรับครูรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง SMT                   15,000            15,000  

   7. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน SMT                     80,000            80,000  

   รวม   -       195,000   195,000  
 ว
13  

 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สู่ความ
เป็นเลิศ          

  
1 .กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
(ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ป.1-6 ห้องละ 5,000 บาท )  

 30,000      
          30,000  

  
 2. กิจกรรมจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์   (ป.1-6 
ห้องละ 5,000  บาท)  

 30,000                30,000  

  
3. กิจกรรมจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี ( ป.1-6  ห้องละ 
5,000  บาท)  

 30,000                30,000  

  4. พัฒนาบุคลากร (คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)                    80,000            80,000  

   รวม   90,000     80,000   170,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว14   ห้องสมุดมีชีวิต           

   1. โปรแกรมห้องสมุดดิจิตอล               100,000           100,000  

   2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด                  10,000            10,000  

   3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์                250,000           250,000  

   4. จัดซื้อส่ือส่ิงพิมพ์และวารสาร                   8,000              8,000  

   5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัย  ป.1-ป.6            35,000                35,000  

   6. กิจกรรมตามวันสำคัญของห้องสมุด            10,000                10,000  

   8. ป้ายไวนิลขนาด 150 x 200 cm. พร้อมโครง                   3,000              3,000  

   รวม   45,000     371,000   416,000  
 ว
15  

 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ           

   1.ประชุมคณะทำงาน          

   2.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4-6 คณิตศาสตร์                 20,000            20,000  

   3.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4-6 วิทยาศาสตร์                 20,000            20,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   4. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ  ป.4–6 ภาษาไทย                 20,000            20,000  

   5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 ภาษาอังกฤษ                 20,000            20,000  

   6. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 ประวัติศาสตร์                 20,000            20,000  

   7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน  ป.1–3 และ ป.4–6                 20,000            20,000  

   8. การแข่งขันเพชรล้านนา 5 กลุ่มสาระ ฯ                 15,000            15,000  

   9. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาฯ                 20,000            20,000  

   10. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตฯและวิทย์ฯ สสวท.                 30,000            30,000  

   11. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตฯ วิทย์ฯนานาชาติ                 40,000            40,000  

   12 .กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ                   7,000              7,000  

   13. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ                 15,000            15,000  

   14. เพชรยอดอนุบาลเชียงราย            24,500                24,500  

   15. แข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ           100,000               100,000  

   16. กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรม                   7,000              7,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   17. ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ                   2,000              2,000  

   รวม   124,500     256,000   380,500  

ว16  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์          

  1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ          

  2. กิจกรรมวิชาการ อ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ แต่ละสายช้ัน ป.1-ป.6              120,000             120,000  

  3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์สาย ป.1-ป.6           90,000                90,000  

   รวม  90,000 120,000   -     210,000  

 ว17  ห้องเรียนสีเขียวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

   1. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ                   2,000              2,000  

   2. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                 15,000            15,000  

   3. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ห้องเรียน                 35,000            35,000  

   รวม   -       52,000   52,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว18   ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพเิศษเรียนรวม          

   1.ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วม                     900                900  

   2. คัดกรองนักเรียน                   1,900              1,900  

  
 3. ประชุมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้สำหรับ ผู้ปกครอง นักเรียน
เรียนรวม                   3,600              3,600  

   4. จัดทำแผน IEP / IIP              6,830                  6,830  

  
 5. จัดหา /จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน/ส่ือการสอน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้            15,000                15,000  

   6. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา การเรียนการสอน             3,800                 4,450              8,250  

   7. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ                 22,800            22,800  

   8. จัดแสดงผลงานนิทรรศการชุดตกแต่งบอร์ด                   3,400              3,400  

   รวม   25,630     37,050   62,680  

ว19  โครงการแข่งขันกิจกรรมวิชาการวันสำคัญ         

   1. จัดทำเอกสารแข่งขันวิชาการวันสำคัญ            65,000        
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   2. จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมวิชาการวันสำคัญ             5,000        
   รวม   70,000       70,000  

ว20  ศูนย์อาเซียนศึกษา          

   1.กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน          

   2.กิจกรรมวันอาเซียน            18,000                      -              18,000  

   รวม   18,000     -     18,000  

 ว21  
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โคโรน่า 
2019          

   1. จัดเตรียมเครื่องมือสอนออนไลน์            30,000                30,000  

   2. จัดเตรียมคู่มือการจัดการเรียนการสอน            3,500                  3,500  

   3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อม ปริ๊นท์เตอร์ ( จำนวน 3 ชุด)            50,000               29,420            79,420  

   4. เอกสารประกอบ/การทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียน                80,000              80,000  

   รวม   83,500   80,000   29,420   192,920  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว22   โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์          

   1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ            87,000                87,000  

   2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต                  20,000            20,000  

   3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีไทย                 30,000            30,000  

   4. กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีสากล                 30,000            30,000  

   5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์                 70,000            70,000  

   6. กิจกรรมสร้างสีสันของโรงเรียน             10,000                      -              10,000  

   รวม           97,000             150,000          247,000  

 ว23   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

   1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1            30,000               15,000            45,000  

   2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2            30,000                 5,000            35,000  

   3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3            30,000               30,000            60,000  

   4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4            30,000               10,000            40,000  



64 
 

รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5            30,000                 5,000            35,000  

   6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6            40,000               50,000            90,000  

   รวม   190,000     115,000   305,000  

ว24  
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)          

   1.จัดแสดงนิทรรศการ            18,000                18,000  

   2.กิจกรรม PLC            10,000                10,000  

   3 กิจกรรม Active Learning                29,000              29,000  

   รวม  28,000 29,000                    -             57,000  

 ว25   วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประถม + ปฐมวัย          

   1. จัดทำเอกสารงานวิจัย                 10,000            10,000  

   รวม                 10,000           10,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว26   เปิดบ้านวิชาการ            

   1. ค่าไวนิล ฉากในงานและห้องประชุม จำนวน 2 ผืน ผืนละ 2,500.-                   5,000              5,000  

  
 2. ค่าไวนิลหน้าโรงเรียน 2 จุด (ในเมืองและสันต้นเปา) จำนวน 2 ผืน         
ผืนละ 1500.-                    3,000              3,000  

   3. ค่าไวนิลกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 11 ผืน  ผืนละ 500                   5,500              5,500  

  
 4. ค่าจัดนิทรรศการช้ันป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้@ 10,000 / 3 กิจกรรม (IS, เด็กพิเศษ,ห้องสมุด)  8,000 บาท             104,000               104,000  

   5. ค่าตกแต่งสถานท่ี (เวทีกลางแจ้ง )                    5,000              5,000  

   6. อาหารว่างสำหรับผู้ร่วมงาน จำนวน 200  ชุด ราคาชุดละ 30 บ.                  6,000              6,000  

   7. อาหารกลางวัน สำหรับผู้ร่วมงาน จำนวน 200 ชุด ราคาชุดละ 50                 10,000            10,000  

   8.  Best Practice  สายช้ันละ 10,000 ป1-6            30,000                      -    30,000  

   รวม   134,000     34,500   168,500  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ว27   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและแหล่งเรียนรู้          

   1.การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          

  1.2 จัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารใหม่              272,850  217,150  490,000  

  
1.3 จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ICT ท้ังพื้นท่ี ในเมือง และ สันต้นเปา                 50,000             50,000  

   1.4 อุปกรณ์ IT สำหรับห้องประชุม ท้ัง 2 พื้นท่ี               100,000           100,000  

  
 1.5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ AIO ห้องประชุมรวงผ้ึง  คอมธุรการ 3 เงิน2
เครื่องละ 23000 จำนวน 6 เครื่อง               138,000           138,000  

  
2. การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์                          -    

   2.1 วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตห้องคอมใหม่ 2 ห้อง                140,000           140,000  

  
 2.2 จัดซื้อ ชุดโต๊ะคอมและเก้าอี 82 ชุด สำหรับห้องคอมใหม่ (โต๊ะ
เก้าอี้ ชุดละ3500 /82 ชุด               287,000           287,000  

   2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ การตกแต่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์       60,000            60,000  

  
 2.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One อุปกรณ์ต่อพ่วง it สำหรับการ
เรียน SMT 1 ชุด (ช้ันป.1)                 53,000             53,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   2.5 จัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องประชุมออนไลน์(ห้องวัดผล)                 65,000            65,000  

  
 3.พัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ค่าเช่า ช่ือ .ac.th ,เช่าพื้นท่ีบริการ
รายปี และปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์                 10,000            10,000  

  
 4.จัดทำห้องสตูลดิโอ จัดซื้อ อุปกรณ์มัติมีเดีย กล้องภาพ กล้องถ่าย
วีดีโอ และอุปกรณ์เสริมมัลติมีเดีย                 70,000            70,000  

   รวม    272,850   1,190,150   1,463,000  

บ01 พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานธุรการ         

  1. จัดซื้อครุภัณฑ์     30,000            30,000  

  2. จัดซื้อวัสดุงานธุรการ 2 พื้นท่ี     20,000            20,000  

  รวม     50,000           50,000  

บ02 ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป         

  
1. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และ โรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์     120,000           120,000  

  รวม     120,000           120,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ03 อาคารสถานที่และภูมิทัศน์         

  1. สร้างลานกิจกรรมหลังห้องสมุด (พื้นท่ีสันต้นเปา)     250,000           250,000  

  2. ปรับปรุงเวทีใต้ถุนอาคารเฉลิมรัชมงคล     200,000           200,000  

  3. ปรับปรุงสนามพื้นยางหน้าเสาธง พื้นท่ีในเมือง     100,000           100,000  

  4. ซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน           813,000            813,000  

  5. ปรับปรุงก าแพงด้านข้างโรงเรียน (พืน้ท่ีสันต้นเปา)     50,000             50,000  

  6. หลังคาโดม คลุมบ้านหรรษาอนุบาล     150,000           150,000  

  7. ปรับปรุงสวนหย่อมกลางโรงเรียน (พื้นท่ีในเมือง)     50,000             50,000  

  8. ป้ายรวมรางวัลแบบซุ้ม (สองพื้นท่ี)      100,000           100,000  

  9. ลิฟต์ยกของขึ้นช้ันสอง ติดต้ังใกล้ทางเช่ือม 2 จุด     60,000 60,000 

  10. สร้างถนนขาออก (ฝ่ังทิศใต้)     50,000             50,000  

  11. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาล     200,000           200,000  

  12. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องดนตรี     130,000           130,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  13. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องศูนย์ PEER     50,000             50,000  

  รวม    2,203,000        2,203,000  
บ04 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียนระดับปฐมวัย         

  1. ซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร และ จัดท าฉากกั้น 17,500                 17,500  

  2. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นน ้าเล่นทราย 5000   0              5,000  

  รวม        22,500                  -               22,500  

บ05 สระว่ายน ้า         

  1. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์สระว่ายน ้า       30,000 30,000 

  2. ดูแลสภาพน ้าเพื่อให้สภาพน ้าพร้อมส าหรับการเรียนการสอน     30,000 30,000 

  3. การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย     16,780 16,780 

  รวม     76,780 76,780 
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ06 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสอื)         

  1. กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1               11,000                11,000  

  2. กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2              11,000                11,000  

  3. กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3          25,000              20,000                45,000  

  4. กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4          10,000             10,000                20,000  

  5. จกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5          19,000              10,000                29,000  

  6. กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6          15,000             20,000         35,000              70,000  

  รวม          69,000            82,000         35,000            186,000  

บ07 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)         

  1. กิจกรรมยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   10,000               10,000  

  2. กิจกรรมยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   8,500                8,500  

  3. กิจกรรมยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 10,000 14,000               24,000  

  4. กิจกรรมยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   18,000               18,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  5. กิจกรรมยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   10,000               10,000  

  6. กิจกรรมยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 10,000 19,000               29,000  

  รวม          20,000             79,500                -               99,500  

บ08 เรียนรู้สู่โลกกว้าง         

  1. ประถมศึกษาปีท่ี 1               21,300         10,000              31,300  

  2. ประถมศึกษาปีท่ี 2               21,300         10,000              31,300  

  3. ประถมศึกษาปีท่ี 3               37,000         33,000              70,000  

  4. ประถมศึกษาปีท่ี 4               37,000         63,000            100,000  

  5. ประถมศึกษาปีท่ี 5               35,000        115,000            150,000  

  6. ประถมศึกษาปีท่ี 6               35,000     1,165,000         1,200,000  

  รวม                 -       186,600  1,396,000  1,582,600  

บ09 โลกกว้างสร้างจินตนาการ (ระดับปฐมวัย)         

  1. กิจกรรม WALK RALLY    7,000                7,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  2. เปิดโลกแห่งการเรียนรู ้   26,000               36,000  

  รวม                -               33,000               43,000  

บ10 ส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย)         

  1. ตรวจสุขภาพครู บุคลากร และนักเรียน     12,000 12,000 

  2. งานบ าบัดรักษาพยาบาล 10,000     10,000 

  3. งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติตต่อ 15,000     15,000 

  4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 พื้นท่ี 13,000     13,000 

  5. งานรณรงค์ยาเสพติด  10,000     10,000 

  6. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 10,000     10,000 

  7. กิจกรรม อย.น้อย 10,000     10,000 

  8. โรงเรียนปลอดขยะ (zero west) 20,000     20,000 

  รวม 88,000   12,000 100,000 
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ11 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน         

  1. กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 5,000     5000 

  2. กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน   10,000   10000 

  
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน / 
องค์กรภาครัฐเอกชน     15,000 15000 

  4. กิจกรรมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย     5,000 5000 

  รวม  5,000   10,000         20,000  35000 

บ12 โรงเรียนวิถีพุทธ         

  1. ห้องเรียนเงินล้าน     5,000              5,000  

  2. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 20,000                 20,000  

  3. กิจกรรมอิ่มบุญ 5,000                  5,000  

  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     3,000              3,000  

  5. จิตตปัญญาศึกษา (กิจกรรมใหม่) 5,000                  5,000  

  6. มารยาทไทย (กิจกรรมใหม่) 5,000                  5,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  7. วันอาสาฬหบูชา     3,000              3,000  

  8. วันเข้าพรรษา     7,000              7,000  

  9. วันมาฆบูชา     5,000              5,000  

  รวม          35,000           23,000             58,000  

บ13 วันส าคัญ         

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี     2,000              2,000  

  2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     2,000              2,000  

  3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ     2,000              2,000  

  
4. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ     1,500              1,500  

  5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     1,500              1,500  

  
6. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล ฯ     1,500              1,500  

  7. วันขึ้นปีใหม ่     18,000             18,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  8. วันตานก๋วยสลาก     3,000              3,000  

  9. วันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ (ค่ายเม็งรายฯ)     1,000              1,000  

  10. วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”     1,000              1,000  

  11. วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า”     1,000              1,000  

  12. วันลอยกระทง           10,000    5,000             15,000  

  13. วันสงกรานต์           10,000    5,000             15,000  

  14. วันเด็กแห่งชาติ 40,000                 40,000  

  15. วันไหว้คร ู 4000                 4,000  

  16. วันครู     6,000              6,000  

  17. วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ป.6 40,000                 40,000  

  รวม        104,000           50,500            154,500  

บ14 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย (ระดับปฐมวัย)         

  1. กิจกรรมนั่งรถรางแอว่เมืองเจียงฮาย 15,500 4,500               20,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  2. กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย     2,500                2,500  

  รวม 15,500 7,000             22,500  

บ15 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับปฐมวัย)         

  1. กิจกรรมจุ๊จุ๊อุบาลีน้อยฯ   15,000               15,000  

  2. กิจกรรม 89 ล้านความดี     1,000                1,000  

  3. กิจกรรมถุงนอนมือสอง     2,000              2,000  

  4. กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล      5,000                5,000  

  5. กิจกรรมรับขวัญน้องน้อย 10,000                10,000  

  6. กิจกรรมวันส าคัญปฐมวัย   15,000                 15,000  

  7. กิจกรรมออมทรัพย์ระดับปฐมวัย   3,000               3,000  

  8. กิจกรรมหนูท าได้ (zero west) 3,000                  3,000  

  รวม          28,000             24,000           2,000             54,000  
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ16 งานรับนักเรียน และระบบงานรับนักเรียน         

  1. ประชุมเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน     2,000              2,000  
  2. ประชุมเตรียมการวางแผนงานรับนักเรียน     2,000              2,000  
  3. ประกาศรับสมัครนักเรียน 5,000                  5,000  
  4. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ     25,800             25,800  
  5. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับอ.2 ปกติ     10,000             10,000  

  6. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ป.1 ปกติ     10,000             10,000  
  7. วัสดุในการรับสมัครนักเรียน 10,000                 10,000  

  รวม      15,000           49,800             64,800  

บ17 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารการจัดการศึกษา         
  1. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล            5,000                                5,000  

  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการบริหารและ
ประชาสัมพันธ์เป็นรูปเล่มและบนเว็บไซต์ทุกสายช้ัน 

   
         1,600               1,600  

  3. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงานพัฒนาระบบสารสนเทศ     21,600             21,600  

  รวม          5,000           23,200             28,200  
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รหัส   โครงการ   อุดหนุน   รายได้  
  

 รวมงบจัดสรร  
   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ18 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา         
  1. กิจกรรม กีฬาสีภายใน 52954   96,970           149,924  
  2. กิจกรรม กีฬาสีภายนอก     150,000           150,000  

  3. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน/ส่ือการสอน  16,100                 16,100  
  4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2,600                  2,600  

  5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา     30,000             30,000  
  รวม 71,654   276,970          348,624  

บ19 อนุบาลวัยใสใสใ่จสุขภาพ (ระดับปฐมวัย)         
  1. กิจกรรมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ     30,000             30,000  

  2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาอนุบาล 10000   0             10,000  

  3. กิจกรรมออกก าลังกายทุกวัน สุขสันต์แข็งแรง     3,000              3,000  

  4. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ     3,000              3,000  

  5. กิจกรรมนาฏกรรมสร้างสรรค์     10,000             10,000  

  รวม     10,000           46,000            56,000  
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รหัส   โครงการ   อุดหนุน   รายได้  
  

 รวมงบจัดสรร  
   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ20 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนบุาลเชียงราย         

  1. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน     10,000             10,000  

  2. ป้ายไวนิล รางวัลนักเรียน     30,000             30,000  

  3. จัดท าวารสารบัวชมพู     90,000             90,000  

  รวม         130,000            130,000  

บ21 มวลชนสัมพันธ์         

  1. การประชุมผู้ปกครองครูประจ าปี       80,000             80,000  

  2. กิจกรรมปาน้องล่น     5,000              5,000  

  3. รวมพลังนักปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 68 ปี       5,000              5,000  

  4. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา     15,000             15,000  

  5. มวยไทยเพื่อการกุศล     30,000             30,000  

  6. วิ่งเพื่อการกุศล กกท.     10,000             10,000  

  รวม                                  145,000            145,000  
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รหัส   โครงการ   อุดหนุน   รายได้  
  

 รวมงบจัดสรร  
   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ22 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565         

  1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565         
 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ         
 1.2 ประสานวิทยากร         

 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี     82,000             82,000  
 1.4 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565     4,000              4,000  
 1.5 เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี        
 1.6 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565     18,000             18,000  
 1.7 จัดส่งแผนแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง        
 2. จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงานนโยบายและแผนฯ        
 2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วง     30,000             30,000  
 2.2 จัดซื้อวัสดุ     5,000              5,000  

  รวม                                  139,000           139,000  
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รหัส   โครงการ   อุดหนุน   รายได้  
  

 รวมงบจัดสรร  
   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บ23 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

   1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   15,000.00       15,000  

   2. วิชาการงานแนะแนว          

      2.1 การจัดทำข้อมูลนักเรียน   5,000.00     -     5,000  

      2.2 การจัดบริการสารสนเทศ       3,000.00   3,000  

      2.3 สรุป/รายงานโครงการ       1,000.00   1,000  

   รวม   20,000.00     4,000.00   24,000  

บค1 โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย 
    

- - 
  1. กีฬาสานสัมพันธ์อนุบาล-สันโค้ง 

    
100,000 100,000 

  2. กีฬาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
    

100,000 100,000 
  รวม 

    
        200,000            200,000  

บค2 อบรมสัมมนาครูและบุคลากร 
    

    

  1. อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 
    

50,000 50,000 

  2. อบรมสัมมนาครู 2 กิจกรรม 
   

200,000 200,000 

   รวม  
    

250,000 250,000 
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รหัส   โครงการ   อุดหนุน   รายได้  
  

 รวมงบจัดสรร  
   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บค03 ศึกษาดูงานของครูละบุคลากรทางการศึกษา 
    

    

  1. การศึกษาดูงานภายในประเทศ 2กิจกรรม 
    

1,500,000 1,500,000 

  รวม 
    

1,500,000 1,500,000 

บค04 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ เชื่อมใจบุคลากร 
    

    

  1. กิจกรรมอนุบาลเชียงรายสานใยรักบัวชมพู 
    

70,000 70,000 

  2. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เช่ือมใจบุคลากร 
    

50,000 50,000 

  3. กิจกรรมครูดีศรีอนุบาลเชียงราย 
    

30,000 30,000 

  รวม 
    

150,000 150,000 

 บค05 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 
    

    

  1. พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน  
    

30,000 30,000 

  2. คนสำราญ งานสำเร็จ 
    

30,000 30,000 

  3. เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  
    

500,000 500,000 

   รวม  
    

560,000 560,000 
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รหัส   โครงการ  
 อุดหนุน   รายได้  

  
 รวมงบจัดสรร  

   จัดการเรียนการสอน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บค06 สรรหาบุคลากรโรงเรียน 
    

    

  1. ดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก 
    

10,000 10,000 

  2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารบุคลากร 
    

20,000 20,000 

  รวม 
    

30,000 30,000 
บค07 พัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย 

    
    

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ไฮสโคป 
    

10,000 10,000 

  2. ศึกษาดูงานต้นแบบกระบวนการเรียนการสอนไฮสโคป 
    

147,000 147,000 

  รวม 
    

       157,000           157,000  
ง01 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ 

        

 
1. การประชุมฝ่ายงาน             10,000             10,000  

 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             80,000             80,000  

 3. จัดซื้อครุภัณฑ์             40,000             40,000  

 
4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงาน            135,000           135,000  

 
5. การอบรมเพื่อพัฒนาระบบงาน             30,000             30,000  

 รวม 
    

       295,000           295,000  
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รหัสโครงการ ว01 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
แผนงานฝ่าย งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 2 ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 ตัวชี้ชัดท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อท่ี 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวชี้วัด ท่ี 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
 ข้อท่ี 10 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานท่ี  3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม อย่างมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรรณิกา  โทษาธรรม   
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย”เป็นโครงการ 

ต่อเนื่องที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย  
เมื่อเด็กได้สัมผัสกับ เหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้นำประสบการณ์ต่าง ๆนั้นมา
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พัฒนาศักยภาพที่บังเกิดมีในตนเอง ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ท้ัง 4  ด้าน ผ่านการลงมือปฎิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เด็กปฐมวัยร้อย 100 ได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีหลากหลายและได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ตามความรู้ความสามารถ และตามความถนัดของแต่ละบุคคลให้สู่ความเป็นเลิศโดยได้
แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการต่อสาธารณชน ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ  ผลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ
ของโรงเรียนร้อยละ100 
 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย” สมควรท่ีโรงเรียนจะ
ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี ตามศักยภาพของเด็กแต่ละ
คน 
2. วัตถุประสงค์  
 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีความสามารถในการวางแผน การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 2 เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีความสามารถในคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้  
 3 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายตามความต้องการ ความ
สนใจ ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 
 4 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือ กระทำ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      1 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ   
  2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
                  3 ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 
  4 ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรม โดยเด็กได้ลงมือกระทำ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลการดำเนินงาน  
 3.1 เชิงคุณภาพ 
          1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีพัฒนาการที่ดี ทั้ง 4 ด้าน มีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   2 ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 - ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 - ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566 ) 
5.  สถานที่ดำเนินการ  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

กิจกรรม /รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

1.ประชุมเพื่อวางแผน
กิจกรรม 

เม.ย. 65 คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

     

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

พ.ค.65 คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

     

3. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค.- มี.ค. 
66 
 

นางสาวสุนิสา 
คำสมุทร 

 5,000 15,000  20,000 
 

4. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ 

ส.ค.- ก.ย. 
65 

นางจินดา  
สารข้าวคำ 

 17,300 17,700  35,000 

5.กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการผ่าน
งานสร้างสรรค์ 

พ.ค.- มี.ค. 
66 
 

นางกรรณิกา 
โทษาธรรม
,น.ส.วรากร  
ชินะกุล 

 34,990   34,990 

6.กิจกรรมท่ี 4 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
ปริ้นเตอร์ 

พ.ค.- มี.ค. 
66 
 

นางกรรณิกา 
โทษาธรรม 

   35,010 35,010 

7.กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการ
ปฐมวัย 

พ.ค.- มี.ค. 
66 
 

นางกรรณิกา 
โทษาธรรม 

 1,600 18,400  20,000 

8.กิจกรรมท่ี 6
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

พ.ค.- มี.ค. 
66 
 

นางสาวสุนิสา 
คำสมุทร 

 5,000 3,000  8,000 

9.กิจกรรมท่ี 7กิจกรรม
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

พ.ค.- มี.ค. 
66 

นางสาวสุนิสา 
คำสมุทร 

 1,300 6,700  8,000 

10.กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
ค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย 

ม.ค.- มี.ค. 
66 

นางกรรณิกา 
โทษาธรรม 

 10,380 27,620  38,000 

11.กิจกรรมท่ี 9 ดนตรี
สำหรับเด็กปฐมวัย 

พ.ค.- มี.ค. 
66 

นายธนวัฒน์ 
รัตนโกสินทร์ 

 20,000   20,000 

รวม    95,570 88,420 30,010 219,000 
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รหัสโครงการ ว02 
ชื่อโครงการ ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
แผนงานฝ่าย งานบริหารงานวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 ข้อท่ี 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ  
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบันได 5 ข้ันของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล และ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
กลยุทธ์โรงเรียน   
          ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  
         มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
         มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
         มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา  วังมณี  
 

1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล”  
ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ คือ  1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลก (World Citizen)  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ส่ือสารสองภาษา   ล้ำหน้าทางความคิด   ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ 2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) 3) 
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัด  

 ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีการ
ดำเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 



89 
 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้
โครงงานเป็นฐาน (PBL) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มศึกษาระดับช้ันปฐมวัย (STEM) กิจกรรมครู
สร้างนวัตกรรมและBest Practice กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)  และ
กิจกรรมครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง  พบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนร้อยละ 95 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” 
สมควรท่ีโรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน ครูจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และโรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2 เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
4 เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานสากล 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
     1 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

เด็ก ทบทวนปรับเนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนรู้ให้ทันสมัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตาม
รูปแบบท่ีเป็นสากล เน้นการปฏิบัติจริงมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ในระดับเบื้องต้นและ 
มีการประเมินผลงานตนเองได้ทุกระยะ 

     2 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่เป็นสากล เน้นการจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือกระทำ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ในระดับเบื้องต้นและมีการประเมินผลงานตนเองได้ทุกระยะ 

     3 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก   
     4 ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น 
     5 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในผ่านตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     1 ห้องเรียนระดับปฐมวัยมีมุมประสบการณ์ครบ 5 มุม มีส่ือท่ีมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

มีการนำหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้มาใช้ มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้ในระดับเบื้องต้น อีกท้ังมีการประเมินผลงานตนเองได้ทุกระยะ และเป็นรูปแบบตามมาตรฐานสากล 

     2 ครูจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น 

     3 ครูนำความรู้ท่ีได้จากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาใช้ในการพัฒนาเด็ก และจัดประสบการณ์ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

     4 สถานศึกษามีการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบ
ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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4.  ระยะเวลาดำเนินการ 
    ช่วงท่ี 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565)   
    ช่วงท่ี 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 
5.  สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และแหล่งเรียนรู้ 
6. วิธีดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

พฤษภาคม 
2565 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

    - 

2. ประชุมช้ีแจงเรื่อง
ห้องเรียนคุณภาพ 
สู่โรงเรียมาตรฐานสากล 

พฤษภาคม 
2565 – 
มิถุนายน 

2565 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

    - 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ 

มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

     

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการแบบการใช้
โครงงานเป็นฐาน (PBL)  

มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางพิมใจ  
สนประเทศ 

8,400 11,040 15,560 - 35,000 

3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง(BBL)  

มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางพิมใจ  
สนประเทศ 

- - 4,500  4,500 

3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการแบบ 
สะเต็มศึกษาระดับช้ัน
ปฐมวัย (STEM)  

มิถุนายน 
2565 – 
มีนาคม 
2566 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

- - 4,500  4,500 

3.4 ครูสร้างนวัตกรรมและ
ทำ Best Practice  

มิถุนายน 
2565 – 
มีนาคม 
2566 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

- - 4,200  4,200 

3.5 การจัดการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยไทย :  

มิถุนายน 
2565 – 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

- 30,000 20,000  50,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตามแนวคิดไฮสโคป (High 
Scope)  

มีนาคม 
2566 

ประเมินผล สรุปและรายงาน
ผล 

มีนาคม 
2566 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น   8,400 41,040 48,760  98,200 

หมายเหตุ ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  รวมการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน 94,000 บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน    -      บาท 
 3 เงิน(อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน  4,200 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  98,200 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

8.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง
ห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทบทวน
ปรับเนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนรู้ให้ทันสมัยและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามรูปแบบท่ีเป็นสากล 
เน้นการปฏิบัติจริงมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้ในระดับเบื้องต้นและ มีการประเมินผลงาน
ตนเองได้ทุกระยะ 

-ตรวจสอบรายการ 
- การนิเทศช้ันเรียน 
 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบนิเทศช้ันเรียน 
 

2. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรปูแบบท่ี
เป็นสากล เน้นการจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือกระทำ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ในระดับเบื้องต้นและมีการ
ประเมินผลงานตนเองได้ทุกระยะ 

-ตรวจสอบรายการ 
- การนิเทศช้ันเรียน 
 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบนิเทศช้ันเรียน 
-แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 

3. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก   

-ตรวจสอบรายการ - แบบตรวจสอบรายการการ
พัฒนาตนเอง 

4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีศักยภาพเป็นพล
โลก มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น 

- ตรวจสอบรายการ 
- การนิเทศช้ันเรียน 
 

- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบตรวจสอบแบบบันทึก
พัฒนาการ (ปฐ.02) 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในผ่านตาม
เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

-ตรวจสอบรายการ -แบบตรวจสอบรายการ 

6. ห้องเรียนระดับปฐมวัยมีมุมประสบการณ์ครบ 5 มุม มี
ส่ือท่ีมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการนำ
หลักสูตรการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้มาใช้ มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้ในระดับเบื้องต้น อีกท้ังมีการประเมินผลงาน
ตนเองได้ทุกระยะ และเป็นรูปแบบตามมาตรฐานสากล 

-ตรวจสอบรายการ 
-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมิน
หลักสูตร 
-การสังเกต
พฤติกรรม 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบนิเทศช้ันเรียน 
-แบบประเมินหลักสูตร 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 

7. ครูจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารเบ้ืองต้น 

-ตรวจสอบรายการ 
-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมิน
แผนการจัด
ประสบการณ์ 
-การสังเกต
พฤติกรรม 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบนิเทศช้ันเรียน 
-แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 

8. ครูนำความรู้ท่ีได้จากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาใช้
ในการพัฒนาเด็ก และจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

-ตรวจสอบรายการ 
-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมิน
แผนการจัด
ประสบการณ์ 
-การสังเกต
พฤติกรรม 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบนิเทศช้ันเรียน 
-แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 

9. สถานศึกษามีการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนและ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบห้องเร ียน
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

-ตรวจสอบรายการ -แบบตรวจสอบรายการ 

 
9.  ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
 1 ห้องเรียนระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2 ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดประสบการณ์เรียนการสอนของครูโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  

3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศด้านวิชาการ 
ส่ือสารสองภาษา   ล้ำหน้าทางความคิด   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
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รหัสโครงการ  ว03 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนบุาลเชียงราย 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
ข้อท่ี 3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดข้อ 7 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาบริการ ท่ีมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อ

การใช้บริการ มีส่ือท่ีเพียงพอเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  

ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
กลยุทธ์โรงเรียน  

 ข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ประเด็นท่ี 2.2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ประเด็นท่ี 2.2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 
  ประเด็นท่ี 2.2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งฤดี    มโนใจ        
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยที่ ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีหลักการท่ีสำคัญส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคม และวัฒนธรรมไทย  ยึดพัฒนาการและการพฒันาเด็ก
โดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

การดำเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นอกจากการดำเนินงาน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แล้วโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ยังได้รับ
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การคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ประสานงาน
ให้บริการทางวิชาการ โดยมีการพัฒนาสารสนเทศ และการให้บริการ การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศของครูปฐมวัย
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษา    
2. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อพัฒนาสารสนเทศ และการให้บริการของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
2 เพื่อพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง

ทราบ 
3 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ท่ี

เป็นเลิศ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนครั้งของการพฒันาสารสนเทศและการให้บริการของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียน 
อนุบาลเชียงราย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐานของการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ท่ี
บรรลุผลระดับดีมาก 

2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและชุมชน ท่ีมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารและการ 
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรยีนอนุบาลเชียงราย  
            3. ร้อยละ 90 ของครูปฐมวัยทีม่ีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีเทคนิควิธีการ
จัดประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศของตนเอง  

4. ระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศ และการให้บริการของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย     
4.ระยะเวลาดำเนินการ 

09 พฤษภาคม 2565– 31 มีนาคม 2566 
5.สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิด
ชอบ 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนา
สารสนเทศและการให้บริการ
ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

พฤษภาคม 
2565 – 31 
มีนาคม 
2566 

 

นางรุ่งฤดี   
มโนใจ  

- - 12,000 - 12,000  

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาการ
ส่ือสารและการประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 
2565 – 31 

นางรุ่งฤดี   
มโนใจ 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิด
ชอบ 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน 

มีนาคม 
2566 

 
 

 (1) การจัดทำสารสัมพันธ์
โรงเรียนสู่บ้าน   

พฤษภาคม 
2565– 31 
มีนาคม 
2566 

นางสาว 
ตรีญาพร  
แสนมหา
ยักษ์ 

- - 4,000 - 4,000 

  (2) บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร                          

พฤษภาคม 
2565– 31 
มีนาคม 
2566 

นางสาว 
สุนิสา 
คำสมุทร 

- - 3,000 - 3,000 

  กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาครู
ปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องการจัด
การศึกษาปฐมวัยและมี
เทคนิควิธีการจัด
ประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศ 

พฤษภาคม 
2565– 31 
มีนาคม 
2566 

 

นางรุ่งฤดี   
มโนใจ 
 
 
  

 
 
- 
 
 

- - - - 

รวม     19,000  19,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  รวมการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน    4,000    บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงิน      -        บาท 
 3 เงิน(อื่นๆ)รายได้สถานศึกษา   เป็นเงิน   15,000  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 

8.การวัดและประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. จำนวนครั้งของการพัฒนาสารสนเทศและการให้บริการ
ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

-การตรวจสอบผลงาน 
-การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
 

-บันทึกการเย่ียม
ชมผลงาน 
-สมุดนิเทศ 
-ภาพกิจกรรม 

2. ระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐานของการดำเนินงานกิจกรรม
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  
ท่ีบรรลุผลระดับดีมาก 

-การประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

-แบบประเมิน
การดำเนินงาน 

3. ร้อยละ  80 ของผู้ปกครองและชุมชน ท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

-การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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รหัสโครงการ  ว04 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับปฐมวัย 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   
 นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
ข้อท่ี 2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
 ข้อท่ี 5 ผู้เรียนมีพื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะการ
ส่ือสาร อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์โรงเรียน   
 ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมาลี  แก้วสุข, นางทัณฑิมา ไชยสุข, นางสาวตรีญาพร แสนมหายักษ์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับช้ันปฐมวัย” เป็นโครงการ
ต่อเนื่องท่ีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดพื้นฐาน และ ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยเห็นความสำคัญของการมีนิสัยรักการอ่าน  ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมาเด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดพื้นฐาน และมี
เจตคติท่ีดีในการสร้างนิสัยรักการอ่านและโรงเรียนได้พัฒนาโดยเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และการคิดพื้นฐานและนิสัยรักการอ่านท่ีเห็นได้ชัด ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 
100  จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับช้ันปฐมวัย”  สมควรท่ีโรงเรียน
จะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดพื้นฐาน  
2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ  

1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 สามารถสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้ อย่างน้อย 2 ภาษา และเล่าเรื่องให้ผู้อื่ 
เข้าใจ 

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความสามารถอ่าน เขียน ภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน               

สายช้ันปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป 
      3.2 ด้านคุณภาพ  

 1. เด็กปฐมวัยมีระดับคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการดำเนินกิจกรรม       
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ท่ีบรรลุผล ระดับดีมาก 

 2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ เช่ือมั่น ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
4. ระยะเวลาดำเนินการ   

◌ ช่วงท่ี 1  วันท่ี 9 พ.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566 
5. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

6.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประชุมเพื่อวางแผน  พฤษภาคม 
2565 

ฝ่ายบริหาร
และคณะครู

ปฐมวัย 
- - - - - 

จัดทำแผนงาน / โครงการ 
เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 
2565 

นางสาวมาลี  
แก้วสุข - - - - - 

ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ ให้ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

พฤษภาคม 
– มิถุนายน 

2565 

คณะครูสาย
ช้ันปฐมวัย - - - - - 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม
นักข่าวน้อย 
   1. การจัดทำแบบบันทึก
กิจกรรมนักข่าวน้อย 
   2. ประชาสัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง 

พฤษภาคม 
2565 -

กุมภาพันธ ์
2566 

นางสาวมาลี 
แก้วสุข 

- - 

 
 
 

3,000 
 

 
 

 
- 
 
 

 
 
 

3,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   3.นักข่าวน้อยเล่าข่าว 
บันทึกการเล่าของนักข่าว
น้อย 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม
นิทานหรรษา 
   1. จัดเตรียมนิทานให้
เพียงพอกับจำนวนเด็ก 
   2. จัดเตรียมแบบบันทึก
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้
เด็กปฐมวัยทุกคน 
   3. จัดทำแบบบันทึกการ
ยืมหนังสือนิทาน 
   4. เด็กยืมนิทานไปอ่านท่ี
บ้านร่วมกับผู้ปกครอง 
เด็กเล่านิทานหรือความ
ประทับใจจากนิทาน 

พฤษภาคม 
2565 -

กุมภาพันธ์ 
2566 

 

นางสาวมาลี 
แก้วสุข 

- - 

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 

 
 
 

3,000 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
ภาษาพาเพลิน 
   1. ถ่ายเอกสารแบบฝึกคำ
พื้นฐานระดับอนุบาล 2 
และอนุบาล 3 จำนวน 13 
หมวด 
   2. จัดเตรียมแบบฝึกคำ
พื้นฐานให้เด็กอนุบาล 2 
และอนุบาล 3 ทุกคน 
   3.ครูประจำช้ันอนุบาล
ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ในช้ันเรียน 

พฤษภาคม 
2565 -

กุมภาพันธ์ 
2566 

 

นางทัณฑิมา 
ไชยสุข  
นางสาว
ตรีญาพร  
แสนมหา
ยักษ์ 

- - 5,000 - 5,000 

ติดตามประเมินผล พฤษภาคม 
2565 -
เมษายน 
2566 

ครูวิชาการ
คณะครูสาย
ช้ันปฐมวัย 

- - - - - 

สรุป รายงานผล 
 

มีนาคม – 
เมษายน 
2566 

นางสาวมาลี  
แก้วสุข - - - - - 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

รวม - - - - 11,000 - 11,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงนิ/จำนวนเงิน) 
 1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  8,000   บาท 
 2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน     -      บาท 
 3  เงิน(อื่น ๆ) รายได้สถานศึกษา            เป็นเงิน   3,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.เด็กร้อยละ 90 สามารถสนทนาโต้ตอบ
อย่างง่ายได้ อย่างน้อย 2 ภาษา และเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
2.เด็กร้อยละ 90 มีความสามารถอ่าน 
เขียน ภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน สายช้ันปฐมวัย อยู่ใน
ระดับ ดีมากขึ้นไป 
4.เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มี
นิสัยรักการอ่าน สามารถนำไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้ 

- บันทึกนิทานเพื่อนรัก 
- บันทึกการเล่าข่าว 
- บันทึกรักการอ่าน 
 
-บันทึกพัฒนาการ ปฐ.02 
 
- สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
 
- บันทึกนิทานเพื่อนรัก 
- บันทึกการเล่าข่าว 
- บันทึกรักการอ่าน 
 
-ตรวจรายงานโครงการ 

- แบบบันทึกนิทานเพื่อนรัก 
- แบบบันทึกการเล่าข่าว 
- แบบบันทึกรักการอ่าน 
- แบบบันทึกการยืมนิทาน 
- แบบบันทึกพัฒนาการ ปฐ.02 
 
 -แบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
 
- แบบบันทึกนิทานเพื่อนรัก 
- แบบบันทึกการเล่าข่าว 
- แบบบันทึกรักการอ่าน 
- แบบบันทึกการยืมนิทาน 
- ผลงานเด็ก/ภาพกิจกรรม 
-รายงานโครงการ 

 
9.  ผลที่คิดว่าจะได้รับ 

1. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดพื้นฐาน 
2. เด็กปฐมวัยเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

 3. ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
เชียงราย 
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รหัสโครงการ    ว05 
ชื่อโครงการ  พัฒนาวิชาการ  
แผนงานฝ่าย  งานบริหารวิชาการ  
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) 
 นโยบายข้อท่ี 3  ด้านคุณภาพ  
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเปน็ในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
          3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อ 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกเทียบเคียงกับหลักสูตรมานฐานสากล ได้แก่ MEP , IEC, ICC 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการ
ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 

ข้อ 1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และมาตรฐานสากล มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ข้อ 2 สถานศึกษานำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น       
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์        

ระดับขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุก  กลุ่มเป้าหมาย               
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2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณ , นางฉลวย  นุชนิยม และนางจินดา  สารข้าวคำ  
1. หลักการและเหตุผล    

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการพัฒนาวิชาการ”  ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปี การศึกษา 2551 เป็น
โครงการท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551และเพิ่มเติม
สาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผลของการดำเนินงานประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่าน
จากผลการประเมินความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของ โรงเรียนร้อยละ 100   

ระดับปฐมวัยมีการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สามารถพัฒนา คุณภาพ   
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น และ มีการยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง การศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ของโรงเรียนร้อยละ 90   

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกปีการศึกษา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนางาน
วิชาการประจำห้องวิชาการ เพื่อพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว เพื่อประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการ อย่างสูงสุดต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น  

2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

3 เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ        
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้ 

สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 85 ข้ึนไป        
2  ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ ออกแบบ 

หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ำ กว่าปีละ 20 ช่ัวโมง
เป็นประจำทุกปี    

3 มีหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา    
4 มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานห้องวิชาการเพียงพอ  

3.2 เชิงคุณภาพ   
1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเหมาะสม กับ 

เด็กและสภาพท้องถิ่นและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   
2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที 
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สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีความคล่องตัว 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 )   

5. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมวางแผน ประเมิน
และพัฒนาหลักสูตร 

พ.ค. 65 นางเย็นฤดี 
และคณะ   

- 1,000 - - 1,000 

2.อบรมจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยและขั้น
พื้นฐาน 

พ.ค.-มิ.ย. 
65 

นางเย็นฤดี 
และคณะ   - 14,000 - - 14,000 

3.ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มิ.ย. 65 นางเย็นฤดี 
และคณะ   

- 20,000 - - 20,000 

4.ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ก.ค. 65 นางจินดา 
และคณะ 

- 2,000 - - 2,000 

5.จัดซื้อ จัดหาวัสดุ วัสดุ 
อุปกรณ์ห้องวิชาการ 

ก.ค. 65 นางฉลวย   
และคณะ 

- - 8,000 - 8,000 

6.นิเทศ กำกับติดตาม 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ส.ค.,ธ.ค. 
65 

นางเย็นฤดี   
ร 

- - - - - 

7.รายงานผล/สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 65 นางเย็นฤดี   
และคณะ 

- - - - - 

รวม - -  37,000 8,000 - 45,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  

1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน     เป็นเงิน        25,510     บาท   
2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     เป็นเงิน             -        บาท   
3 เงิน(อื่นๆ)  รายได้สถานศึกษา     เป็นเงิน        19,490     บาท       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  45,000 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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8.การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  เพื่อให้ครู 
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอน 

- ประเมินหลักสูตร   - แบบประเมินหลักสูตร   

2. ผู้ใช้บริการห้องวิชาการมีความ 
พึงพอใจร้อยละ 90 

- สอบถามความพึงพอใจกับ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ปรับปรุงและจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้ 
สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 85      
ขึ้นไป 

-  ตรวจสอบรายการจาก บันทึก
การปฏิบัติงานตาม กิจกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

-  แบบบันทึกการ ตรวจสอบ
รายการจาก กิจกรรมการพัฒนา 
หลักสูตร    
 

4.ครูร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนา 
การวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียนทุกด้านอย่าง
เหมาะสม 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2 โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้  สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

3 การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ห้องวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
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ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ 
                                      (นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ) 

 
 
 

             ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางจินดา  สารข้าวคำ) 

 
 
 

           ลงช่ือ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

              ลงช่ือ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายสมนึก  จันทร์แดง) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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รหัสโครงการ  ว06 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
 

สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) 
 นโยบายข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล
ระดับโลก 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model 
 ข้อท่ี 14  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน   
  ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

สำหรับครู 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกพงษ์ ขันทะ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล”  
ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการศึกษา นับว่ามีความสำคัญสำหรับการจัดการศึกษา
ของประเทศ ในทุกระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือท่ีจะทำให้ความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหลักสูตรที่ดีนั้นจะต้องมีขอบข่าย เนื้อหาที่ครอบคลุม จะต้อง
ปรากฏแนวทางในการจัดการศึกษา แนวทางการวางแผนทางวิชาการ การจัดและการบริหารการศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุซึ่งมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและท่ีสำคัญคุณภาพของผู้เรียนต้องมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้ปกครอง 
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 ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีการ
ปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สามารถพัฒนาคุณภาพ   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น และ มีการยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 90 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้มีการรายงานผลการเรียน    
เพื่อส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการ
ประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จึงต้องเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสารและติดตามตัวนักเรียนต้ังแต่
ช้ันอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งการดำเนินการในปีแรกต้องจัดทำแฟ้มประจำตัวให้กับนักเรียนทุกคน 
ปีถัดไปจัดทำแฟ้มเฉพาะให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้นอนุบาลและที่ย้ายเข้ามาใหม่ และในการปฏิบัติงานวัด
และประเมินผลจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์หรือเอกสารในการจัดสอบต่างๆ 
ให้มีความพร้อมอยู่เสมอและในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการประมวลผลให้ถูกต้องแม่นยำ  ลด
ขั้นตอนในการทำงาน จากปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรายงานผลด้านการเรียนรู้ของนักเรียนยั งประสบ
ปัญหาในการทำงาน สาเหตุมาจากระบบการรายงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานคล่องตัวประหยัดเวลาเอกสารเป็นระบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และแสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบงานฝ่ายงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดบันทึกพัฒนาการให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการใช้งานการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  1 จัดทำเอกสารสมุดบันทึกพัฒนาการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน 
 2 จัดทำแฟ้มแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 
 3 จัดทำข้อสอบสำหรับใช้สอบระหว่างปีและปลายปีครบตามจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุก
คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1 นักเรียนมีสมุดบันทึกพัฒนาการและแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถส่งต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น เพื่อรายงานผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 2 มีวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอ 
 3 มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มาศึกษาดูงานอย่างถูกต้อง และ
ตรงกัน 
 4 มีคลังข้อสอบใหก้ับคณะครูและนักเรียนได้ศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
   ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566 ) 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดซื้อแฟ้ม (ปพ.
6) 

พ.ค.-ก.ค. 
65 

 
     

   1.1 ติดต่อโรงงานท่ีผลิต
แฟ้มเพื่อสำรวจราคา 

พ.ค. 65 มาณี 
     

   1.2 จัดซื้อแฟ้ม (ปพ.6) 
สำหรับนักเรียน ป.1 และ
นักเรียนท่ีย้ายมาใหม่ 

มิ.ย. 65 มาณี 
- - 30,000 - 30,000 

   1.3 แจกจ่ายให้กับครู
ประจำช้ัน 

ก.ค. 65 มาณี 
     

2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
และวัสดุใช้งานวัดและ
ประเมินผล 
   2.1 ประชุมทีมงานวัดและ
ประเมินผล เพื่อสำรวจ
รายการท่ีต้องใช้ 

มิ.ย.-ก.ค. 65 เอกพงษ ์

- - 
20,000 10,000 30,000 

   2.2 จัดซื้อวัสดุ มิ.ย. 65 เอกพงษ ์   
3. กิจกรรมจัดซื้อเอกสาร
แบบ ปพ.1 และ ปพ.3 

พ.ย. 65  
     

   3.1 สำรวจจำนวน ปพ.1 
และ ปพ.3 ท่ีคงค้างและต้อง
ซื้อเพิ่มให้ครบตามจำนวนท่ี
ต้องใช้ 

พ.ย. 65 ศิริพร 

- - 
2,000 

- 
2,000 

   3.2 จัดซื้อ ปพ.1และปพ.3 พ.ย. 65 ศิริพร    
4. กิจกรรมสารสนเทศงานวัด
และประเมินผล 

มิ.ย.-ก.ค. 65   
    

   4.1 จัดทำสารสนเทศ มิ.ย. 65 เอกพงษ ์  8,000 2,000  10,000 
5. กิจกรรมสำเนาเอกสาร
ข้อสอบระหว่างปีและปลายปี 

   

75,000   75,000 
   5.1 ครูประจำวิชาส่ง
ต้นฉบับข้อสอบระหว่างปี 

ก.ย. วัดผล 
สายช้ัน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   5.2 สำเนาข้อสอบระหว่าง
ปี 

ต.ค. สุรีรัตน์ 

   5.3 จัดสอบระหว่างปี ต.ค. ทีมวัดผล  

75,000   75,000 
   5.4 ครูประจำวิชาส่ง
ต้นฉบับข้อสอบปลายปี 

ก.พ. วัดผล 
สายช้ัน 

   5.5 สำเนาข้อสอบปลายปี มี.ค. สุรีรัตน์ 
6. จัดทำสมุดบันทึก
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   
    

   6.1 สำรวจราคาสมุด
บันทึกพัฒนาการ 

มิ.ย. 65 จินดา  
    

   6.2 จัดทำสมุดพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

ก.ค. 65 จินดา  
5,000 5,000  10,000 

รวม    163,000 59,000 10,000 232,000 

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  222,000      บาท 
 2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน         -         บาท 

3  เงิน(อื่นๆ) รายได้สถานศึกษา            เป็นเงิน    10,000      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,000 บาท (สองแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกพัฒนาการและ
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
(ปพ.6) 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 95 มีวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการวัดและ
ประเมินผลอย่างเพียงพอ 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. มีข้อสอบสำหรับใช้สอบระหว่างปีและปลายปีให้กับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนครบทุกคน 

จำนวนข้อสอบ แบบทดสอบ/
ข้อสอบ 

4. ห้องฝ่ายงานวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มาศึกษาดูงาน
อย่างถูกต้อง และตรงกัน 

การประเมิน แบบประเมิน 

5. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนได้เข้าใช้คลังข้อสอบ การประเมิน แบบประเมิน 
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รหัสโครงการ ว07 
ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายใน 
แผนงานฝ่าย งานบริหารงานวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 ข้อท่ี 2 ด้านระบบบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพท่ีได้รับจากองค์กรมาตรฐานสากลระดับโลก  
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 14 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ข้อ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
     ประเด็นท่ี 1 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ประเด็นท่ี 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
           2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     ประเด็นท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหาร ABCRd 
MODEL ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินทนง  จันตา, นางขนิษฐา  วังมณี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”  ต่อเนื่องกันมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสั งกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี
การดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา (จัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับชั้นปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  2.
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ จำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 3.การนิเทศชั้นเรียน 4.จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา (การทำแฟ้มประกัน
คุณภาพภายใน) 5.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเป็นระบบ(การจัดทำรายงานประจำปี(SAR)) พบว่า บางกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid 19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น งดการอบรม 
การปฏิสัมพันธ์โดยตรง เป็นประชุมออนไลน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แทน ผลการประเมินโครงการ 
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 92 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” สมควรที่โรง เรียน
จะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้โรงเรียนมีระบบการประกันที่มีคุณภาพ  มีการประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ การจัดประสบการณ์และการดำเนินงานของโรงเรียนว่ามีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อจัดทำการจัดทำรายงานประจำปี (SAR)ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานประจำปี 2565 
2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

      1 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถดำเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครบถ้วนท้ัง 3 มาตรฐาน  

      2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ได้บรรลุ
มาตรฐาน พัฒนาเด็กปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      3 ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมี
ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับการ ศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      4 คณะครูเข้าอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณภาพภายในและเตรียมรับการ 
ประเมินภายนอก  

       5 จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) จำนวน 60 เล่ม 
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       6 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการรับรองจากสมศ. 
      2 โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      3 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
      4 ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน  
      5 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ร้อยละ 85 ในระดับดีขึ้นไป 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น  ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมปรึกษาคณะครู
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ 
จัดทำโครงการ 

พ.ค. 65 นายอินทนง  
จันตา      

2. เสนอขออนุมัติโครงการ
จากฝ่ายบริหาร 

พ.ค.65 นายอินทนง  
จันตา 

     

3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา ปฐมวัยของ
สถานศึกษา ปี 2566 -
2570  

พ.ค. 65 
–  

มี.ค. 66 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

  5,000   5,000 

4. จัดทำกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับข้ันพื้นฐาน ปี 2566 - 
2570 

มิ.ย.65 
นายอินทนง  

จันตา 
 

 10,000  -    10,000  

5. จัดอบรมสร้างความ
เข้าใจเรื่องการประเมิน 

มิ.ย.65 
นายอินทนง    3,000 1000    4,000  
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น  ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

นางขนิษฐา 
6. การจัดทำคู่มือประกัน
คุณภาพภายใน ระดับช้ัน
ปฐมวัย 

พ.ค. 65 –  
มี.ค. 66 

นางขนิษฐา  
วังมณี  

3,000 - - 3,000 

7. การจัดทำเอกสารการ
นิเทศภายในระดับปฐมวัย 

มิ.ย.65 –  
มี.ค. 66 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

 
 

1,500  1,500 

8. การจัดทำแฟ้มประกัน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย 

มิ.ย. 65 - 
มี.ค.66 

นางขนิษฐา  
วังมณี  

 
2,000  2,000 

9. จัดทำเอกสารงานประกัน
และสารสนเทศ แต่ละสาย
ช้ัน 

มิ.ย. 65 - 
มี.ค.66 

งานประกนั
คุณภาพ

ภายในทุก
สายช้ัน 

   18,000    18,000  

10. ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

มี.ค.66 คณะกรรม 
การนิเทศ
ภายใน

สถานศึกษา 

 3,000   3,000 

13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยส้ินปีการศึกษา 

มี.ค. 66 นางขนิษฐา  
วังมณี 

 4,800   4,800 

14. การจัดทำรายงาน
ประจำปี (SAR)ระดับปฐมวัย 

มี.ค. 66 นางทัณฑิมา 
ไชยสุ 

 3,000   3,000 

15. การจัดทำฐานข้อมูล
มาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มี.ค. 66 นางขนิษฐา  
วังมณี 

  1,000  1,000 

รวม    37,800 23,500  61,300 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน    3,000  บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน        -     บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ)  รายได้สถานศึกษา    เป็นเงิน   58,300  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  61,300  บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพ
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถ
ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบถ้วนท้ัง 3 
มาตรฐาน 

-  ตรวจสอบรายการ  - แบบตรวจสอบรายการคู่มือ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถบูรณา
การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ได้บรรลุมาตรฐาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

-  ตรวจสอบรายการ 
- นิเทศช้ันเรียน 
- ประเมินพัฒนาการ 
-ประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-สังเกตการจัดประสบการณ์ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินพัฒนาการ ปฐ,02 
- แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
-ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85   
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีความพึง
พอใจในผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-  ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตาม

- ตรวจสอบรายการ - แบบตรวจสอบรายการ  การ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
มาตรฐานการศึกษาและได้รับการ
รับรองจากสมศ. 
5. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียน 

-  ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.คณะครูเข้าอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องการประเมินคุณภาพ
ภายในและเตรียมรับการประเมิน
ภายนอก  

ตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผู้เข้าร่วมอบรม 

9. โรงเรียนมีจัดทำรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) จำนวน 
60 เล่ม 

ตรวจสอบรายงาน แบบตรวจสอบรายการ 

9. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อ
การประกันคุณภาพภายนอก 

ตรวจสอบรายงาน แบบตรวจสอบรายการ 

10. โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ  

ตรวจสอบรายงาน รายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 

11.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        1 สถานศึกษาให้มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2 ครูผู้สอนสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ได้บรรลุมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน  

4  โรงเรียน ครู และนักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5 โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รหัสโครงการ  ว08 
ชื่อโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program) ระดับปฐมวัย 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน และเลือก
ศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1         คุณลักษณะผู้เรียน 
 เป้าหมายข้อ 2 ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  ระดับปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบังอร  ฮ่วนสกุล   
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน     มี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
และหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตาม  
ความเหมาะสมและความจำเป็น 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีความตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้เด็กได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงด้วยภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติกรรมต่างๆ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออก  
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับครูเจ้าของภาษาได้อย่างมั ่นใจ ดังนั ้น จึงได้ดำเนินการจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะในการฟัง พูด และสามารถส่ือสารกับเจ้าของภาษาอย่างมั่นใจ 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักและใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษาและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
2. ร้อยละ 90 เด็กสามารถอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
3. ร้อยละ  90 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ  90 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับปฐมวัย 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2  เด็กสามารถอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
3. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับปฐมวัย 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6.  วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประชุมเพื่อวางแผน เมษายน 
2565 

นางบังอร 
ฮ่วนสกุล 

     

กิจกรรมท่ี 1: การจัดทำและ
พัฒนาหลักสูตร 

พฤษภาคม- 
เมษายน66 

นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

8,000  2,000   10,000 

กิจกรรมท่ี 2: จัดหาส่ือ
เสริมประสบการณ์ 

กรกฏาคม 
2565 

นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

 40,000    40,000 

กิจกรรมท่ี 3:  จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- MEP Day Camp 

 
กุมภาพันธ์-
มีนาคม  
2566 

 
 
นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

  
 
 

20,000 

 
 
 

10,000 

  
 
 

30,000 



122 
 

กิจกรรมท่ี 4:  จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- Christmas Day 

 
 
ธันวาคม 
2565 

 
 
นางรุ่งฤดี  
มโนใจ 

   
 

30,000 
 

  
 

30,000 
 

กิจกรรมท่ี 5 : ค่าวัสดุของ
ใช้ประจำห้องเรียน MEP. 
4 ห้อง 

มิถุนายน 
2565 

นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

  40,000  40,000 

กิจกรรมท่ี 6:  ค่าหนังสือ
ภาษาอังกฤษ พว 

พฤษภาคม 
2565 

นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

 42,000   42,000 

กิจกรรมท่ี 7:  ครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียนสองภาษา 
4 ห้อง 

มิถุนายน 
2565 
 

นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

   18,000 18,000 

กิจกรรมท่ี 8 : ค่าถ่าย
เอกสารประจำหน่วย
ภาษาอังกฤษ 

พฤษภาคม 
- เมษายน 
66 

นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

 8,000   8,000 

ติดตามประเมินผล พฤษภาคม 
– เมษายน 
66 

ฝ่ายวิชาการ      

สรุปรายงาน มีนาคม 66 นางบังอร   
ฮ่วนสกุล 

     

หมายเหตุ : ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงนิ/จำนวนเงิน) 

1  ค่าตอบแทน     เป็นเงิน      -       บาท 
2 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -        บาท 
3  เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา  เป็นเงิน  198,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

8.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 90 เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้
อย่างน้อย 2 ภาษาและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
2.ร้อยละ 90 เด็กสามารถอ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 
3. ร้อยละ 90 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

- การสนทนาโต้ตอบ 
 
 
- ประเมินพัฒนาการ 
 
-สอบถามความพึงพอใจ  
 
-สอบถามความพึงพอใจ 

- สัมภาษณ์จากสภาพจริง 
 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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รหัสโครงการ  ว09 
ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

Mini English Course (MEP) 
แผนงานฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
นโยบายข้อ 3.  ด้านคุณภาพ  

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น           
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

 3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
                     3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันสอบ
วัดผลทางภาษา สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ข้อท่ี  1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1. โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกเทียบเคียงกับหลักสูตรมานฐานสากล ได้แก่ MEP, 
MEP, ICC 
          3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ  
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
          ข้อท่ี 1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีค ุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ข้อท่ี 2. สถานศึกษานำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อท่ี 9. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (Five 
Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
             12. คร ู เป ็นผ ู ้นำและมีความเช ี ่ยวชาญในการจ ัดการเร ียนร ู ้ เฉพาะด ้าน สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 



125 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นท่ี 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด  ม.1.1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 
ม.1.1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 
ม.1.1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารตามระดับช้ัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 โรง เร ียนอน ุบาลเช ียงรายได ้จ ัดทำ โครงการ  “การจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Course (MEP)” ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปีการศึกษา  2556 
เป็นโครงการที่ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการของโรงเรยีน
เป็นอย่างมาก โดยในการรับสมัครนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษานั้น ห้องเรียน MEP. จะมียอดจำนวน
นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าห้องเรียนพิเศษอื่นๆ  ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่ามาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ที่โรงเรียนได้กำหนดเอาไว้  และผู้เรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัล
ยอดเยี ่ยมระดับประเทศในการทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TDED) รวมถึง การได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนอนุบาลเชียงรายจากห้องเรียนต่างๆ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน เข้าร่วมการแข่งขันรายการยอดปัญญาอนุบาลภาคเหนือ ปี
ที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากห้องเรียน MEP. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน  และวิชา
ภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน 4 คน  ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 95   
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  Mini English Course(MEP)” สมควรท่ีโรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองท่ีเช่ือถือและศรัทธาต่อการบริหารจัดการและให้ความเอาใจใส่ดูแล
บุตรหลานเป็นอย่างดีและมีแนวคิดให้โรงเรียนเปิดสอนโครงการห้องเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นความหวังและทางเลือกหนึ่งของชาวจังหวัดเชียงราย และเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถจำเป็นเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. เพื่อจัดหา/ซื้อส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมการเรียน
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนในโครงการ Mini English Course(MEP) ในระดับประถมศึกษาปีที ่ 1-6  จำนวน 12 

ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 420 คน ได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เต็มตาม
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 

2. นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ประกอบเพื่อการเรียนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูมีสื ่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือที ่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในโครงการ Mini English Course(MEP) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการส่งเสริม

ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเต็มตามรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ร้อยละ 80 

2. นักเรียนได้รับส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100  
3. นักเรียนในโครงการ Mini English Course(MEP) มีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเพิ ่มสูงขึ้น 

ร้อยละ 3 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงท่ี 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
 ช่วงท่ี 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 

5. สถานที่ดำเนินการ  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดจำนวน 12 
ห้องเรียน 

เม.ย.-
มิ.ย.2565 

นางวรรณภา 
นางละลิตรา
นางศิริพร 

    686,000    686,000  

2. กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการและ
กิจกรรม open house 
ภาคเหนือ 

มิ.ย.65 
- มี.ค.66 

นายวรวุฒ ิ
น.ส.รพีพร   50,000      50,000  

3. ค่าย MEP Day 
Camp 

ส.ค. 65 
- ม.ค. 66 

นางพวงผกา
นางศิริพร 

   200,000  100,000    300,000  
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรม 

ก.ค.65  
- มี.ค. 66 

นายวรวุฒิ 
นางวัชราภรณ ์
นางพวงผกา 

   300,000       300,000  

5. ABCR Got talent 
ส.ค.65 - 
ม.ค.66 

นางพวงผกา 
 นางละลิตรา 

  20,000      20,000  

6. กิจกรรม Christmas 
Day 2020 

20 - 24 
ธ.ค. 65 

นางศิริลักษณ์
นางสาวกลัยา 

   10,000  140,000    150,000  

7.วัสดุจัดทำเอกสารครู
ต่างชาติ 

เม.ย.65 - 
มี.ค.66 

นางวรรณภา
นางละลิตรา
น.ส.พสิมัย 

  5,000 10,000  35,000   50,000  

8. จัดหาส่ือ วัสดุ 
ครุภัณฑ์สำหรับ
ห้องเรียน MEP 

พ.ค.-พ.ย.65 นายวรวุฒิ 
นางละลิตรา     200,000  300,000   500,000  

9 ศึกษาดูงานCo-
teacherและบุคลากร 

ส.ค.65 - 
ก.พ.66 

นางวรวุฒิ 
นางวัชราภรณ ์

  300,000      300,000  

10. วัสดุส่ือสำหรับครู
ต่างชาติห้อง MEP 

พ.ค.-พ.ย.65 น.ส.รพีพร 
นางวรรณภา 

    120,000    120,000  

11. วัสดุส่ือสำหรับครู
ต่างชาติ/ค่าถ่าย
เอกสาร  

พ.ค.-พ.ย.65 นางศิริลักษณ์
นางศิริพร     50,000    50,000  

12. ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร MEP 
ประจำป ี

มี.ค. 66 นางวัชราภรณ์
นางสาวกลัยา   3,000  7,000    10,000  

13. กิจกรรมนิเทศ
ติดตาม  การเรียนการ
สอนครูต่างชาติ
ห้องเรียน MEP 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

นางวัชราภรณ์
นางพวงผกา
นายวรวุฒิ   10,000  10,000    20,000  

14. กิจกรรมการสอบ
เพื่อวัดระดับความรู้

ม.ค.2566 นายวรวุฒิ 
นางสาวกลัยา 

 200,000      200,000  
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานฯ CEFR 

15.ห้องเรียน Multi 
purpose room 

พ.ค.-พ.ย.65 นายวรวุฒินาง
วรรณภานาง

ละลิตรา 
 10,000  100,000   390,000   500,000  

16.กิจกรรมเสริม
หลักสูตรโดยใช้App 
Palfish (MEP 1-
3=180 คน) 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

นางวรรณภา 
นางรพีพร 
นางศิริพร 

นางศิริลักษณ์ 
 72,000      72,000  

17.Lifely room 
พ.ค.65-
ส.ค.65 

นายวรวุฒิ 
นางวรรณภา 
นางละลิตรา 

    20,000   80,000   100,000  

รวมทั้งสิ้น    1,180,000 1,443,000 805,000 3,428,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  รวมการใช้งบประมาณ 
 1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน   -  บาท 
 2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน   -  บาท 
 3  เงิน(อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน       3,428,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,428,000 บาท (สามล้านสี่แสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

8.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ในโครงการมีทักษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสาร 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในผลการดำเนินการในทุกกิจกรรม
ของโครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

- ผลการทดสอบ 
 
 
- ผลการทดสอบ 
 
 
- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
- แบบทดสอบ 
- ช้ินงาน 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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รหัสโครงการ ว10 
ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ                  

Intensive English Course (IEC) 
แผนงานฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
นโยบายข้อ 3.  ด้านคุณภาพ  

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น           
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

 3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
                     3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันสอบวัดผล
ทางภาษา สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ข้อท่ี  1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1. โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกเทียบเคียงกับหลักสูตรมานฐานสากล ได้แก่ MEP, IEC, 
ICC 
 ตัวชี้วัดท่ี 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
          ข้อท่ี 1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีค ุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 ข้อท่ี 2. สถานศึกษานำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

 ข้อท่ี 9. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (Five 
Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
            ข้อท่ี 12. คร ูเป ็นผู ้นำและมีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเร ียนร ู ้ เฉพาะด้าน สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
 ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัลยา แต่งต้ัง, นางศิริพร  ปิ่นเงิน, นางสาวรพีพร  เตมีศักดิ์ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 โรง เร ียนอน ุบาลเช ียงรายได ้จ ัดทำ โครงการ  “การจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  Intensive English Course (IEC)”  ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศกึษา  
2553 เป็นโครงการที่ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการของ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยในการรับสมัครนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษานั้น ห้องเรียน IEC. จะมียอด
จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าห้องเรียนพิเศษอื่นๆ  ผลของการดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEC. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาสูงกว่ามาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ท่ีโรงเรียนได้กำหนดเอาไว้  และผู้เรียนส่วนหนึ่ง
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศในการทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TDED) รวมถึง การได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนอนุบาลเชียงรายจากห้องเรียนต่างๆ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน เข้าร่วมการแข่งขันรายการยอดปัญญาอนุบาลภาคเหนือ ปี
ท่ีผ่านมานักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 จากห้องเรียน IEC. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนน
เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน  ผลจากการสอบถามความ
คิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของ
โรงเรียนร้อยละ 95   
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  Intensive English Course (IEC)”  สมควรที ่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี ้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองท่ีเช่ือถือและศรัทธาต่อการบริหารจัดการและให้ความ
เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีและมีแนวคิดให้โรงเรียนเปิดสอนโครงการห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นความหวังและทางเลือกหนึ่งของชาวจังหวัดเชียงราย และเพื่อ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายใหไ้ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถจำเป็นเพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน 
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2.4 เพื่อจัดหา/ซื้อส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมการเรียน
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 1 นักเรียนในโครงการ Intensive English Course (IEC) ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6         จำนวน 
6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 245 คน ได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เต็มตาม
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 
 2 นักเรียนมีส่ือและอุปกรณ์ประกอบเพื่อการเรียนท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3 ครูมีสื ่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1 นักเรียนในโครงการ Intensive English Course (IEC) ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้รับการ
ส่งเสริมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเต็มตามรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ร้อยละ 80 
 2 นักเรียนได้รับส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100  
 3 นักเรียนในโครงการ Intensive English Course (IEC) มีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 3 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค.2565 – 30 ก.ย. 2565) 
ช่วงท่ี 2 ( 1ต.ค.2565 – 31 มี.ค. 2566 

5. สถานที่ดำเนินการ  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 โรงแรมเอกชน 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 

 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

1. ศึกษาปัญหาและสภาพ 
ปัจจุบันวิเคราะห์ข้อมูล 

พฤษภาคม 
2565 

ผู้บริหารโรงเรียน - - - - - 

2. ประชุมปรึกษาคณะครู
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ 
จัดทำโครงการ 

พฤษภาคม 
2565 

ฝ่ายบริหาร 
นางสาวกัลยา 
แต่งต้ัง,  
ครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

- - - - - 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 

 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ครูประจำช้ัน
ห้องเรียน IEC   
ป.1-6 

3. เสนอขออนุมัติโครงการ
จากฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 
2565 

คณะกรรมการ - - - - - 

4. ดำเนินงานตาม
กิจกรรม 

มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 
นางวรรณภา   เตจ๊ะ 

     

กิจกรรมท่ี 1  
การจัดหาหนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด และคู่มือครู  
ประจำห้องเรียน IEC  
จำนวน 6 ห้องเรียน 

มีนาคม 
2565 

นางสาวละลิตตรา 
 ฐิติวงศ์ไพศาล 
นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 
นางวรรณภา    เตจ๊ะ 

- 215,000 - - 215,000 

กิจกรรมท่ี 2  
การจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุใช้สอย (ส้ินเปลือง) 
ประจำห้องห้องเรียน IEC 

กันยายน – 
ตุลาคม 
2565 

นางวรรณภา เตจ๊ะ 
นางสาวรพีพร  
เตมีศักดิ์ 

- - 30,000 - 30,000 

กิจกรรมท่ี 3    
ฐานการเรียนรู้  
ค่าย ONE DAY CAMP 
 

ธันวาคม 
2565 –  
มกราคม 
2566 

นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 
นางศิริพร   ปิ่นเงิน 
นางสาวรพีพร   
เตมีศักดิ์ 

- 106,880 43,120 - 150,000 

กิจกรรมท่ี 4  
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

กุมภาพันธ์ 
– มีนาคม 

2566 

นางสาวกัลยา แต่งต้ัง 
นางละลิตตรา   
ฐิติวงศ์ไพศาล 
 

- 120,000 - - 120,000 

กิจกรรมท่ี 5  
กิจกรรมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

มิถุนายน 
2564 –  
มีนาคม 
2565 

นางสาวกัลยา แต่งต้ัง
,  
ครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

- - 5,000 - 5,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 

 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 6 
 กิจกรรมการสอบเพื่อวัด
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานฯ 
(CEFR) 
นักเรียน 91 คน 
ครู 12 คน 

  

- 60,000 - - 60,000 

5. นิเทศติดตามและ
ประเมินผลประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางสาวกัลยา 
แต่งต้ัง,  
ครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 
ฝ่ายวิชาการ 

- - - - - 

6. สรุปรายงานผล มีนาคม 
2566 

นางสาวกัลยา  
แต่งต้ัง 

- - - - - 

รวม   - 501,880 78,120 - 580,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 850,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  850,000 บาท (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ในโครงการ
มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสาร 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

- ผลการทดสอบ 
 
 
- ผลการทดสอบ 
 
 
 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
- แบบทดสอบ 
- ช้ินงาน 
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รหัสโครงการ ว11 
โครงการ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม (Intensive Chinese Course) 
แผนงาน งานบริหารวิชาการ 
 

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  

3. พัฒนาผู้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อท่ี 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลีอกเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตฐานสากล ได้แก่ MEP,IEC,ICC 
 ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษ า และ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  
ม.1.1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารตามระดับช้ัน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ม.2.2.3.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางปานหทัย  เมืองอินทร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม  (Intensive 

Chinese Course)” ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม   ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์  โดยเฉพาะปีการศึกษาท่ีผ่านมา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน / การจัดทำแบบเรียน / 
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน / กิจกรรมไหว้พระจันทร์ / กิจกรรมวันตรุษจีน  ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
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มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ตามวัยตลอดจนมีพัฒนาการทางด้านภาษาจีนดีขึ้น และผู้เรียน
ส่วนหนึ่งได้รับรางวัลในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ภายในโรงเรียน 
ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วยเกี่ยวข้อง  พบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 98   
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม   (Intensive 
Chinese Course)”  สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เต็มศักยภาพ 
2.2 เพื่อจัดซื้อ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมการเรียนของ

นักเรียน 
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ด้านภาษาจีนหลากหลายข้ึน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาจีนเข้มทุกคน ได้ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ 

  2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีมีคุณภาพ  
3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 

     4. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินของโครงการการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาจีนเข้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มึความรู้ความสามารถ

ในการใช้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ 
4.  ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ช่วงที่ 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
   ช่วงที่ 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565) 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 : แบบเรียนตาม
หลักสูตรห้องเรียน ICC  

พ.ค. - มิ.ย. 
65 

   
 

   

1.1 ค่าจัดทำแบบเรียนช้ัน ป.1-ป.6 พ.ค.-มิ.ย 
65 

ครูนฐรัญชน์  5,000   5,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 2 : สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประจำห้องเรียน ICC 

พ.ค.-ธ.ค.
65 

    
 

  
 

2.1  จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ พ.ค.-ธ.ค.
65 

ครูนภาพร   20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 3 : ค่าสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์
ภาษาจีน 

พ.ค.-ธ.ค.
65 

      

3.1 จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 
 

พ.ค.-ธ.ค.
65 

ครูปานหทัย   30,000  30,000 

กิจกรรมที่ 4 : วัสดุสื่อสำหรับครู
ต่างชาติ 

พ.ค.-ธ.ค.
65 

      

4.1 จัดซื้อวัสดุ ส่ือ พ.ค.-ธ.ค.
65 

ครูธีรพงศ์   10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมค่ายภาษา
และวัฒนธรรมจีน  

ส.ค.-มี.ค.
66 

      

5.1 ค่าจ้างวิทยากร  
5.2 ค่าจ้างเหมาทำฐาน 
5.3 ค่าอาหารว่างวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากร 30*60 
5.4 ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน 
180*60 (2 มื้อ) 
5.5 ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 
30*50 
5.6 ค่าเส้ือค่ายสำหรับครู 20*290 
5.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำฐาน 

ส.ค.-มี.ค.
66 

ครูนภาพร 7,200 
30,000 

 
 

1,800 
 

10,800 
 

1,500 
 

5,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,900 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

75,000 
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมไหว้
พระจันทร์ 

ส.ค-ก.ย 65       

6.1 จัดซื้อของรางวัลในการแข่งขัน
ทักษะสำหรับนักเรียน 

ส.ค-ก.ย 65 ครูนฐรัญชน์   5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมวันตรุษจีน        
7.1 ค่าจัดซื้อเครื่องบวงสรวงเทพ
เจ้า 
7.2 ค่าขนมสำหรับแจกนักเรียน
และครู 

ธ.ค.-ม.ค.
66 

ครูปานหทัย  
 
 
 

6,000 
12,000 
 
9,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

7.3 ค่าจ้างนักแสดงเชิดสิงโต 
7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฐาน
กิจกรรมและของรางวัล 

 23,000 50,000 
 
 
 

กิจกรรมที่ 8 : ค่าหนังสือเรียน
เสริมภาษาจีน ป.1-6 

ม.ค.-มี.ค.
66 

      

8.1 จัดซื้อหนังสือเรียน ม.ค.-มี.ค.
66 

ครูนภาพร   50,000  50,000 

กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรม One day 
trip ป.1 – ป.6 

ส.ค.-มี.ค.
66 

      

9.1 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
(150*60) 
9.2 ค่าอาหารว่างครู (21*60) 
9.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1,000*5) 
9.4 ค่าบัตรเข้าชม (70*20) 
9.5 ค่าจ้างเหมารถ 
9.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
9.7 จัดซื้อวัสดุ 

ส.ค.-มี.ค.
66 

ครูนภาพร  
 
 

5,000 

9,000 
 

1,260 
 
1,400 
10,000 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,340 

  
 
 
 
 
 
 

30,000 

กิจกรรมที่ 10 : ค่าสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนของนักเรียน ป.3 
และ ป.6 

ธ.ค.-มี.ค.
66 

      

ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนของนักเรียน  

ธ.ค.-มี.ค.
66 

ครูปานหทัย  15,900   15,900 

รวม   42,200 90,460 158,240  290,900 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. รวมการใช้งบประมาณ 
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  - บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  - บาท 
 3 เงินรายได้สถานศึกษา    เป็นเงิน      290,900 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  290,900   (สองแสนเก้าหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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รหัสโครงการ ว12 
ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMT) 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
2.1  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ  สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน   
 ข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ  อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  
 ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
 ตัวชี้วัดท่ี  2 โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล  คิดประดิษฐ์   มีความสามารถในการปรับตัว  มีทักษะ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล   มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 
 ข้อท่ี 6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล  มีทักษะความรู้ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปกติ 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อท่ี 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ข้อท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดคำนวณ 
4)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย   นุชนิยม, นางนิตยา  ขันทะ 
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1. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน    
คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์อย่างมาก  ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ  ทำให้สามารถคาดการณ์  วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  คณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล  สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.  2548  หน้า 1) 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของทุกคนท้ังในการดำรงชีวิตและงานอาชีพ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างมาก  พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญท่ีจะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง   วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด  ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่  ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ทุคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพื่อท่ีจะมี
ความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  มี
คุณธรรม  ไม่เพียงแต่นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับประโยชน์  การดูแลรักษา  การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(htp//www.gotoknow.org.posts/306599) 
 เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆ  ท้ังความรู้  ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยความรู้หลากหลายวิชา  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมาผสมผสานประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  ประดิษฐ์
เป็นเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
ส่วนความสัมพันธ์ชองเทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์คือการใช้ทักษะการแก้ปัญหาเหมือนกัน  และช่วยสนับสนุน
ซึ่งกันและกนั  โดยเข้าไปช่วยทำให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ง่ายและแม่นยำขึ้น
(www.krurock.com/T33101/TechnoA/TechnoA01_3phd) 

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  ท่ัวโลกได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในวงการศึกษา  
ประเทศไทยตระหนักและเห็นความสำคัญ  ดังท่ีปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2560  (ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์),  แผนปฏิรูปการศึกษา  พ.ศ.2564-2565 (ฉบับปรับปรุง)  
ตลอดจนนโยบาย  สพฐ. ท่ีได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น  คือ 
3R  8C (ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับนักเรียนยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี  21)  (tirayu  
1999.blogspot.com/p/blog-page_28.html)   3R  คือทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน  มีดังนี้  1) 
Reading  คือสามารถอ่านออก  2) (W)Riting  คือสามารถเขียนได้  3) (A)Rithmatic  คือ  มีทักษะในการ
คำนวณ    และ 8C  เป็นทักษะท่ีสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้  คือ  1) Critical  thinking  and  
problem solving  คือทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้   2) 
Creativity  and  innovation คือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม    3) Cross-cultural  
understanding  คือการเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม    
4)Collaboration  teamwork  and  leadership  คือความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็น
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ผู้นำ     5) Communication  information  and  media  literacy  คือ  มีทักษะในการส่ือสารและการ
รู้เท่าทันส่ือ   6) Computing  and  IT literacy  คือ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี    7) 
Career  and  learning  skills  คือ  มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้  8) Compassion  คือ  มีความเมตตา
กรุณา  มีคุณธรรม  และมีระเบียบวินัย 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาวิทยาสาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี(SMT   เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเป็นพื้นฐานการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ  ในโอกาสต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี  21 
3.  เพื่อจัดหาวัสดุ  ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สำหรับห้องเรียนในโครงการ 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ในระดับ

ดีเยี่ยม   
2. นักเรียนร้อยละ  80  มีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี  21 
3. ครูมีวัสดุ ส่ือการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการฯ  
3.ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
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6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น  ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
1. กิจกรรมจัดทำรายละเอียด
โครงการฯ 

  
     

 1 เสนอขออนุมัติโครงการ เม.ย.65 วิลาวรรณ      
 2 จัดทำรายละเอียดการขอใช้
งบประมาณ 

20-25 
เม.ย..65 

ฉลวย 
ธัญวาลักขณ์ 

ฤทัยรัตน์   
     

3 เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

25 เม.ย.
65 

ฉลวย 
     

2. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์และ
วัสดุสำหรับโครงการฯ 

เม.ย.-พ.ค.
65 

 
     

2.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภันฑ์
ประจำห้องเรียน  SMT 

พ.ค.65 ฉลวย 
- - - 80,000 80,000 

2.1 ค่าเอกสารประกอบการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี 

พ.ค. 65 ฤทัยรัตน์
ฉลวย 

ธันวาลักขณ์ 
- 18,000 2,000 - 20,000 

2.2 วัสดุ ส่ือ สำหรับครู
เทคโนโลยี 

 ธันวาลักขณ์ 
  15,000  15,000 

2.3 วัสดุ ส่ือ สำหรับครูรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 ฉลวย 
  20,000  20,000 

2.4 วัสดุ ส่ือ สำหรับครูรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

 ฤทัยรัตน์ 
  15,000  15,000 

3. กิจกรรมพานักเรียนไป 
ทัศนศึกษา(สัปดาห์วิทยาศาสตร์,
แหล่งเรียนรู้ภายนอก) 

ส.ค.65 ฉลวย 
1,000 4,000   5,000 

4. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 

ก.พ. 65 ฤทัยรัตน์
ฉลวย 

ธันวาลักขณ์ 
14,400 23,600 2,000 - 40,000 

รวม 15,400 45,600 54,000 80,000 195,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ    ว13 
ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
    นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ   
 3.2 พัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการรัยนการสอนตาม
หลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
          ข้อ 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  6 โรงเรียนใช้หนังสือ ตำราเรียน ส่ือท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐสาสากล 
 ข้อ 2  ด้านคุณภาพครู 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาวิชาการผ่านการประเมิน
ระดับชาติ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ครูใช้วิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี  6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผูเรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงกว่าระดับปรกติ 
 ข้องท่ี 11 ครูมีความสามรถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พฒันาตนเองจากแหล่งวิชการต่าง ๆ ใช้แหล่ง
เรียนรู้และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรม มีการตรวจสอบ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  
            ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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1. หลักการและเหตุผล   
เนื ่องด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ยื ่นเรื่องขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ในปี

การศึกษา 2565 ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจจากต้นสังกัด
ก่อนที่จะมีการเปิดห้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการศึกษาต่อของบุตรหลานหรือ
นักเรียน ซึ่งจากการสอบถามและสถิติการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่วนใหญ่มุ่งเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือศูนย์วิทย์ อีกเหตุผลหนึ่ง
คือในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและมีส่วนสำคัญมากยิ่งขึ ้นใน
ชีวิตประจำวัน ผู้ที่สร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ผู้คนทั่วโลกได้ใช้ล้วนต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจึงเป็นการ
วางรากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นพล-โลกท่ีดีต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวเห็นควรดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สู่
ความเป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
2. วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาทุกห้อง 
 2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาทุกคน 
 3 นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เชิงคุณภาพ 
 1 นำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้กับนักเรียนได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
          ✓ ช่วงที่ 1 ( 16 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

✓ ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
 

       นางนิตยา  ขัน
ทะและคณะ 

- - - - - 

2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
  

 นางนิตยา  ขัน
ทะ 

- - - - - 

3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
      1. กิจกรรมจัดซื้อส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ป.1-6 ห้องละ 
5,000 บาท) 

 นางสาววัชรี
วัลย์  จันทร์
อาสา และครู

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

- - 30,000 - 30,000 

     2.กิจกรรมจัดซื้อส่ือการ
เรียนการสอนห้องเรียน
คณิตศาสตร์ (ป.1-6 ห้องเรียน
ละ 5,000 บาท) 

 นางฉลวย นุช
นิยมและคณะ
ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

  30,000  30,000 

     3.กิจกรรมจัดซื้อส่ือการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี (ป.1-6 
ห้องเรียนละ 5,000 บาท) 

 นายอนันตยศ 
ประมาณและ
คณะครูกลุ่ม

สาระ
วิทยาศาสตร์ 

  30,000  30,000 

4.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (คณะ
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์) 

 

นางมณีรัตน์  
ทะระมาและ
คณะครูกลุ่ม

สาระ
วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 

14,800 65,200 - - 80,000 

5  ติดตามและประเมินผล พฤษภาคม-
เมษายน  
2566 

วิชาการ - - - - - 

6  สรุปรายงาน มีนาคม 
2566 

นางนิตยา  ขัน
ทะ 

- - - - - 

รวม   14,800 65,200 90,000  170,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ ว14 
โครงการ ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้    
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
  1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านการประเมิน
ระดับชาติ อยู่ในระดับดีขึ้น   
สนองเป้าหมายโรงเรียน  
 5. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัลฯ 
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี 1 ยกระดับการศึกษา 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
   ตัวชี้วัด 1. เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้อย่างนอ้ย 2 ภาษาละเล่าเรื่องให้ผู้อื่น     เข้าใจ 
   2. เด็กมีความสามารถอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
   6. เด็กทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   7. เด็กแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
   8. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
   9. เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ตัวชี้วัด 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
            1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 
   1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 
   1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารตามระดับช้ัน 

ตัวชี้วัด 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล ไชยนันท์,นางศิริลักษณ์ อิ่นคำ 
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1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการห้องสมุดมีชีวิต” เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดพื้นฐาน และ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเห็นความสำคัญ
ของการมีนิสัยรักการอ่าน ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีในการ
สร้างนิสัยรักการอ่านและโรงเรียนได้พัฒนาโดยเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และการคิดพื้นฐานและนิสัยรักการอ่านท่ีเห็นได้ชัด ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 จาก
ข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการห้องสมุดมีชีวิต” สมควรท่ีโรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป และสำหรับช้ันประถมศึกษา ท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการอ่าน กระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียน
ครูผู้บริหารสถานศึกษาอ่านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นห้องสมุดจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของครู
นักเรียน โดยห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มีหนังสือ มีการจัดสถานท่ี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการอ่าน มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปรับแนวคิดให้
ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความสำคัญของการอ่าน และบูรณาการการอ่านในทุก
สาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยัง่ยืนมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอ่าน 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.5 เพื่อเพิ่มการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ให้ท่ัวถึง 
2.6 เพื่อเพิ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนร้อนละ 80 มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอ่าน อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
      2. ครูทุกคนมีแหล่งความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      3. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น 
      4. ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกกรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบายของสถานศึกษา 
      5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม 
      6. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนมีการใช้บริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
       3.2 เชิงคุณภาพ 
      1 ครูร้อยละ 80 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
และสม่ำเสมอ 
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     2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
    3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
    4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 
    5 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
  ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมเพื่อวาง
แผนการจัดทำโครงการ
ประจำปีการศึกษา 
2565 

มี.ค.-เม.ย. 
65 

ฝ่ายบริหาร
และครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

     

2.จัดทำแผนงาน/
โครงการ เสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

มี.ค.65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

     

3. ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ 
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
รับทราบ  

พ.ค.- มิ.ย.
65 

พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

     

4.จัดซื้อโปรแกรม
ห้องสมุดดิจิทัล 
 

มิ.ย.-ก.ค.65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

   
100,000 100,000 

5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ห้องสมุด (วัสดุ
ส้ินเปลือง) และวัสดุจัด
กิจกรรม 

ก.ค 65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

 

 

10,000  10,000 

6. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์/
คอมพิวเตอร์ 

มิ.ย.-ก.ค.65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

   250,000 250,000 

7. จัดซื้อส่ือส่ิงพิมพ์และ
วารสาร 

มิ.ย.65 - 
มี.ค.66 

พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

  8,000  8,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

8. กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านระดับปฐมวัย 
ป.1-ป.6 (สมุดรักการ
อ่าน) 

พ.ค. 65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

  35,000  35,000 

9. กิจกรรมตามวัน
สำคัญของห้องสมุด 

ก.ค. 65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

  10,000  10,000 

10. ป้ายไวนิลขนาด 
1.50*2.00 ม. กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 

มิ.ย. 65 พรพิมล, 
ศิริลักษณ์ 

  3,000  3,000 

รวม     66,000 350,000 416,000 
 

7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  45,000  บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -      บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ) เงินอุดหนุน    เป็นเงิน  371,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  416,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การประเมิน 

ตรวจผลงาน 
แบบประเมินกิจกรรม 
 

2. ครู  บุคลากร ผู้ปกครองใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับตนเองและช่วยเหลือนักเรียน 

สังเกต  สอบถาม 
สถิติการใช้
ห้องสมุด 

แบบบันทกสถิติ 
 

3.โปรแกรมห้องสมุดดิจิตอล ท่ีใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ การตรวจรับ  แบบตรวจรับ 
4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้ในงาน
แผนงานของโรงเรียน มีความถูกต้องตามคุณลักษณะ  
จำนวน 20 ชุด 

การตรวจรับ แบบตรวจรับ 

5.นักเรียน ร้อยละ 80 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับ ดี
มากขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1  โรงเรียนได้พฒันากิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามความต้องการของผู้เรียน  ครู  บุคลากร  ชุมชน 
โดยเน้นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยน่าสนใจ สร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้  ท่ีดีขึ้น 

2  โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุด  
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รหัสโครงการ ว15 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1 เป็นเลิศทางวิชาการ  
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
 ข้อท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปรกติ 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงค์เมือง, นายเอกพงษ์ ขันทะ  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิด  
การเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการ 
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย  2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
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ศตวรรษท่ี 21  และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึง
กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ตาม
นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส ข้อท่ี 2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ ข้อ
ท่ี 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเลือกศึกษาต่อเพื่อการมี
งานทำ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อเนื่องที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจเต็ม
ตามศักยภาพ ซึ่งในปีการศึกษาท่ีผ่านมาทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการในกิจกรรมแข่งขันยอด
ปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ โดยผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับอนุบาลภาคเหนือประจำจังหวัด  

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการดังกล่าวได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
นักเรียนและโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนในทุกด้าน
ต่อเนื่อง จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ” สมควรท่ีโรงเรียนจะ
ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจเต็มตามศักยภาพของ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ข้ึนไป 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 10 สร้างช่ือเสียง โดยได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม  
 2. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป  

เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับคัดเลือก เพื่อค้นพบความถนัดตามความสนใจของตนเอง ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมั่นใจ มีประสบการณ์ด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขันรายการต่างๆ สู่การ
พัฒนาความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ  
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่
ระดับ 3 ข้ึนไปตามเป้าหมายร้อยละ 60   
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
โรงเรียนเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ 
 

6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมคณะทำงาน พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

คณะทำงาน - - - - - 

2.การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ ป.1-3 และ ป.
4–6คณิตศาสตร์ 

พ.ค.-มิ.ย.
65 

ครูสุรีรัตน์ ครูกรณิ
กา และครูกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 
ป.1-6 

 

19,760 240 

 

20,000 

3.การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ ป.1-3 และ ป.
4-6 วิทยาศาสตร์ 

พ.ค.-ส.ค.
65 

ครูดาริกา ครูจุฬา
รัตน์ และครูกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์  
ป.1-6 

 

19,760 240 

 

20,000 

4.การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ ป.1-3 และ ป.
4–6 ภาษาไทย 

พ.ค.-ก.ย.
65 

ครูธิดารัตน์ ครูพร
พิมลและครูกลุ่ม
สาระภาษาไทยป.1-
6 

 

19,760 240 

 

20,000 

5.การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ ป.1-3 และ ป.
4–6 ภาษาอังกฤษ 

พ.ค.-ต.ค. 
65 

ครูพวงผกา 
ครูวรรณภาสาระ
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ป.1-
6 

 

19,760 240 

 

20,000 

6.การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ ป.1-3 และ ป.
4–6 ประวัติศาสตร์ 

พ.ค.-ต.ค. 
65 

ครูเกื้อหทัยรัตน์ ครู
กิตติคุณและครูกลุ่ม
สาระสังคมฯ ป.1-6 

 
19,760 240 

 
20,000 

7.การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎภาษาจีน  
ป.1–3 และ ป.4–6 

พ.ค.-พ.ย. 
65 

ครูนภาพร 
ครูนฐรัญชน์และครู
กลุ่มสาระ 

ภาษาจีน ป.1-6 

 

19,760 240 

 

20,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

8.การแข่งขันเพชร
ล้านนา 5 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
(พระพุทธศาสนา) 

พ.ย. 65 - 
ก.พ. 66 

ครูนิรุตต์ ครู
กัลยาผู้สอน 5 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
และสังคมศึกษา
(พระพุทธศาสนา) 
ป.4-6 

 8,000 7,000  15,000 

9.การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

พ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 

ครูเอกพงษ์ และ
ผู้สอน
คณิตศาสตร์ 
ป.4–6   

 18,600 1,400  20,000 

10.การแข่งขัน
อัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สสวท. 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

ครูจุฬารัตน์ ครู
เอกพงษ์ และ
ผู้สอน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ป.1-
6 

 

30,000   30,000 

11.กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นานาชาติ 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

ครูวัชรีวัลย์ ครู
เอกพงษ์ ครูนิรุตต์
ครูผู้สอนวิทยา
ศาตร์ 
คณิตศาสตร์ ป.4-
6 

 

40,000   40,000 

12.กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ 
ระดับภาคเหนือ 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

ครูอนันตยศ ครู
มาณี และ
ครูผู้สอน
เทคโนโลยีสาระ
สนเทศ ป.1-6 

 

1,800 5,200  7,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

13.กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ 
ระดับประเทศ 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

ครูอนันตยศ ครู
มาณี และ
ครูผู้สอน
เทคโนโลยีสาระ
สนเทศ ป.1-6 

 15,000   15,000 

14.กิจกรรมเพชร
ยอดอนุบาล 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

ครูเอกพงษ์  20,000 4,500  24,500 

15.แข่งขันยอด
ปัญญาวิชาการ
อนุบาลประจำ
จังหวัดภาคเหนือ 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

ครูมณีรัตน์,  
ครูสุรีรัตน์ 

 76,400 23,600  100,000 

16.การแข่งขัน
บรรยายธรรม 

ก.พ. - มี.ค. 
66 

ครูณัฐวุฒิ, ครู
เกื้อหทัย 

 6,820 180  7,000 

17.ติดตาม
ประเมินผลและสรุป
รายงานโครงการ 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

คณะทำงาน   2,000  2,000 

รวม    325,580 54,920  380,500 
 
 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      124,500 บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน          -       บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน      256,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  380,500 (สามแสนแปดหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
8. การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผล
ประเมินผล 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 10 สร้างช่ือเสียง โดยได้รับ
รางวัลจากเวทีการแข่งขันในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม  
2. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป  
 

 
1. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 

แต่ละกิจกรรม 
2. ติดตามผลการแข่งขันและ

จำนวนของนักเรียนท่ีได้
รางวัลแต่ละกิจกรรม 

 
1. แบบสำรวจและแบบบันทึก

ผลการแข่งขัน 
2. การประกาศผลการแข่งขัน

ทางอินเตอร์เน็ต 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนแต่ละช้ัน 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ  ว16 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.2 พัฒนาผู้เรี่ยนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโบยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ึนสูงมากกว่าระดับปกติ 
 ข้อท่ี 9 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (Five 
Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning)  
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลุยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฤทัยรัตน์   ไวยะกา, นางกรณิการ์ แสงตารัตน์ 
1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละ
เขียน”  ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นโครงการท่ีตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนให้บังเกิดผลสำเร็จต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังเป็นการตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนให้สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานโครงการในปี
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การศึกษาท่ีผ่านมาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2564 ค่าเฉล่ียของโรงเรียนท้ัง 4 รายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับประเทศ  
 ท้ังนี้มีผู้เรียนส่วนหนึ่งมี ได้ 100  คะแนนเต็ม ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:  NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าระดับสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับประเทศ     ผลการประเมินการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการ
ประเมินสูงกว่าทุกระดับ และผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 84.40  

จากผลการประเมินคุณภาพผู ้ เร ียนในระดับต่างๆจะมีผลการประเมินเป็นที ่น ่าพอใจแต ่เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองในระดับโรงเรียนแล้วนั้น พบว่า โรงเรียนอนุบาลเชียงรายยังมีนักเรยีน
จำนวนหนึ่งท่ีมีผลการประเมิน ด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา เพื่อให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีเกิดทักษะ ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ตระหนักถึงความสำคัญท่ีจะพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับช้ัน  จึงได้จัดทำ“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน”  ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะเชิงประจักษ์อย่างยั่งยืน
และมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานตามระดับช้ัน ร้อยละ 85 

            2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานตามระดับช้ัน ร้อยละ 80 
            3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ร้อยละ 80 
 4. ผู้เรียนมีผลงานท่ีนำไปสู่การขยายผล/ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1ช้ิน 
          5.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
 6. ครูได้ใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนทศ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะ
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ ร้อยละ 90 

 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีความรู้ ทักษะความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนส่ือความ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 2.  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีการสร้าง/พัฒนาส่ือ นวัตกรรมท่ีจะพัฒนานักเรียนในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้เป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียนส่ือความในปีการศึกษาต่อไปได้ 
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 3.   ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

√ ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
√ ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566 ) 

5.   สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการและ
เสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค.-เม.ย. 
65 

 
- - - - - 

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active  
Learning) การผลิตผล
งานอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

2.1  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1  
         “หนังสือเล่มน้อย
ของหนู” 

2.2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 
        “หนังสือเล่มเล็ก ” 
    2.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3          
         “หนังสือเล่มเล็ก”  

  
 
 
 

ฤทัยรัตน์ 
 

วิชาการ 
ป.2 

 
วิชาการ 

ป.3 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

2.4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
         “ป๊อบอัพ
สร้างสรรค์” 

2.5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 

         “ศิลป์สร้างสรรค์” 
2.6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 
       “เล่มเล็ก
เกร็ดความรู้” 

 มณีรัตน์ 
 

วิชาการ 
ป.5 

 
วิชาการ 

ป.6 

  15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

- 
 
-   
 
- 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

3. จัดทำแบบฝึก/สื่อ 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ ดังนี้ 
 3.1 กิจกรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1  “อ่าน
คิด จิตหรรษา”  
3.2 กิจกรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 “จินตนาการสร้างสรรค์”  
3.3 กิจกรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
     “สรรสาระน่าสนุก”  
3.4 กิจกรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
     “การอ่านผ่าน
กระบวนการเขียนเรียนรู้  
ด้วยการคิดวิเคราะห”์ 

  
 
 

ฤทัยรัตน์ 
 

วิชาการ 
ป.2 

 
วิชาการ 

ป.3 
มณีรัตน์ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

3.5กิจกรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี5 ฝึกการ
อ่าน คิดวิเคราะห์”  
3.6 กิจกรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
“อ่าน เขียน เรียน คิด
วิเคราะห์ 8 กลุ่มสาระ” 

 วิชาการ 
ป.5 

 
วิชาการ 

ป.6 

- 
 
- 

20,000 
 

20,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

20,000 
 

20,000 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   - 120,000 90,000 - 210,000 
 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการในแต่ละระดับช้ัน 
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7.รวมการใช้งบประมาณ 
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน    เป็นเงิน   90,000  บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    เป็นเงิน   120,000 บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ) รายได้สถานศึกษา    เป็นเงิน      -      บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปี
การศึกษา 2565  ได้ฝึกทักษะเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 

- ตรวจสอบรายการ - บัญชีรายช่ือนักเรียนได้รับการฝึก
ทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนส่ือความ 

1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการอ่านคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 

- ประเมินความสามารถ 
 

- แบบประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน 

1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเขียนคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 

- ประเมินความสามารถ 
 

- แบบประเมินความสามารถ 
ในการเขียน 

1.3 ผู้เรียน  ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

- ประเมินความสามารถ 
 

- แบบประเมินความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 

2.ผู้เรียนมีผลงานท่ีนำไปสู่การขยายผล/
ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1ช้ิน 

-จำนวนช้ินงาน -ช้ินงาน 

3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้น
ไป ร้อยละ 80 

-ตรวจสอบผลการเรียน -ปพ.5 

4. ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงรายทุกคนท่ี
จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 
2565  ได้พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพื่อฝึก
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ส่ือความ  

- ตรวจสอบรายการ - บัญชีรายการผลิต/พัฒนาส่ือ
นวัตกรรมของคร ู

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับการพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรและมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้อย่างเหมาะสม 

2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ สามารถขยายผลหรือต่อยอดผลงานให้เกิดความภาคภูมิใจได้ 
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รหัสโครงการ  ว17 
ชื่อโครงการ   ห้องเรียนสีเขียวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ท่ีหลากหลาย
โลก เข้าใจในความสัมพันธ์เช่ือมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 8 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฬารัตน์  ณ  พิกุลและนางสาววัชรีวัลย์  จันทร์อาสา 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการห้องเรียนสีเขียวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการท่ีจะขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้หันมาสนใจ ให้ความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียนสีเขียวและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสงวนรักษาพลังงานไว้ให้เพียงพอสำหรับอนาคตและ
เสริมสร้างการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน ด้วยการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานศึกษา เพราะเป็น
ตัวการสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน  ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัล คือ รางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน,รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำ  และนักเรียน 
จำนวน 20คน ได้รับรางวัลระดับประเทศในการเป็นแกนนำต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน ผลจากการ
สอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 98.00 
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 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการห้องเรียนสีเขียวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 6 ของโรงเรียนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครู นักเรียน และชุมชนมีความรู้ มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมและรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า 
3. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 196 คน ปีการศึกษา  

2565 สนใจและเข้าร่วมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80 
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมและรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง 

ประหยัดและคุ้มค่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าร่วมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
2. นักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 85 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 

5.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6.วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมวางแผน/เสนอ
โครงการ 

พฤษภาคม ผอ.,รองฯ
กัญญ์ภัค
พิมพ์ 
ครูจุฬารัตน์
และคณะ 

- - - - - 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการหน้า
เสาธงและในห้องเรียน 

มิถุนายน ครูสุนิสา 
 

- - - - - 

3.ดำเนินการ  คณะทำงาน - - - - - 
3.1 กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอน
ต่ำ 

สิงหาคม-
ตุลาคม 

ครูวัชรีวัลย์ 
ครูจุฬารัตน์
และคณะ - - 2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 
3.2 กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอน
ต่ำสู่ชุมชน 

สิงหาคม-
ตุลาคม 

ครูวัชรีวัลย์ 
ครูจุฬารัตน์
และคณะ 

- 
 

15,000 - - 15,000 

3.3 กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่
ห้องเรียน 

กรกฎาคม-
กุมภาพันธ ์

ครูทุกสาย
ช้ัน 
และคณะ 

- - 27,300 - 27,300 

3.4 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ 
(ตู้ใส่โล่และเกียรติบัตร) 

พฤษภาคม
-ตุลาคม 

ครูวัชรีวัลย์ 
ครูจุฬารัตน์
และคณะ 

- - - 7,700 7,700 

4.ประเมินผล มีนาคม ครูศิวพร,  
ครูชุมพร 

- - - - - 

5.สรุปรายงาน มีนาคม ครูจุฬารัตน์
ครูวัชรีวัลย์ 

- - - - - 

6.รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ครูจุฬารัตน์
ครูวัชรีวัลย์  

- - - - - 

รวม   - 18,000 29,300 7,700 52,000 
 
 
7. รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1 เงินค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นเงิน     - บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน     - บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ).....รายได้สถานศึกษา......  เป็นเงิน 52,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 (ห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ    ว18        
ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม 
แผนงานฝ่าย     งานบริหารงานวิชาการ 
 

สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  
นโยบายข้อท่ี 2  ด้านโอกาส 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็น  ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อ 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
 ข้อ 2 ด้านคุณภาพครู 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
 ข้อ 7 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 8 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ข้อ 10 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธิดารัตน์  ทุมนาหาด และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนั้นจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  มาตรา 10 ระบุว่า “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ี
รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   อารมณ์   สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพล
ภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ   การศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ
พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใด  ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง”  และคำส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นการดำเนินงานที่อาศัย ความรู้ 
ความเข้าใจ ของคณะครู และกระบวนการ การร่วมมือกันอย่างเป็นระบบต้ังแต่การดำเนินการคัดกรอง วินิจฉัย  
การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน การ
จัดหา/ ผลิตส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ให้มีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมในปีการศึกษา 2551 ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 มีนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของนักเรียนเรียนรวมทุก
คน มีการพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่วนด้านครูการศึกษาพิเศษท่ีดูแลนักเรียนท่ีมีความ
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ต้องการจำเป็นพิเศษมีจำนวนไม่เพียงพอกับการดูแลนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และยังไม่เข้าใจใน
ระบบการดูแลนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เรียนรวม เป็นโครงการท่ีโรงเรียนควรให้การส่งเสริมให้การดำเนินการตามโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ให้กับนักเรียนท่ี

มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน 
3 เพื่อจัดทำหลักสูตรท่ีพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
4 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างครู และผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
     1 นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองได้อย่างถูกต้อง 

 2 ร้อยละ 100 นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และทักษะทางสังคม เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 4 ครู และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจในความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในระดับ มาก   

เชิงคุณภาพ 
 1 นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน 
การคิดคำนวณ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 3 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
 4 ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 

5. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการเรียนร่วม 

พ.ค. 65 ธิดารัตน์ 
และคณะ 

 900   900 

2. คัดกรองนักเรียน มิ.ย. 65 ปรียา 
,ศุภิสรา 
และคณะ 

 1,900   1,900 

3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

มิ.ย. 65 พิกุล 
และคณะ    3,600   3,600 

4 จัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ก.ค. 65 ศุภิสรา 
และคณะ   

6,830  6,830 

5.จัดหา /จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน/ส่ือการ
สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

ก.ค. 65 ประภารัตน์   
และคณะ  

 
15,000  15,000 

6.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา การเรียน
การสอน 

ส.ค.,ธ.ค. 
65 

กมลชนก 
และคณะ   3,600 1,650 3,000  8,250 

7.ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนด้าน
การศึกษาพิเศษ จังหวัด
ลำปาง ลำพูน 

ส.ค. 65 วรรณภา 
และคณะ   

 
 22,800   22,800 

8.จัดแสดงผลงาน
นิทรรศการชุดตกแต่งบอร์ด 

ก.พ. 65  นิตยา 
และคณะ   

  3,400  3,400 

9.รายงานผล/สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 65 ธิดารัตน์ 
และคณะ 

     

รวม   3,600 30,850 28,230  62,680 
 
 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
  1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  25,630  บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -      บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน  37,050  บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  62,680 บาท (หกหม่ืนหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 
 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ ว19 
ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกิจกรรมวันสำคัญ 
แผนงานฝ่าย งานบริหารวิชาการ 
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน   
 ข้อ  4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 ตัวชี้วัดท่ี  2   ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อชุมชนได้ 
 ข้อ 5 เป็นเลิศทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของ
นานาชาติ   
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อท่ี 7  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

                          3)   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย   นุชนิยม 
1.  หลักการและเหตุผล 
 วันสำคัญต่างๆ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันสำคัญๆทางสังคมของไทย   และถือปฏิบัติกันมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน   และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดกําหนดการเรียนการสอนในเรื่องขาว เหตุการณ และวันสําคัญ ทุกช้ัน
เรียน   ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็น วันสำคํญเกี่ยวกับชาติ และพระมหากษัตริย์     วันสำคํญเกี่ยวกับศาสนา วัน
สำคํญเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญอืน่ๆ     

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงจัดให้มีโครงการกิจกรรมวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความเปนมาของวันสําคัญ อันเปนการเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
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วัฒนธรรมไทย เกิดเจตคติท่ีดี    ดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีสวนรวมในพิธีการ
และกิจกรรมตางๆ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน 
           2. เพื่อใหผู้้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย 

3  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการ 
รักท้องถิ่น 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 
        โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดทำ
รายละเอียดโครงการฯ 

  
     

1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

พ.ค.65 ฉลวย 
 

     

1.2 จัดทำคำส่ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค.65 ฉลวย 
 

     

1.3 ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนดำเนินงาน 

พ.ค.65 ฉลวย 
 

     

2. การดำเนินกิจกรรม        
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.1 จัดทำเอกสารแข่งขัน
วิชาการวันสำคัญ 
 

พ.ค.65 ฉลวย 
และครู

วิชาการสาย
ช้ัน ป.1-6 

 65,000    

2.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับจัด
กิจกรรมวิชาการวันสำคัญ 
 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

ฉลวย 
และครู

วิชาการสาย
ช้ัน ป.1-6 

  5,000   

รวม  65,000 5,000  70,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  70,000 บาท 
           2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........           เป็นเงิน   บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ  80 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ การประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ  80  ของผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญ
ต่าง ๆ 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน แบบประเมิน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
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รหัสโครงการ   ว20 
ชื่อโครงการ    ศูนย์อาเซียนศึกษา 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
                    นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
          ข้อท่ี 2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                    ด้านท่ี 3 บริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
                     ข้อ 2  ด้านระบบการบริหารจัดการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 โรงเรียนสามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
  ข้อ.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามรคุณลักษะณะของผู้เรียน
ตามมาตรฐานสากลมีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปกติ 
กลยุทธ์โรงเรียน                                  
   ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน        
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญไอริณทร์  ราชา และคณะ 
 

1. หลักการและเหตุผล   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนิน

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Spirit of ASEAN เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน โดยมีศูนย์อาเซียนท่ีต้ังอยู่ในโรงเรียน เป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
รวมท้ังโรงเรียนอื่น ๆ และชุมชน ท่ีอยู่รายรอบโรงเรียน มีแผนเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งการขยายความ
พร้อมในการเตรียมเยาวชนไทยให้สามารถไปสู่ประชาคมอาเซียนมาต้ังแต่ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 มา
จนถึงปัจจุบันได้นั้น จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของสถานศึกษาท่ีเน้นอาเซียน เรียนรู้พหุวัฒนธรรม ชาติพันธุ์  
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 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงให้มีโครงการอาเซียนศึกษา โดย ดำเนินการขยายผลขับเคล่ือนการพัฒนา
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เชิงปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้เรียน เพื่อจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์ทีมีส่ืออุปกรณ์บริการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและร่วม  
กิจกรรม 
 2 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคณะครู - นักเรียนในกิจกรรมในประชาคมอาเซียน  

3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาคมอาเซียนและใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการส่ือสารได้ 
3.เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีส่วนร่วมในการจัดทำส่ือและได้รับบริการในการศึกษา

ค้นคว้าเรียนรู้จากส่ืออุปกรณ์ศูนย์อาเซียนศึกษา 
2 คณะครู – นักเรียน มีความตระหนักร่วมกันจัดกิจกรรมประชาคมอาเซียน 
3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ร้อยละ 80 พึงพอใจกับการจัดกิจกรรมของศูนย์

อาเซียนศึกษาฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศของตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน ได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง  
  2. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรร้อยละ ๘๐  ในระดับดีขึ้นไป 
4.ระยะเวลาดำเนินการ 
 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
5. สถานที่ดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6.วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาน 

กิจกรรม/
รายการ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมวัน
อาเซียน 

ส.ค.65 ครูอัญไอริณทร์ 
และ
คณะกรรมการ 

 18,000   18,000 

รวม  18,000   18,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน 18,000 บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท   
 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน      -    บาท   
 รวมทั้งสิ้น  18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
8.  การวัดและประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียน ร้อยละ 80 ศึกษาค้นคว้า ศูนย์
อาเซียนศึกษาฯ 

ประเมินจากแบบรายงาน
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 

- รายงานการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
- แบบสอบถาม 

2.นักเรียน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ 

ประเมินจากแบบรายงาน
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

- รายงานการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
- แบบสอบถาม 

3.คณะครู – นักเรียน ร้อยละ 80 มีความ
ตระหนักในประชาคมอาเซียน 

ประเมินจากแบบรายงาน
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

- รายงานการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
- แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
 1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีส่ืออุปกรณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

2 คณะครู – นักเรียน มีความตระหนักร่วมกันจัดกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ  
3 นักเรียน ได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง  
4 นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
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รหัสโครงการ ว21 
ชื่อโครงการ จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แผนงาน งานบริหารงานวิชาการ 
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) 

นโยบายข้อที่  2 ด้านโอกาส 
  2.2  ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
            นโยบายข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
            3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็น          ของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี  2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ข้อ 2 ด้านคุณภาพครู 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

และการเผยแพร่ผลงาน ท้ังระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  

ข้อท่ี  5. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะ
การส่ือสาร อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   
  ข้อท่ี 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปรกติ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 ข้อท่ี  1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล        ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
การศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
        1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน                                                           
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ          

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                                         
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                             

                4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
               5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา             
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ            
           2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้           

          มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ        
                     3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฉลวย  นุชนิยม 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ”โครงการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” ท้ังนี้สืบเนื่องจากโรดงเรียนได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเป็นการสอนออนไลน์  
และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเป็น  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  สลับกันระหว่างการเรียนแบบ  
Online   และ  On site    

ประเทศไทยต้ังเป้าประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2565  โดยพิจารณา
จากการท่ีเช้ือลดความรุนแรงลง ซึ่งคำนวณจากอัตราการเสียชีวิตท่ีลดลงตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ร่วมกับการ
จัดการระบบสาธารณสุขท่ีสามารถควบคุมและชะลอการระบาดได้ แต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตัวตาม
มาตรการป้องกันโรคอยู่ ท้ังใส่หน้ากาก เล่ียงการอยู่ในหมู่มาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจ ATK   และฉีดวัคซีน เพื่อ
ป้องกันโรค  ทำให้โรงเรียนมีแนวโน้มว่าปีการศึกษา 2565  จะกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ  แต่
การเปิดภาคเรียนท่ี  1ของโรงเรียนจะมีการเปิดเรียนก่อนเวลาท่ีรัฐบาลได้ต้ังเป้าไว้  ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว้    โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  จึงให้
ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็น
โครงการต่อเนื่องท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    

 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2 เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเช้ือ ลดกิจกรรมท่ีมีคนอยู่ร่วมกันในท่ีเดียวกันจำนวนมาก และเป็น

การสร้างคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาใหม่ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

          1 ครูผู้สอนทุกคน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
          2 ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขั้นไป  
          3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
          1 ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพตามคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา  
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          2.ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนวัสดุ  ส่ือ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
          โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
   
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น  ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดทำรายละเอียด
โครงการฯ 

  
     

 1 เสนอขออนุมัติโครงการ เม.ย.65 ฉลวย 
 

- - - - - 

 2 จัดทำรายละเอียดการขอใช้
งบประมาณ 

20-25 
เม.ย..65 

ฉลวย 
- - - - - 

3 เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการโควิด 

25 เม.ย.
65 

ฉลวย 
 

- - - - - 

2. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์และ
วัสดุสำหรับโครงการฯ 

  
     

2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม 
พริ้นท์เตอร์  จำนวน  3  ชุด 

พ.ค.65 ฉลวย 
- - - 79,420 79,420 

2.1 จัดเตรียมเครื่องมือสอน
ออนไลน ์

พ.ค. 65 ธันวาลักขณ์
อนันต์ยศ 

- 20,000 10,000 - 30,000 

2.2 จัดเตรียมคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน 

 ครูวิชาการ
สายช้ัน 

 500 3,000  3,500 

2.3 จัดทำสำเนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

 ฉลวย 
 70,000 10,000  80,000 

รวม  95,000 23,000 79,420 192,920 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. รวมการใช้งบประมาณ  
 1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน    83,500 บาท 
 2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน   80,000 บาท 
 3  เงิน(อื่นๆ) รายได้สถานศึกษา  เป็นเงิน   29,420 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  192,920 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันเก้าร้อยยี่สบิบาทถ้วน) 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ  100  ของครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ใน
สถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

การประเมิน แบบประเมิน 

2 ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับ 3  ขั้นไป  

การประเมิน แบบประเมิน 

3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามป้องกันโรคได้ การประเมิน แบบประเมิน 
4. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ครูผู้สอนทุกคน สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้สนับสนุนระบบการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2 นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีท่ีอยู่เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเช่ือมั่นในการสถานศึกษาและลดความกังวลเรื่องการติดเช้ือ ของนักเรียน
ในปกครอง 
  
 

(ลงช่ือ)............................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                 ( นางฉลวย   นุชนิยม ) 
                                         ครู โรงเรียนอนบุาลเชียงราย 
 

ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน) 

                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ            
  
 

(ลงช่ือ).......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นายสมนึก  จันทร์แดง) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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รหัสโครงการ ว22 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อชุมชนได้ 
  ข้อท่ี 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ข้อท่ี 7 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
 1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิทยา  สุภาวรรณ  นายทวีพงษ์ จันธิมา นายชาญยุทธ ตาแก้ว                           
                               นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ นางสาวกมลชนก ยองคำ  
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1.  หลักการและเหตุผล  
ตามนโยบายโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ครบได้ กล่าวคือ 
นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์แล้ว ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิด
ประโยชน์ตามมาอีกมากมาย เช่น รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม การเข้าสังคม การปรับตัว การเสียสละ ความอดทน 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

 
2.  วัตถุประสงค์ 
           1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ รู้จักการเก็บรักษาผลงานทัศนศิลป์ 
และเผยแพร่ความหลากหลายทางด้านศิลปะ 
 2 เพื่อจัดหาเครื่องดนตรีมาเพิ่มเติมในวงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทุกมิติ ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ 
 3 เพื่อจัดหาเครื่องประดับและชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนได้ใช้แสดงความสามารถพิเศษ
ทางนาฏศิลป์ไทย 
 4 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
 5 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์ผลงาน แต่งแต้มสีสันทางด้านศิลปะให้โรงเรียน 
 
3. ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนอนุรกัษ์ รู้จักการเก็บรักษาผลงานทัศนศิลป์ และเผยแพร่ความหลากหลาย
ทางด้านศิลปะ 
  2. จัดซื้อเครื่องดนตรีมาเพิ่มเติมในวง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทุกมิติ ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ 
  3. จัดซื้อเครื่องประดับและชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนได้ใช้แสดงความสามารถ
พิเศษทางนาฏศิลป์ไทย 
  4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All IN ONE สำหรับการเรียนการสอนนักเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
พื้นท่ีสันต้นเปา จำนวน 1 เครื่อง และหอ้งปฏิบัติการนาฏศิลป์ พื้นท่ีสันต้นเปา จำนวน 1 เครื่อง 
  5. จัดซื้อตู้สำหรับใส่ชุดการแสดงและเครื่องประดับนาฏศิลป์ 
  6. จัดซื้อวัสดุสร้างสีสันของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงฝีมือแต่งแต้มสีสันให้โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.นักเรียนมีการพฒันาศักยภาพนักเรียน ครบทุกมิติ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ การแสดงความสามารถพิเศษ การอนุรักษ์ เก็บรักษาและเผยแพร่ความ
หลากหลายทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 
 ระดับคุณภาพเยี่ยม 
  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพฒันาตนเองตามศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
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4. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ช่วงที่ 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
   ช่วงที่ 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 
2565 

พ.ค.65 - 
มี.ค. 66 

      

1.1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหา
วิเคราะห์ข้อมูล 

พ.ค. 65 
คณะครู

สาระศิลปะ 

     

1.2 ประชุมปรึกษา
คณะครูร่วมกันหา
แนวทางปฏิบัติ จัดทำ
โครงการ 

พ.ค. 65 
คณะครู

สาระศิลปะ 

     

1.3 เสนอขออนุมัติ
โครงการจากฝ่าย
บริหาร 

พ.ค. 65 วิทยา 
     

2. ดำเนินงานตาม
กิจกรรม 

มิ.ย. 65 
นิตยา      

2.1 พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ 

มิ.ย. 65 นิตยา 
 

50,000 14,000 23,000 87,000 

2.2 พัฒนาปรับปรุงวง
โยธวาทิต 

ต.ค. 65 
ทวีพงษ์  

  20,000 20,000 

2.3 พัฒนาปรับปรุงวง
ดนตรีไทย 

ก.ย. 65 ชาญยุทธ 
 

 4,000 26,000 30,000 

2.4พัฒนาปรับปรุงวง
ดนตรีสากล 

ส.ค.65 วิทยา 
 

  30,000 30,000 

2.5 พัฒนาศักยภาพ
ด้านนาฏศิลป์ 

มิ.ย. 65 กมลชนก 
 

47,000  23,000 70,000 

2.6กิจกรรมสร้างสีสัน
ของโรงเรียน 

 
  

 10,000  10,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

มี.ค. 66 ผู้บริหาร 
     

สรุปผลการดำเนินงาน 
/ จัดทำรายงาน 

มี.ค. 66 
คณะครู
สาระศิลปะ 

     

รวม 247,000 บาท  (สองแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7. รวมการใช้งบประมาณ 
 1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน  เป็นเงิน 97,000  บาท 
 2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงิน            บาท 
 3 เงิน (อื่นๆ)    เป็นเงิน 150,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   247,000 บาท  (สองแสนสีห่ม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 
8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
1.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
2.   ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ประเมินโดยใช้แบบประเมิน แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

2 ผู้เรียนบรรลุตามคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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รหัสโครงการ   ว23        
ชื่อโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารวิชาการ 
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที ่จำเป็น           

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 เป้าหมายที่ 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
                ตัวชี้วัดท่ี 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้น 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   6.  ผู ้เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู ้ เร ียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปรกติ 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                ม.1.1.5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                                               ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิรุตต์  ชัยมณี  
 

1. หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสนองโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อในอนาคต ทั้งนี้ยังคง
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากลในด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนโดยมีเป้าหมายในการ
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ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาระดับคุณภาพของร้อยละของนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ผ่านการประเมินระดับชาติให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาให้โรงเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนท่ี
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้น และเพื่อให้สนองเป้าหมายของโรงเรียน ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล      
มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปรกตินั่นคือการท่ีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไปมีค่าเฉล่ียร้อยละท่ีเป็นไปตามหรือสูงกว่า
เป้าประสงค์ท่ีโรงเรียนคาดหวัง  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่
ระดับ 3 ข้ึนไป  

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ี
มีการแข่งขันสูงมากกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีผลจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไปสูงกว่าระดับค่าเฉล่ียร้อยละ 80 
2. นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงเกนิกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้สมัครสอบ 
เชิงคุณภาพ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 วางแผนเตรียมความพร้อมและกำหนดรูปแบบการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                ( 17 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ดำเนินการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับช้ัน  
                ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 )  
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมวางแผนและเตรียม
ความพร้อมในการกำหนด
รูปแบบกิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

10 ส.ค 2565 
นิรุตต์  

     

1.1 ต้ังเบิกงบประมาณเพื่อ
ดำเนินกิจกรรม 

2 มิ.ย. 2565 
นิรุตต์   
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ ์

1.2 ค่าอาหารว่างสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน 
คนละ 30 บาท คิดเป็นเงิน 
30X30=900 บาท  

รองผู้บริหารฝ่ายงาน
วิชาการ, วิชาการสายชั้น , 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 900   900 

2. กิจกรรมดำเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

 
     

2.1 ต้ังเบิกงบประมาณเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละสายชัน้  

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น      

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของแต่ละสายชั้นตามบริบทและ
ความเหมาะสมของแต่ละสายชัน้ 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น 

     

2.2.1 กิจกรรมจัดทำแบบฝึก/        
ชุดกิจกรรม/คลังข้อสอบ             
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.1 

 20,000   20,000 

2.2.2 กิจกรรมการทดสอบการ
อ่าน-เขียน (RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.1  3,850 21,140  24,990 

2.2.3 กิจกรรมจัดทำแบบฝึก/        
ชุดกิจกรรม/คลังข้อสอบ             
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.2 

 32,480 2,520  35,000 

2.2.4 กิจกรรมจัดทำแบบฝึก/        
ชุดกิจกรรม/คลังข้อสอบ               
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.3 

 35,880   35,880 

2.2.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.3 

 24,261   24,261 

2.2.6 กิจกรรมจัดทำแบบฝึก/        
ชุดกิจกรรม/คลังข้อสอบเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ    

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.4 7,200 26,680 6,132  40,012 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ ์

กิจกรรมค่ายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 
2.2.7 กิจกรรมจัดทำแบบฝึก/        
ชุดกิจกรรม/คลังข้อสอบเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ    
กิจกรรมค่ายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.5 

 18,300 16,615  34,915 

2.2.8 กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ    
ยกผลสัมฤทธิ์ 5 วิชาหลัก  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.6  15,000   15,000 

2.2.9 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ ONET 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 
วิชาการสายชั้น ป.6 10,000 64,800   74,800 

รวมยอดเงินท้ังสิ้น    185,900 120,000  305,900 
หมายเหตุ     : ถัวจ่ายทุกรายการ  7.  รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      190,000  บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน         -         บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน       115,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  305,758 บาท (สามแสนเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
   ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป เกินกว่า 
   ร้อยละ 80 
 

ตรวจสอบ
ค่าเฉล่ียของ

ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบบันทึกข้อมูลระดับ
ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2.  นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
    สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน 
    แข่งขันสูงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้สมัครสอบ 
 

นับจำนวนของ
นักเรียนท่ีศึกษา

ต่อและหา
ค่าเฉล่ีย 

แบบบันทึกข้อมูลการเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2 ครูมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
3  โรงเรียนได้บริหารงานได้สอดคล้องสนองกับกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีกำหนด 
4  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษามีความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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รหัสโครงการ ว24  
ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพือ่เสริมสร้าง สมรรถนะผู้เรียนที่ 
                ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อท่ี 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
 ข้อ 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 

ข้อ 4  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
(Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) 

ข้อ 9 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (Five Step 
for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุลและนายเอกพงษ์  ขันทะ 
1.หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)”  ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2564 เป็นโครงการท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และมุ่งเน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ท่ีเกิด
ขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมี
โอกาสลงมือกระทำไม่ใช่เป็นเพียงการฟังเท่านั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และ
การวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าร่วมด้วย การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการ
เรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) 
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เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองท่ีเกี่ยวข้องกับความจำ 
โดยสามารถเก็บและจำส่ิงท่ีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ส่ิงแวดล้อม 

ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทาง
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ี
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลจาก
การสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 95.00 
 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)”  สมควรท่ีโรงเรียนจะ
ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัย - ประถมศึกษาปีท่ี 
6 ของโรงเรียนมีสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1.เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ท่ี 
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
           2.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
เรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 196 คน ปีการศึกษา  

2565 ความรู้ความสามารถ มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ร้อยละ 80 

2.ร้อยละของนักเรียนมีการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
เรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
 1. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลก  
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 

     โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมวางแผน/เสนอ
โครงการ 

พ.ค.65 ผอ., 
รองฯกัญญ์
ภัคพิมพ์ 
ครูจุฬารัตน์ 
ครูเอกพงษ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

     

2.ดำเนินการ  คณะทำงาน      
2.1 กิจกรรมการจัดแสดง
นิทรรศการ 

ส.ค.65 ครูจุฬารัตน์ 
ครูเอกพงษ์ 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

- - 18,000 - 18,000 

2.2 กิจกรรม PLC มิ.ย.65 - 
ก.พ.65 

ครูเอกพงษ์  
- 5,000 5,000 - 10,000 

2.3 กิจกรรม Active 
Learning 

มิ.ย.65 - 
ก.พ.66  

ครูจุฬารัตน์  
- 5,000 24,000 - 29,000 

3.ประเมินผล มี.ค. 66 ครูจุฬารัตน์ 
ครูเอกพงษ์  

     

4.สรุปรายงาน มี.ค.66 ครูจุฬารัตน์
ครูเอกพงษ์ 

     

5.รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ครูจุฬารัตน์
,ครูเอกพงษ์  

     

รวม   - 10,000 47,000 - 57,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1   เงินค่าจัดการเรียนการสอน  เป็นเงิน   28,000     บาท   
 2   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงิน   29,000     บาท 
 3   เงิน รายได้สถานศึกษา  เป็นเงิน .................... บาท  
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 (ห้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 
1.ร ้อยละ 80 ของคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
จำนวน 196 คน ปีการศึกษา 2565 

-สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 
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รหัสโครงการ ว25 
ชื่อโครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงานฝ่าย งานบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 ข้อท่ี 2 ด้านคุณภาพครู 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 11 ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พฒันาตนเองจากแหล่งวิชาการต่างๆ ใช้
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัยส่ือ นวัตกรรม มีการตรวจสอบ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
               ประเด็นท่ี 3.1.3 ครูมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผู้เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางขนิษฐา  วังมณี  
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่   
ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ครูนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับพฒันา
ผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า    “ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้เกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ”  และมาตรา 30  กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” กระบวนการวิจัยจึงเป็นกระบวนการท่ีต้องดำเนินการควบคู่กับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนท้ังนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ



203 
 

เรียนรู้และใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา อันเป็นแนวทางส่งเสริมให้
กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม  

ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  พบว่า 
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรยีนร้อยละ 95 และมีงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกิดจากครูผู้สอน
ในโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สมควรท่ีโรงเรียนจะ
ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  ท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  ทำให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนด้านการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2. วัตถุประสงค ์
          1 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 2 เพื่อพัฒนาครูในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 3 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2 เพื่อพัฒนาครูในการนำการวิจัยช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
 1 ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองมีความรู้  
และความถนัด 
                2 ครูร้อยละ 85 มีความรู้ความสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้ 
 3 ครูร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
                4 ครูร้อยละ 85 มีการทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

3.2 เชิงคุณภาพ    
                1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองมีความรู้  
และความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3 การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ 
      4 ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้

กระบวนการวิจัยช้ันเรียน 
4.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   ช่วงท่ี 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565)   
   ช่วงท่ี 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 
5. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 
 



204 
 

6. วิธีดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เงินนอกงบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณ
ฑ์ 

1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล 

พฤษภาคม 
2565 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

    - 

2 ประชุมปรึกษาคณะครู
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ 
จัดทำโครงการ 

พฤษภาคม 
2565 – 
มิถุนายน 
2565 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

    - 

3 เสนอขออนุมัติโครงการจาก
ฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 
2565 –  
มิถุนายน 
2565 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

     

4 ดำเนินงานตามกิจกรรม มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

     

 4.1นำวัสดุ/กระดาษให้ครูทุก
คนสำหรับทำงานวิจัย 1 
เรื่อง ต่อปีการศึกษา 

กันยายน 
2565 

   8,000  8,000 

 4.2 ครูทุกคนทำงานวิจัย มิถุนายน 
2565 – 
มีนาคม 
2566 

      

 4.3ครูทุกคนส่งผลงานการ
วิจัย 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา 

มีนาคม 
2566 

      

5 นิเทศติดตามและประเมินผล มิถุนายน 
2565 –  
มีนาคม 
2566 

นางขนิษฐา  
วังมณี 

  2,000  2,000 

รวม     10,000  10,000 
หมายเหตุ ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  รวมการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน        -      บาท 
 2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน        -       บาท 
 3  เงิน(อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน    10,000   บาท 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู ้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองมีความรู้  
และความถนัด 

-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
- ตรวจสอบคุณวุฒิ/ประสบการณ์ 

- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบตรวจสอบคุณวุฒิ/
ประสบการณ์ 

2.ครูร้อยละ 85 มีความรู้ความสามารถ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.ครูร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบรายการ - แบบตรวจสอบรายงานการอบรม/
สัมมนา 

4. ครูร้อยละ 85 มีการทำวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ1 เรื่อง 

- ตรวจสอบรายการ - แบบตรวจสอบรายการ 
 

5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองมีความรู้ 
และความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

6. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

7. การจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ 

-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

8. ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยช้ัน
เรียน  

-การนิเทศช้ันเรียน 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

9.  ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
 ครูมีพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำการวิจัยช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการ
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รหัสโครงการ   ว26        
ชื่อโครงการ    เปิดบ้านวิชาการ 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารวิชาการ 
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที ่จำเป็น           

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 เป้าหมายที่ 3. ล้ำหน้าทางความคิด 
    ตัวชี้วัดท่ี 2. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดทำโครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ
สาธารณประโยชน์ร่วมกันภายในหรือภายนอกโรงเรียน 
 เป้าหมายที่ 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
               ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถประเมิน แสดงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการให้สำเร็จ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อท่ี 6 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะการ
ส ื ่ อสาร อย ่ า งม ีประส ิทธ ิ ผล ม ี ความสามารถในการ ใช ้ ท ั กษะช ี ว ิ ต  และการ ใช ้ เทคโน โ ลยี    
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    ม.1.1.3.1  ผู้เรียนมีผลงานท่ีนไปสู่การขยายผล ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1 ช้ินงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิรุตต์  ชัยมณี  
1. หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการเพื่อเป็นการสนองโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน     
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน และเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น นอกจากนี้ยังมีเป้าประสงค์ในการสนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากลในด้านท่ี 1 
คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความล้ำหน้าทางความคิด สามารถสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และจัดทำโครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันภายในหรือภายนอกโรงเรียน  มีการผลิตงาน
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อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล ผ่านการ
แสวงหาความรู้โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการในการจัดสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้
และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่สนใจ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของครูผู้สอน
ท่ีมีผลงานโดดเด่นและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และในสายช้ัน เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองใน
อนาคต  
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอนวัตกรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ 
2. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้นำเสนอนวัตกรรมท่ีโดดเด่นในการแสดงออกถึงความรู้และความสามารถท่ีได้

จากการบูรณาการความรู้ในรอบระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไปมีการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำเสนอนวัตกรรมท่ีเกิดจากการบูรณา

การความรู้ 
2. ครูจำนวน 11 คน จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3 กิจกรรมพิเศษ ได้รับรางวัลท่ีเป็นแบบอย่าง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( Best Practice) 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 วางแผนเตรียมความพร้อมและกำหนดรูปแบบ ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 )  
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมวางแผนและ
เตรียมความพร้อมในการ
กำหนดรูปแบบกิจกรรม   
เปิดบ้านวิชาการ 

10 ส.ค 2565 
นิรุตต์  

     

1.1 ต้ังเบิกงบประมาณเพื่อ
ดำเนินกิจกรรม 

20 ก.ค 2565 
นิรุตต์   

     

1.2 ค่าอาหารว่างสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  
30 คน คนละ 30 บาท       
คิดเป็นเงิน 30X30=900 บาท  

รองผู้บริหารฝ่ายงานวิชาการ, 
วิชาการสายช้ัน , หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม

พิเศษ 

 900   900 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2. กิจกรรมดำเนินการจัด
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ 

9 มี.ค. 2566 
     

2.1 ต้ังเบิกงบประมาณเพื่อ
ดำเนินกิจกรรม 

16 ก.พ. 2566 
     

2.2 จัดทำไวนิลพื้นท่ีด้านใน  
หอประชุม 2 X 2500  

18 ก.พ. 2566 
นิรุตต์ , นิตยา  

 5,000   5,000 

2.3 จัดทำไวลนิลพื้นท่ีด้านหน้า
โรงเรียน 2 X 1500 

18 ก.พ.2566 
นิรุตต์  นิตยา 

 3,000   3,000 

2.4 จัดทำแผงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น
กลุ่มสาระและกิจกรรมพิเศษ 
11X500 

18 ก.พ. 2566 
นิรุตต์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ, 
กิจกรรมพิเศษ 

 5,500   5,500 

2.5 จัดนิทรรศการช้ัน ป.1-ป.6 
ตามรูปแบบกิจกรรมท่ีวางแผน 

รองผู้บริหารฝ่ายงานวิชาการ, 
วิชาการสายช้ัน , หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พิเศษและผู้ได้รับมอบหมาย

ตามคำส่ังจัดกิจกรรม 

 104,000*   104,000 

2.6 ตกแต่งเวทีกลางแจ้ง  ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ัง  5,000   5,000 
2.7 ค่าอาหารว่างสำหรับ
ผู้ร่วมงานจำนวน 170 ชุด 
ราคาชุดละ 30 บาท  

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ัง  5,100   5,100 

2.8 ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
ผู้ร่วมงาน จำนวน 200 ชุด 
ราคาชุดละ 50 บาท  

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ัง  10,000   10,000 

2.9  ค่าจัดทำเกียรติบัตรและ
การสนับสนุนกิจกรรม 
 Best Practice ของสายช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
 

รองผู้บริหารฝ่ายงานวิชาการ, 
วิชาการสายช้ัน , หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พิเศษและผู้ได้รับมอบหมาย

ตามคำส่ังจัดกิจกรรม 

 
30,000*  

 
  30,000 

 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ   
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รหัสโครงการ ว27 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นโยบายข้อท่ี 6 การพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิตอล 
นโนบายข้อท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน 

สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ข้อ 2 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 

สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
ข้อท่ี 13 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้การใช้บริการอย่างมี

คุณภาพ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีส่ือการเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อ 3 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ยศ  ประมาณ , นางมาณี  ศรีชัยอินทร์ , นางธันวาลักขณ์ ขัตติวัง , 
นางสาวปวีณา  ช่างแท้ 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  หมวด 4  มาตรา 24 (5)  ส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และมาตรา 24 (6) 
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและ
บุคคล ในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 จากความสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  เห็นความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ทำให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในด้าน
การเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน  เป็นปัจจัยพื้นฐานการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานไร้กระดาษ  การ
วัดผลและประเมินผลผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลในระบบคลังฐานข้อมูล                    
การจัดทำบทเรียนออนไลน์  การสื่อสารผ่านเครือข่ายในสถานศึกษา  เว็บไซต์ภายในสถานศึกษา และอื่นๆ  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เพื่อ
ระบบเครือข่ายของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีอายุการใช้งานท่ียืนยาวและมั่นคง  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย  ซึ่งมีความต้องการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาในทุกด้านเพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้เรียน  บุคลากรและชุมชน  จากความจำเป็นดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ไว้บริการผู้เรียนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาไอซีที ในด้านต่อไปนี้ 

2.1.1  การเรียนรู้ไร้พรหมแดน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้เรียนและบุคลากร 
2.1.2  การสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ , Online , IOT , Robot 
2.1.3  สำนักงานไร้กระดาษ 
2.1.4  การวัดผลและประเมินผลผ่านระบบเครือข่าย 
2.1.5  การจัดเก็บข้อมูลในระบบคลังฐานข้อมูล 
2.1.6  การจัดทำบทเรียนออนไลน์ และทำการเรียนการสอนออนไลน์ 
2.1.7  การส่ือสารผ่านเครือข่ายในสถานศึกษา 
2.1.8  เว็บไซต์ภายในสถานศึกษา 
2.1.9  การผลิตส่ือมัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 

 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีระบบไอซีทีใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 2.3  เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบ  ICT  และ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1  นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวนท้ังหมด 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  2  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล 
4.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 

5.  สถานที่ดำเนินการ   
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นท่ีในเมือง และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นท่ีสันต้นเปา 
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6.  วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ คุณภัณฑ์ 

1 การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
1.1 จัดระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต อาคารใหม่ 
พ.ค. 2565 

- มิ.ย.
2565 

งาน ICT 
 

 490,000   490,000 

1.2 จัดซื้อจัดจ้าง  ซ่อมแซม 
ปรับปรุงอุปกรร์ในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่ง ICT ท้ัง
พื้นท่ีในเมืองและสันต้นเปา 

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 
2566 

งาน ICT 
 

 50,000   50,000 

1.3 จัดซื้อจัดจ้างระบบและ
อุปกรณ์ IT สำหรับห้อง
ประชุม ท้ัง 2 พื้นท่ี  

พ.ค. 2565 
-พ.ย. 
2565 

งาน ICT 
 

 100,000   100,000 

1.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ AIO 
ห้องประชุมรวงผ้ึง(1) 
ธุรการ(3) การเงิน(2)  
เครื่องละ 23,000 จำนวน
ท้ังหมด 6 เครื่อง 

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 
2566 

งาน ICT 
 

   138,000 138,000 

2 การพัฒนาปรับปรุงระบบเคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

2.1 วางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตห้องคอมใหม่ 
2 ห้องในอาคารใหม่ 

พ.ค. 2565 
- มิ.ย.
2565 

งาน ICT 
 

 140,000   140,000 

2.2 จัดซื้อ ชุดโต๊ะคอมและ
เก้าอี้ 82 ชุด สำหรับห้อง
คอมใหม่ (โต๊ะเก้าอี้ ชุดละ 
3500/82ชุด) 

พ.ค. 2565 
- มิ.ย.
2565 

งาน ICT 
 

   287,000 287,000 

2.3 วัสดุ  ครุภัณฑ์ การตกแต่ง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ 

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 
2566 

งาน ICT 
 

   60,000 60,000 

2.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ AIO 
อุปกรณ์ต่อพ่วง IT สำหรับ
การเรียน SMT 1 ชุด (ช้ัน 
ป.1) 

พ.ค. 2565 
-พ.ย. 
2565 

งาน ICT 
 

   53,000 53,000 



214 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ คุณภัณฑ์ 

2.5 จัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้อง
ประชุมออนไลน์ (ห้อง
วัดผล) 

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 
2566 

งาน ICT 
 

   65,000 65,000 

3 พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ค่าเช่า ช่ือ 
.ac.th ,เช่าพื้นที่บริการ
รายปี และปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซต์ 

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 
2566 

งาน ICT 
 

 10,000   10,000 

4 จัดทำห้องสตูลดิโอ  
จัดซ้ือ อุปกรณ์มัติมีเดีย 
กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย
วีดีโอ และอุปกรณ์เสริม
มัลติมีเดีย 

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 
2566 

งาน ICT 
 

   70,000 70,000 

 รวม    790,000  673,000 1,463,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  รวมการใช้งบประมาณ 
 2  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน     -   บาท 
 2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน   272,850 บาท 
 3  เงิน(อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน  1,190,150 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,463,000  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
8.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ร้อยละ 100 สามารถเข้าใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 
 ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล 

1. แบบประเมินผล 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ทักษะความสามารถ 
 

1. แบบประเมินผล 
2. ผลงาน ช้ินงาน 

 
9.  ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
 1 ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่าย ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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รหัสโครงการ    บ01 
ชื่อโครงการ  พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานธุรการ  
แผนงานฝ่าย  งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคลื่อนบน

พ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
 ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่  3 โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้การบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที่ 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อที ่5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย                   
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1  มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกื้อหทัย  กาชัย 
1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
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การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” และแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและ
แนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงงานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนแผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็น
การพัฒนาการจัดกระท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวข้องกับงานธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่าย
ต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ  ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้
สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการพัฒนา ปรับปรุง ระบบงาน
ธุรการ นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเอกสาร
หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติ
ของโรงเรียน รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการด าเนินการใน
ด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ ด าเนินอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาร้อย 85 
   2 งานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 85 

             3 งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน เป็นระบบ รวดเร็วถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน  
ร้อยละ 85 
             4 งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเปน็ปัจจุบัน 
ร้อยละ 95 
   5 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามก าหนดร้อยละ 85 
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 เชิงคุณภาพ 
 1 โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 9 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

นางสาว 
เกื้อหทัย 

   30,000  

2. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุงาน
ธุรการ 2 พื้นที่  

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

นางสาว 
เกื้อหทัย 

   20,000  

3. เสนอขออนุมัติโครงการ  
จากฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 65 นางสาว 
เกื้อหทัย 

     

4. จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 
 

พ.ค. 65 ฝ่ายบริหาร      

5. ประชุมคณะกรรมการ 
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติจัดท า
โครงการ 

พ.ค. 65 คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

     

6. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

     

7. นิเทศก ากับติดตาม การ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

ฝ่ายบริหาร      

8. สรุปผลการด าเนินงาน / 
จัดท ารายงาน 

มี.ค. 66 นางสาว 
เกื้อหทัย 

     

รวม       50,000 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ บ02 
ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป 
แผนงานฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านที่ 3 บริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดทัง้ในประเทศ / ต่างประเทศ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อที่ 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาล 
1. หลักการและเหตุผล   
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มีการด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี
กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
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มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทยมีความซับซ้อน 
สูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับ
ดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีบั่นทอนประสิทธิผล
ของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ บริบทของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได้จัดท า
โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

โดยได้ก าหนดแผนงานเพื่อศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ระบบการด าเนินงานการบริหารงานทั่วไป มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
2. มีระบบการบริหารจัดการด้านทีเ่อ้ือต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมกีารบริหารงานทัว่ไป ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงที่ 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
 ช่วงที่ 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 

5.  สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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6.  วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. การประชุมฝ่าย
งาน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ละลิตรา  2,400   2,400 

2. ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาระบบงาน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ละลิตรา  109,800 6,600  116,400 

3. ประชุมสรุปการ
ด าเนินงาน 

มี.ค. 66 
ละลิตรา  1,200   1,200 

รวมทั้งสิ้น  113,400 6,600  120,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ *ส่วนนี้จะใส่เฉพาะในเล่มฝ่าย เล่มรวมของโรงเรียนไม่ใส่* 
 
7.  รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน   -  บาท 
 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน   -  บาท 
 7.3  เงิน(อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน       120,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 
ระบบการด าเนินงานการบริหารงานทั่ วไป มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสังเกต 

มีระบบการบริหารจัดการด้านทีเ่อ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  
ร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

โรงเรียนมีการบริหารงานทั่วไป ที่เน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการด าเนินการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ระบบการด าเนนิงานการบริหารงานทั่วไป มีประสิทธภิาพ ร้อยละ 80 
8.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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รหัสโครงการ บ03 

ชื่อโครงการ  อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

แผนงานฝ่าย  งานบริหารทั่วไป 

สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 นโยบายข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุปบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 

สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 ข้อ 3 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

 ตัวชี้วัดที่ 7 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาบริหาร (Resource Center) ที่มี

สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่สร้าง

เสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

สนองเป้าหมายโรงเรียน 

 ข้อที่ 13 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้

บริการอย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้มีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุม พื้นที่ของโรงเรียน 

กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้    

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทวีพงษ์  จันธิมา 

1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท้า “โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์” ต่อเนื่องกัน 

มาทุกปีการศึกษาเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องมีการปรับและเปลี่ยนให้ทันต่อความต้องการในด้าน 

สถานที่ ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในการใช้ส้าหรับการจัดการเรียนการ 

สอน การจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ผลของการด้าเนินงานประสบ 

ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 

และภูมิทัศน์เพ่ือให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของ 

ผู้เรียน และการบริหารงานของฝ่ายบริหารโดยมีผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาอาคาร

สถานที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียนเกินร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามระดับความพึง

พอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง 

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์” สมควรที่ 

โรงเรียนจะด้าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

ระดับปฐมวัย  

2.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณอาคารปฐมวัย สะอาดน่าอยู่ ร่มรื่น ปลอดภัย อยู่ใน 

สภาพพร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.2 เพ่ือให้เด็กบรรลุซึ่งความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย  

2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

ระดับขั้นพื้นฐาน  

2.1 พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เพียงพอ มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

3. เป้าหมาย  

ระดับปฐมวัย  

3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ทุกกิจกรรมด้าเนินการตาม 

แบบแล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
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3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับ

ดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

ระดับขั้นพื้นฐาน  

3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ทุกกิจกรรมด้าเนินการตาม 

แบบแล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  

3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1) สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่ง 

อ้านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

3.2.2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการ 

พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

5. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด้าเนินกิจกรรม 

พ.ค. 65 ฝ่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

     

2. ด้าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ โดยมี
กิจกรรมย่อยดังนี้ 

       

 2.1 สร้างงานกิจกรรม
หลังห้องสมุด (พ้ืนที่สันต้น
เปา) 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายทวีพงษ์  250,000   250,000 

 2.2 ปรับปรุงเวทีใต้ถุน
อาคารเฉลิมรัชมงคล 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายทวีพงษ์  200,000   200,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 2.3 ปรับปรุงสนามพ้ืน
ยางหน้าเสาธง (พ้ืนที่ใน
เมือง) 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายวิทยา  100,000   100,000 

 2.4 ซื้อครุภัณฑ์ภายใน
ห้องเรียน 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นางละลิ
ตรา 

   813,000 813,000 

 2.5 ปรับปรุงก้าแพง
ด้านข้างโรงเรียน (พ้ืนที่สัน
ต้นเปา) 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายณัฐวุฒิ  50,000   50,000 

 2.6 หลังคาโดม คลุมบ้าน
หรรษาอนุบาล 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายกฤษฎา  150,000   150,000 

 2.7 ปรับปรุงสวนหย่อม
กลางโรงเรียน (พ้ืนที่ใน
เมือง) 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายกฤษฎา  50,000   50,000 

 2.8 ป้ายรวมรางวับแบบ
ซุ้ม (สองพ้ืนที่) 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายวรวุฒ ิ  100,000   100,000 

 2.9 ลิฟต์ยกของข้ึนชั้น
สอง ติดตั้งใกล้ทางเชื่อม 2 
จุด 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นางละลิ
ตรา 

 60,000   60,000 

 2.10 สร้างถนนขาออก 
(ฝั่งทิศใต้) 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายเอก
พงษ์ 

 50,000   50,000 

 2.11 จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส้าหรับห้อง
พยาบาล 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายณัฐวุฒิ    200,000 200,000 

 2.12 จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส้าหรับห้องดนตรี 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นายชาญ
ยุทธ 

   130,000 130,000 

 2.13 จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส้าหรับห้อง PEER 

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

นางละลิ
ตรา 

   50,000 50,000 

3. รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการ
ด้าเนินงาน 

ก.ค.65 - 
มี.ค.66 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. รวบรวมผลการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือจัดท้ารูปเล่ม 
และประเมินผลโครงการ 

มี.ค.66 - 
เม.ย.66 

ฝ่ายงาน
บริหาร
ทั่วไป 

     

รวม       2,203,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. รวมการใช้งบประมาณ  

7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน – บาท  

7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน – บาท 

7.3 เงิน(อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา.......... เป็นเงิน   2,203,000  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,203,000 บาท (สองล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน) 
8. การวัดและประเมินผล 
ระดับปฐมวัย 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการวัด/ ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้จากการศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

2) ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

การสอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ระดับขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส้าเร็จ วิธีวัดและ ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
ทุกกิจกรรมด้าเนินการตามแบบแล้วเสร็จภายใน เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 

- ตรวจสอบ รายงาน แบบตรวจสอบ
รายการ 

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน การ
ด้าเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิ ทัศน์
อยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 

-ประเมินความพึง 
พอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความ
พึง พอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3) สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม ม ี
บรรยากาศ ร่มรื่น มีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพียงพอ มีความ
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากขึ้นไป 

ส้ารวจความ คิดเห็น แบบส้ารวจ
ความคิดเห็น 
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รหัสโครงการ   บ04   
ชื่อโครงการ     พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดับปฐมวัย 
แผนงานฝ่าย    งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่1 ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 

นโยบายข้อที ่2 ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดี  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ให้สมกับวัย 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
 ข้อ 3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ตัวชี้วัดที่  7 โรงเรียนมีห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยาบริการ(Resource  Center)  ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ  มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่สร้างเสริมการ
อ่าน  การเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที ่13  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  การใช้บริการ
อย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน  มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุม  พื้นที่ของโรงเรียน 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อที ่4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้    
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมใจ  สนประเทศ 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท้า “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย” ต่อเนื่องกัน มาทุกปีการศึกษาเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องมีการปรับและเปลี่ยนให้ทัน
ต่อความต้องการในด้าน สถานที่ ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในการใช้ส้าหรับการ
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จัดประสบการณ์  การจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ผลของการด้าเนินงานประสบ 
ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิ
ทัศน์เพื่อให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของ ผู้เรียน และการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารโดยมีผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเกินร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากและเป็นไปตามระดับ
ความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดับปฐมวัย” สมควรที่ โรงเรียนจะด้าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที ่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ระดับปฐมวัย ให้สะอาด 
ปลอดภัย  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นน้้าเล่นทราย ในการจัดประสบการณ์ส้าหรับเด็ก   
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
1. ท้าการซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหารและฉากกั้นของเด็กระดับปฐมวัย แล้วเสร็จภายในเดือน 

กรกฎาคม 2565 
2. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นน้้าเล่นทราย แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2565 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัยมีเครื่องเล่น และ โต๊ะเพียงพอ พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านและเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ
รับประทานอาหารและจัดท าฉาก
กั้นส าหรับเด็กปฐมวัย 

มี.ค.-เมย. 
65 

 
     

 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 65 พิมใจ      
 1.2 จัดจ้างซ่อมแซมโต๊ะและจ้าง
จัดท้าฉากกั้นทานข้าวส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

พ.ค. 65 พิมใจ   
 17,500    

2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
เล่นน้ าเล่นทราย 

พ.ค.-ก.ค.
65 

 
     

2.1 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นน้้า
เล่นทราย 

พ.ค. 65 พิมใจ 
  5,000   

2.2 ประเมินผล ก.ย. 65 พิมใจ      
2.3 สรุปรายงานผล ก.ย. 65 พิมใจ      

รวม   - 17,500 5,000 - 22,500 

 
 
 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน    17,500     บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน    -    บาท 
 7.3 เงิน (อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน    -  บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  22,500 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ   บ 05        
ชื่อโครงการ     สระว่ายน้้า 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารงานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  
 นโยบายข้อที ่2 ด้านโอกาส 

2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2.2  ด้าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 
นโยบายข้อที ่3 ด้านคุณภาพ  

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ข้อ 1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
   
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
  ข้อ.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม

มาตรฐานสากลมีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปกติ 

 ข้อ 10 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิกุล  ธรรมลังกา นายกฤษฏา  แสงแก้ว  และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงของ
เด็กและเยาวชน ย่อมหมายถึง ประเทศจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  โรงเรียน
ได้เห็นและให้ความส้าคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง     ทั้งร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา โดยมีนโยบายให้นักเรียนทุกคน  มีทักษะพ้ืนฐานในการว่ายน้้า   

ในปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้้ายังเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของเด็กไทย จากข้อมูล ในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2545 – 2554) พบว่ามีเด็กจมน้้าเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 1,325 คน/ปี หรือเกือบวันละ 4 คน (การ
ด้าเนินงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า. ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.กระทรวงสาธารณสุข, 21 มกราคม 2556) 
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายชัดเจน ก้าหนดให้เด็กไทยต้องว่ายน้้าเป็นทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่กล่าวว่า “ถ้าเด็กไทยสามารถว่ายน้้าได้เมื่ออายุ 7 ปี ก็สามารถ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเสียชีวิตเพราะจมน้้าจ้านวนมากเช่นนี้ได้ ”  กิจกรรมว่ายน้้าเป็นกิจกรรมหลัก
อย่างหนึ่งของโรงเรียนเพื่อให้โอกาสเด็กพัฒนาร่างกาย และเรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้้าอีกด้วย 

ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ท้าการเรียนการสอนกิจกรรมว่ายน้้า เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
การว่ายน้้าที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างในการท้ากิจกรรมที่มีประโยชน์ รักการออกก้าลังกาย และเล่นกีฬาว่ายน้้า
มากขึ้น เพิ่มทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการท้ากิจกรรมทางน้้าในชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนสนองต่อนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แก่
นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของร่างกาย 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้้าที่ถูกต้อง สามารถน้าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการว่ายน้้าได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ

ของตนเอง 
3.  เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้้า ได้รับการพัฒนาความรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้้าที่ถูกต้องและถูกวิธี สามารถน้าไปปรับประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันได้ 
     2. นักเรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านการว่ายน้้าได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตาม

ศักยภาพของนักเรียน 
 3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้้า ได้รับการพัฒนา
ความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

  
เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนมีทักษะการว่ายน้้าที่ถูกต้องและถูกวิธีสามารถน้าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
     2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการว่ายน้้าได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ

ของนักเรียน 
 3. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้้า ได้รับการพัฒนาความรู้การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการดูแลกิจกรรมสระว่ายน้้า 

พฤษภาคม. 
2565 

พิกุล 
และคณะ 

     

2.ก่อสร้าง/ซื้ออุปกรณ์ว่ายน้้า 
  

มิถุนายน-
ธันวาคม 
2565 

กฤษฎา 
และคณะ   30,000 

 
 

30,000 

3.ดูแลสภาพน้้า/ซ่อมแซม น้้า
เพ่ือให้สภาพน้้าพร้อมส้าหรับ
การเรียนการสอน 

สิงหาคม -
ธันวาคม
2565 

จุฑามาศ 
อาภากร 
และคณะ   

 
 

30,000 
 
 

30,000 

4.การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้้า
ภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

กุมภาพันธ์ 
2565 

กัมพล 
รุ่งอรุณ 

และคณะ  

 
 16,780  16,780 

5.รายงานผล/สรุปผลการ
ด้าเนินงาน 

มีนาคม 
2565 

พิกุล 
กฤษฎา 

และคณะ 
 

- 
  - 

รวม 
  

   
 
 

76,780 

 
 
 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 76,780 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  76,780 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ บ06 
ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ) 
แผนงานฝ่าย งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่3 ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้   มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่  21  

อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน   
 ข้อ 5  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดที่  1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลายของโลก  
เข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆในสังคมโลก  
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที ่7  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4)   สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย   นุชนิยม, นางวรรณภา  เตจ๊ะ 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดกิจกรรมลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผลของการด าเนินงานประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา  2564  ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID 19)  อย่าง
กว้างขวางก็ยังสามารถจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนตามระดับชั้นของผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจในการด าเนินงานระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 85  

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า กิจกรรมลูกเสือ สมควรที่โรงเรียนจะด าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการลูกเสือ  
2.2 เพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนร้อยละ  85  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด  
3.1.2. นักเรียนร้อยละ  85  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 17 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกจิกรรม 

งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดท ารายละเอียด        
 1.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ เม.ย.65 ฉลวย      
 1.2 จัดท ารายละเอียดการขอใช้
งบประมาณ 

พ.ค.65 ฉลวย 
 

     

1.3 เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

พ.ค.65 ฉลวย 
     

2. กิจกรรมลูกเสือ        

2.1 กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
ตลอดปี

การศึกษา 
วิทยา 

- 5,100 2,900  11,000 

2.2 กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
ตลอดปี

การศึกษา 
อินทนง 

- 11,000 -  11,000 

2.3 กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
ตลอดปี

การศึกษา 
เสกสรร 15,000 27,120 2,880  45,000 

2.4 กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
ตลอดปี

การศึกษา 
ณัฐวุฒิ 4,800 12,260 2,940  20,000 

2.5 กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
ตลอดปี

การศึกษา 
ณัฐวุฒิ 7,200 11,070 10,730  29,000 

2.6 กิจกรรมลูกเสือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
ตลอดปี

การศึกษา 
ชยพล 7,200 59,860 2,940  70,000 

รวม 34,200 126,410 22,390  186,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ   บ07        
ชื่อกิจกรรม     พัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)  
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่3 ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้   มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี  21  

อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน   
 ข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลาย 
เข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที่ 7  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกัน     
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4)   สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางพันธ์ทิพา  คชนิล    2. นายอินทนง  จันตา          3. นางณัฐรุจา  ศรีค า 
                               4.  นางจีรพร  จันต๊ะวงศ์    5. นางพิมพ์พรรณ  สมสวย    6. นายนิรุตน์  ชัยมณี 
                               7. นางวรรณภา  เตจ๊ะ 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของ การท าประโยชน์เพ่ือ
สังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
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ใช้องค์ความรู้ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก ่    
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่ อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างานและอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงจัดท ากิจกรรมยุวกาชาดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย มีจิตส านึกในการท า ประโยชน์ให้แก่สังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นทักษะ
กระบวนการตั้งแตศ่ึกษาวิเคราะห ์วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการท างานและการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  
2.2 เพ่ือให้ยุวกาชาดมีความรับผิดชอบ เกิดความอดทนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2.3 เพ่ือให้ยุวกาชาดไดร้ับประสบการณ์ตรง โดยการทดสอบในสถานที่ที่ เหมาะสม  

3. เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1 ยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้น ป.1, ป.2, ป.3  
3.1.2 ยุวกาชาด ระดับ 2 ชั้น ป.4, ป.5, ป.6 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมของยุวกาชาด  
3.2.2 นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข  
3.2.3 นักเรียนเกิดความอดทน มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. ระยะเวลา 
           ช่วงที่ 1 ( 17 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
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6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกจิกรรม 

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมจัดท ารายละเอียด        
 1.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ เม.ย.65 ณัฐรุจา      
 1.2 จัดท ารายละเอียดการขอ
ใช้งบประมาณ 

พ.ค.65 ณัฐรุจา 
     

1.3 เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

พ.ค.65 ณัฐรุจา 
     

2. กิจกรรมลูกเสือ        
2.1 กิจกรรมลยูุวกาชาด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

ตลอดปี
การศึกษา 

พันธ์ทิพา   
- 9,780 220  10,000 

2.2 กิจกรรมลยูุวกาชาด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

ตลอดปี
การศึกษา 

อินทนง 
- 8,400 100  8,500 

2.3 กิจกรรมลยูุวกาชาดช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3 

ตลอดปี
การศึกษา 

ณัฐรุจา - 20,620 3,380  24,000 

2.4 กิจกรรมลยูุวกาชาด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

ตลอดปี
การศึกษา 

จีรพร   - 9,720 8,280  18,000 

2.5 กิจกรรมลยูุวกาชาด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

ตลอดปี
การศึกษา 

พิมพ์พรรณ   - 9,120 880  10,000 

2.6 กิจกรรมลยูุวกาชาด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 

ตลอดปี
การศึกษา 

นิรุตติ ์ - 9,720 19,280  29,000 

รวม - 67,360 32,140  99,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  20,000   บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  79,500   บาท 
 7.3 เงิน (อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน      -        บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,500 บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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รหัสโครงการ บ08 
ชื่อโครงการ  เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลาย
โลก เข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 
สนองเป้าหมายโรงเรียน 
 ข้อที่ 4 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
(Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวรุฒิ   ตุ้ยดง , นายทวีพงษ์  จันธิมา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้เด็กไทยได้ศึกษาทั้งระบบจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
ได้เรียนรู้ตาม ความสามารถ ความถนัด และความพอใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มี
ทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
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เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จาก สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจาก
เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชน และแหล่งอ่ืน ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยง การเรียนรู้ด้วยการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับความรู้สมัยใหม่ที่เป็นสากล ทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน ประกอบกับโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่
ใกล้โรงเรียน ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ ราชการ/องค์กรเอกชน ฯลฯ ซึ่งจากการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนที่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ พบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ดี 
เพราะเป็นประสบการณ์ตรง และนักเรียนบางคนสามารถ ต่อยอดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้ดีจนเป็นผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนรายบุคคลได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกชั้นเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 100 มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกโรงเรียน  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถศึกษาค้นคว้า 
และพัฒนาตนเอง อีกท้ังผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.30  จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงกร
เรียนรู้สู่โลกกว้าง”  สมควรที่โรงเรียนจะด าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างเป็นกระบวนการ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  

2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 9 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 1. สวนสัตว์ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สิงปาร์คเชียงราย  
 3. ฟาร์มจระเข้โภคธารา,พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณบ้านร้องหลอด,น้ าตกปูแกง  อ.พาน  จ.เชียงราย   
 4. พิพิธภัณฑ์เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์ล าปาง  จังหวัดล าปาง 
 6. กองพันทหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ และศูนย์วัฒนธรรม 
จ. ชลบุรี 
 
6. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ 
ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล 

พ.ค. 65 คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

พ.ค. 65 ฝ่ายบริหาร      

3. ประชุมคณะกรรมการ 
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ
จัดท าโครงการ 

พ.ค. 65 คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

     

4. เสนอขออนุมัติโครงการ 
จากฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 65 นายวรวุฒ ิ      

5. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

      

     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นางจิตภิญญา  31,300   31,300 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  นางสุภาพร  30,570 730  31,300 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นางกัญญาพัชร ์ 10,850 59,150   70,000 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นางมณีรัตน์ 4,800 95,200   100,000 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  น.ส.กัญญารตัน ์  150,000   150,000 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นายทวีพงษ์ 12,000 1,084,500 103,500  1,200,000 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

คณะครูสาย
ชั้น 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
7. นิเทศก ากับติดตาม การ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

ฝ่ายบริหาร      

8. สรุปผลการด าเนินงาน / 
จัดท ารายงาน 

มี.ค. 66 นายวรวุฒ ิ
นายทวีพงษ์ 

     

รวม       1,582,60
0 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. รวมการใช้งบประมาณ 

7.1 เงินค่าจดัการเรียนการสอน   เป็นเงิน  186,600      บาท 
7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -        บาท 
7.3 เงิน (อ่ืนๆ)....รายได้สถานศึกษา.....  เป็นเงิน   1,396,000    บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,582,600 (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ในและนอกสถานศึกษา
อย่าง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานในทุก
กิจกรรมของโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85  
3. นักเรียนมีความสุขสนุกสนานจากการออกไปศึกษานอก
สถานที่ 

- การประเมินผลกิจกรรม  
- สอบถาม  
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลกิจกรรม 
- แบบสอบถาม  
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่าง

สม่ าเสมอ  
9.2 ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น น าความรู้ไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
9.3 ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดี และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
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รหัสโครงการ  บ09 
ชื่อโครงการ  โลกกว้างสร้างจินตนาการ(ระดับปฐมวัย) 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  

ข้อที่ 7. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรากร ชินะกุล 
1.หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2556  มาตรฐานที่ 12 ได้
กล่าวไว้ว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในระดับปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยการ
เชื่อมโยงความรู้กับสิ่งที่ได้พบเห็นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นอย่ างยิ่งที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
จะต้องให้ความส าคัญ  

เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นจาการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆที่อยู่รอบตัวผ่านประสบการณ์ตรง ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี เพ่ือจะได้เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างมีความสุข 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เปิดโลกทัศน์และมีความคิดกว้างไกล รู้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 
 3. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
1. เด็กโรงเรียนอนุบาลเชียงรายทุกคน เข้าร่วมโครงการโลกกว้างสร้างจินตนาการ(ระดับปฐมวัย)ตาม
ก าหนด ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ร้อยละ 90 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
บ้านเมืองรวง ต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล 
 

พ.ค.2565 คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย - - - - - 

2 ประชุมปรึกษาคณะครู
รว่มกันหาแนวทางปฏิบัติ จัดท า
โครงการ 
 

พ.ค.2565 คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย 

- - - - - 

3 น าเสนอขออนุมัติโครงการ
จากฝ่ายบริหารด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

พ.ค.2565 คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย - - - - - 
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4    ด าเนินงานตามกิจกรรม 
4.1 Walk  Rally  
4.2 เปิดโลกการเรียนรู้ 

พ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2565 

คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย 

 
- 

10,000 
 

 
- 
- 

 
7,000 
26,000 

 
- 
- 

 
7,000 
36,000 

5 ประเมินผล 
 

ก.ย. 2565 คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย 

- - - - - 

6 สรุปผลและรายงานผล
ด าเนินงาน 

ก.ย. 2565 คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย 

- - - - - 

รวม 10,000 - 33,000 - 43,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน       เป็นเงิน - บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         เป็นเงิน 43,000 บาท 
 7.3 เงินอ่ืนๆ รายได้สถานศึกษา      เป็นเงิน -  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

8. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.เด็กโรงเรียนอนุบาลเชียงรายทุกคน เข้าร่วมโครงการโลก
กว้างสร้างจินตนาการ(ระดับปฐมวัย)ตามก าหนด ร้อยละ 90 
 

-สัมภาษณ์ -แบบประเมินความ 
   พึงพอใจรายการ 
-ภาพถ่าย 

2.เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิต ร้อยละ 90 

-ตรวจสอบรายการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 

-รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็กปฐมวัยมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีความสุข 
 9.2 เด็กปฐมวัยสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี 
 9.3 ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนที่ได้น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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รหัสโครงการ              บ10 
 ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย) 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
นโยบายข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านที่3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อ2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่3 โรงเรียนน้าวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้การบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านของโรงเรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อที่3 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชาลิณี ยะโก๊ะ , นางเทียรมณี เทพนิล 
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1.หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท้า “โครงการส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามยั)”  ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
เป็นโครงการที่ส้าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 งานอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงครอบคลุมภารกิจ
ส่งเสริมของส่งสุขภาพกายภายใต้องค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ คือ นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียน การบริหารจัดในโรงเรียน  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อสุขภาพ การบริการอนามัยโรงเรียนสุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกก้าลังกาย
กีฬาและนันทนาการ การให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนและการส่งเสริมสุขภาพบุคคลากรในการโรงเรียนตลอดถึงการ
ป้องกันอุบัติเหตุการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรเข้ารับการรักษาจึงถือว่ามีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
 ผลของการด้าเนินงานประสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียน ร้อยละ 85 มี
พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และผู้เรียนได้รับบริการด้านสุขภาพ อนามย สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การช่วยเหลือบรรเทาอาการเจ็บป่วยและการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการส่งต่อนักเรียนและ
บุคลากรเข้ารับการรักษาอย่างทันเหตุการณ์เพ่ือให้การด้าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย  และผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจในการด้าเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 60 ความพีงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 40 ความพึง
พอใจ ในระดับมาก  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย)”  สมควรที่โรงเรียนจะด้าเนินการ
ตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. คณะครูและบุคลากรในและนักเรียนในสถานศึกษาได้เล่นกีฬาและออกก้าลังกายมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
 2.2. เพ่ือส่งเสริม แนะน้า ดูแลและปลูกฝังให้นักเรียนมีสุขภาพและสุขนิสัยในการด้าเนินชีวิตที่ดี 
 2.3. เพ่ือให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาด
เรียบร้อย ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1. เพ่ือให้นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 80 ได้ออกก้าลังกายเล่นกีฬามีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  3.1.2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

  3.1.3 ผู้เรียนและบุคลากรทางสถานศึกษา ร้อยละ 80 สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1. ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 
                     3.2.2. นักเรียนได้รับการบริการที่ดีทั้งด้านสุขศึกษาด้านโภชนาการภูมิคุ้มกันโรคและทันตกรรม 
  3.2.3. มีสิ่งแวดล้อมทีดีปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

4.ระยะในการด าเนินการ 
 ช่วงที่1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
ช่วงที่2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565) 
 

5.สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม / รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมวางแผนโครงการ พ.ค. – เม.ย. 
65 

นาง ชาลิณี 
นาง เทียรมณี   
 

- - - - - 

2. ด้าเนินกิจกรรมตามแผน 

    การตรวจสุขภาพครู/นักเรียน 

    การบริการด้านสุขภาพอนามัย 

พ.ค. – เม.ย. 
65 

นาง ชาลิณี  
นาง เทียรมณี   

 6,000 6,000  12,000 

3. งานการบ้าบัดรักษาและสารสนเทศ
พยาบาล 

พ.ค. – เม.ย. 
65 

นาง ชาลิณี  
นาง เทียรมณี   

- - 10,000 - 10,000 

4. งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อภายในโรงเรียน 

 
พ.ค. – พ.ย. 

65 
 

นาง ชาลิณี  
นาง เทียรมณี   
 

-  15,000  15,000 

5.งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจ้าห้อง
พยาบาล 

พ.ค. – มี.ค. 
65 

 

นาง ชาลิณี  
นาง เทียรมณี   

 
- - 13,000 - 13,000 

6. งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มี.ค. นาง วรรณภา - - 10,000 - 10,000 
7.โรงเรียนปลอดบุหรี่  นาง วรรณภา - - 10,000 - 10,000 
8.โรงเรียนปลอดขยะ   นาย ทวีพงศ์ -  20,000 - 20,000 
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9.อย.น้อย  นาง ศิริพร -  10,000 - 10,000 
10. จัดท้ารายงานการสรุปผลการจัด
กิจกรรม.เสนอรายงานผลการจัดท้า
โครงการต่อผู้บริหาร 

 
 

นาง ชาลิณี  
นาง เทียรมณี   

 
- - - - - 

รวม    6,000 94,000    - 100,000 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน       เป็นเงิน - บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         เป็นเงิน - บาท 
 7.3 เงินอ่ืนๆ รายได้สถานศึกษา      เป็นเงิน 100,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ร้อยละ 80 ได้ออกก้าลังกายเล่นกีฬามี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
มีน้้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
3.รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 
4.มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน/ครู และ
ชอบมาโรงเรียน 
6.สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ/ดนตรี 

1.การสังเกต/ตรวจสอบ
การด้าเนินงานตามปฎิทิน
งานอนามัยประจ้าปีงบ ฯ 
2566 
2.การประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผน/
กิจกรรม 
3.การสัมภาษณ์/สอบถาม
นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/
หน่วยงานราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
4.จากการชั่งน้้าหนัก
ส่วนสูงประเมินเทียบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
5.ตรวจสอบสถิติการใช้
ห้องพยาบาลเจ็บป่วยของ
ผู้เรียนและบุคลากรรวมทั้ง
การน้าส่งรักษาต่อใน
สถานพยาบาล 

-เครือ่งชั่งน้้าหนักและเครื่องวัด
ส่วนสูง 
-เครื่องวัดความดัน/ปรอทวัดไข้ 
-แบบบันทึกสถิติการใช้ยา/การ
เจ็บป่วย/การแพ้ยา/อุบัติเหตุและ
การน้าส่งรักษาต่อทาง
โรงพยาบาล 
-แบบบันทึกภาวะโภชนาการของ
เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น 
-แบบสังเกต/แบบประเมิน/
แบบสอบถาม/แบบรายงาน/
บันทึกการนิเทศงาน 
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รหัสโครงการ   บ11        
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน  
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคลื่อนบน

พ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน   
 ข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลาย 
เข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดที่   2 ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที่ 7  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกัน     
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อที ่5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐรุจา  ศรีค า นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน  ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  ชัยสา 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่ผ่านมาท าให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาการวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝน
การปฏิบัติ การสร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ในระบบหน้าที่ที่ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้
รู้สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียน
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เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหน
ในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงด าเนิน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อเนื่องต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
          2.1 นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ในการเลือกตั้ง 

เชิงคุณภาพ 
2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ คารวะ 

ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดท ารายละเอียด        
 1.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ เม.ย.65 ณัฐรุจา      
 1.2 จัดท ารายละเอียดการขอ
ใช้งบประมาณ 

พ.ค.65 ณัฐรุจา 
     

1.3 เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

พ.ค.65 ณัฐรุจา 
     

2. กิจกรรม การเลือกตั้งสมาชิก
สภานักเรียน 

มิ.ย.65 ศราวุฒิ 
1,500 3,500  - 5,000 

3.กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียน
และประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ณัฐวุฒิ   
- 10,000   10,000 
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4.กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของสภานักเรียน
กับชุมชน/องค์กรภาครัฐ/
เอกชน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ณัฐรุจา 

- 15,000 -  15,000 

5.กิจกรรมแสดงผลงานการจดั
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

ตลอดปี
การศึกษา 

ณัฐรุจา - 5,000 -  5,000 

รวม 1,500 11,300   35,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน       5,000     บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน       10,000   บาท 
 7.3 เงิน (อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน       20,000   บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  35,000 บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนสามารถจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน  การประเมิน แบบประเมิน 
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การประเมิน แบบประเมิน 
3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่ทาง 
โรงเรียนตั้งขึ้น 

การประเมิน แบบประเมิน 

4. ร้อยละ 85 ของนักเรียนสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การประเมิน แบบประเมิน 
5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับใช้ในงานแผนงาน
ของโรงเรียน มีความถูกต้องตามคุณลักษณะ  
จ านวน 1 ชุด 

การตรวจรับ แบบตรวจรับ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 9.2 นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 
 9.3 นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
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รหัสโครงการ          บ12 
โครงการ       โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน       งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน  
ข้อที่ 5 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 

ข้อที่ 7. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินทนง  จันตา     
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการประการหนึ่ง ที่จะเป็น
มาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม เ พ่ือให้บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงน าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้ามาใช้เป็นแนวทาง เพ่ือบูรณาการเข้าไปในทุกกลุ่มการเรียนรู้  เป็นการฝึกและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีแบบอย่างในการด ารงชีวิต รู้จักประหยัดและเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะท าให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดี คนเก่ง มีความสุข และ   อยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุข และเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป   
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ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท าโครงการวิถีพุทธเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ พร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ที่ดีในการด ารงชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถีชีวิตและถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีมรรยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถีชีวิตและ
ถูกต้อง 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 
 3.1.4 นกัเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

  3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 85 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
  ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย, วัดพระแก้ว, จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, วัดสักกวัน ,วัด
สันตาเหลือง 
 
6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.ประชุมปรึกษาคณะครู
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ 
จัดท าโครงการ 

พ.ค. 65 ฝ่ายบริหารและคณะ
คร ู

- - - - - 

2.เสนอขออนุมัติโครงการ
จากฝ่ายบริหาร 

มิ.ย.65 นายอินทนง จันตา - - - - - 

3.กิจกรรมห้องเรียนเงิน
ล้าน 

พ.ค. 65 -
มี.ค. 66  

นายกิตติคุณ   
4,200 800 - - 5,000 

4.กิจกรรมครูพระสอน
ศีลธรรม 

พ.ค. 65 -
มี.ค. 66  

นางสุดธิดา   
ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ   
นางสาวสายรุ้ง  

16,800 2,200 1,000 - 20,000 

5. กิจกรรมอิ่มบุญ พ.ค. 65 -
มี.ค. 66  

คณะกรรมการและ 
ครูประจ าชั้น 

- 
2,000 3,000 - 5,000 

6.การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 

มิ.ย. – 
ส.ค. 65 

นางสาวอัญไอรินทร์   
นายณัฐวุฒิ 

- 
3,000 - - 3,000 

7. มารยาทไทย พ.ค. 65 -
มี.ค. 66 

นางสาวอัญไอรินทร์  
นายณัฐวุฒิ   

- 
5,000 - - 5,000 

8. จิตปัญญาศึกษา (ใหม่) พ.ค. 65 -
มี.ค. 66 

นายอินทนง 
นางสาวเกื้อหทัย   

- 
5,000 - - 5,000 

9.วันวิสาขบูชา พ.ค. 65 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ 
นายกิตติคุณ    
นายธนวัฒน ์

- - - - - 

10.วันอาสาฬหบูชา ก.ค. 65 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ 
นายกิตติคุณ    
นายธนวัฒน ์

- - 
3,000 - 3,000 
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กิจกรรม/รายการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

11.วันเข้าพรรษา ก.ค. 65 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ 
นายกิตติคุณ    
นายธนวัฒน ์

- - 
7,000 - 7,000 

12.วันมาฆบูชา ก.พ. 65 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ 
นายกิตติคุณ    
นายธนวัฒน ์

- - 
5,000 - 5,000 

13.นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

พ.ค. 65- 
เม.ย. 66 

ฝ่ายบริหาร - - - - - 

รวม   21,000 18,000 19,000 - 58,000 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จ านวนเงิน) 
 6.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  58,000   บาท 
 6.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -       บาท 
 6.3  เงิน (อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา.......... เป็นเงิน      -       บาท 

           รวมทั้งสิ้น  58,000  บาท (ห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 
8.  การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกปฏิบัติ
ตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถี
ชีวิตและถูกต้อง 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกปฏิบัติ
ตนให้มีมรรยาทตามวัฒนธรรมไทย 
และรักความเป็นไทย 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

แบบบันทึกการเข้าร่วมร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้าร่วมร่วม
กิจกรรม 
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รหัสโครงการ  บ13 
ชื่อโครงการ   วันส าคัญ 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 ข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลาย
โลก เข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 
สนองเป้าหมายโรงเรียน 
 ข้อที่ 7 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสกสรร รุณรักษา  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 (4) ได้ ก าหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองจากสภาพที่แท้จริงในท้องถิ่นและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ อัน
เป็นการสนองต่อเป้าหมายของพระราชบัญญิติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว 
 



270 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุตามคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

3. ตัวชี้วัด 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 9 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 
6. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ 
ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล 

พ.ค. 65 คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

พ.ค. 65 ฝ่ายบริหาร      

3. ประชุมคณะกรรมการ 
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติจัดท า
โครงการ 

พ.ค. 65 คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

     

4. เสนอขออนุมัติโครงการ จาก
ฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 65 นายเสกสรร      

5. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

      

   5.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

มิ.ย.65 นายทวีพงษ์  2,000   2,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   5.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ก.ค.65 นายวิทยา/ 
นางอัญไอ

ริณทร์ 

 2,000   2,000 

   5.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ บรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

ส.ค.65 นางสุดธิดา  2,000   2,000 

   5.4 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

ต.ค.65 นายวิทยา/
นางสาวสายรุ้ง 

/นางอัญไอ
ริณทร์ 

 1,500   1,500 

   5.5 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต.ค.65 นางจีราพร/
นางสาวศิวพร 

 1,500   1,500 

   5.6 วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราชบรม นาถบพิตร 

ธ.ค.65 นายวิทยา/
นางอัญไอ

ริณทร์ 

 1,500   1,500 

   5.7 วันขึ้นปีใหม่ ม.ค.66 นางบังอร/
นายณัฐวุฒิ 

 18,000   18,000 

   5.8 วันตานก๋วยสลาก ก.ย.65 นางบังอร/
นางสาวเกื้อ

หทัย 

 3,000   3,000 

   5.9 วันระลึกถึงวีรกรรมผู้
เสียสละ (ค่ายเม็งรายฯ) 

ก.ย.65 นายวิทยา  1,000   1,000 

   5.10 วันคล้ายวันพระราช
สมภพ “สมเด็จย่า” 

ต.ค.65 นางพรพิมล  1,000   1,000 

   5.11 วันคล้ายวันสวรรคต 
“สมเด็จย่า” 

ก.ย.65 นางพรทิวา  1,000   1,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   5.12 วันลอยกระทง พ.ย.65 นายธนวัฒน์/
นางสาวภัคภร 

 15,000   15,000 

   5.13 วันสงกรานต์ เม.ย.66 นายธนวัฒน์/
นางสาวรพี
พร/นายทวี

พงษ์/
นางสาวน

ภัสสร 

 15,000   15,000 

   5.14 วันเด็กแห่งชาติ ม.ค.66 นายธนวัฒน์/
นางสาวสุนิ
สา/นางละลิ

ตรา/นายชาญ
ยุทธ 

 40,000   40,000 

   5.15 วันไหว้ครู มิ.ย.65 นางสุดธิดา/
นางสาวกมล

ชนก 

 4,000   4,000 

   5.16 วันครู ม.ค.66 นางขวัญหทัย/
นางวัชราภรณ์ 

 6,000   6,000 

   5.17 วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ป.6 

มี.ค.66 นายนิรุตต์  40,000   40,000 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

คณะครูสาย
ชั้น 

     

7. นิเทศก ากับติดตาม การ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

ฝ่ายบริหาร      

8. สรุปผลการด าเนินงาน / 
จัดท ารายงาน 

มี.ค. 66 นายเสกสรร      

รวม    154,500   154,500 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ    บ14   
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย (ระดับปฐมวัย) 
แผนงานฝ่าย    งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่1 ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 

นโยบายข้อที ่2 ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดี  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  

สังคม  และสติปัญญา  ให้สมกับวัย 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 1  คุณลักษณะของผู้เรียน 

ข้อที่ 5 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของนานาชาติ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที่ 7 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม 
           มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัณฑิมา  ไชยสุ 
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1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท้า “โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการที่ให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้นั่งรถรางเที่ยวชมรอบเมืองเชียงรายแหล่งเรียนรู้  และ
ฝึกมารยาทไทยในการไหว้ ตามวัฒนธรรมไทย ผลของการด้าเนินงานประสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์  
โดยเฉพาะในปีการศึกษาที่ผ่านมา จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของเด็ก
ปฐมวัยว่าวัฒนธรรมและสังคม   ที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคน เพ่ือเป็นการพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เติบโตไปแล้วเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงน้าประเพณีวัฒนธรรมไทยมาจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ 
เพ่ือปลูกฝัง วัฒนธรรมไทย ประเพณีที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการด้ารงชีวิตร่วมช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  
ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจใน
การด้าเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย”  เห็นควรที่โรงเรียน
จะด้าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  
    
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยความส้านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตที่ดีงาม 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
2.4 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1.2 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีความส้านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตที่ดีงาม 
 3.1.3 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 3.1.4 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.2.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีความส้านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตที่ดีงาม 
 3.2.3 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมไทยด้วยความร่าเริง  
แจ่มใสแสดงออกถึงความสุข มีความภาคภูมิใจ  
 3.2.4 เด็กปฐมวัยมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไท 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมปรึกษาคณะครูในสายชั้นปฐมวัย
เพ่ือหาแนวทางในการด้าเนินการ 

พฤษภาคม 2565 คณะครูสายชั้น ปฐมวัย 

2 เสนอขออนุมัติโครงการจากฝ่ายบริหาร มิถุนายน 2565 นางทัณฑิมา ไชยสุ 

 
 
 
3 

ด้าเนินงานตามกิจกรรม มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 คณะครูสายชั้น ปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วรอบ
เมืองเจียงฮาย 

มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทอง 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย 
2.1 ให้ความรู้เรื่องการไหว้และมารยาท
ไทยที่ถูกต้อง 
2.2 ฝึกซ้อมการไหว้และมารยาทไทย 
2.3 คัดเลือกหนูน้อยยิ้มใสไหว้สวย 
2.4 ผู้น้าท้าเป็นแบบอย่างหลังกิจกรรม
หน้าเสาธงทุกเช้า 

มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 นางทัณฑิมา ไชยสุ 

4 ประเมินผล มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 นางทัณฑิมา ไชยสุ 

5 สรุปรายงานผล มีนาคม 2566 นางทัณฑิมา ไชยสุ 
 

5.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครเชียงราย   เช่น วัดกลาง
เวียง วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุจอมทอง วัดมิ่งเมือง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ สวนโคมและตุงเชียงราย ศาลาราช
รถ และพิพิธภัณฑ์บ้านจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม 
6.  วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ รวม

ทัง้สิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการด้าเนินงาน - - - - - 
2 ด้าเนินงานตามกิจกรรม - - - - - 
 2.1 จัดกิจกรรมนั่งรถรางแอ่วรอบเมืองเจียงฮาย   5,200 500 - - 5,700 
 2.2 จัดกิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย   - - 2,500 - 2,500 

3. ประเมินผล สรุปและรายงานผล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 22,00 500 1,000  22,500 

หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
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7. รวมการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จ้านวนเงิน) 
7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -      บาท  
7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน   22,500 บาท 
7.3 เงิน (อ่ืนๆ)....รายได้สถานศึกษา.....  เป็นเงิน     -       บาท 

              รวมงบประมาณ ทั้งหมด  22,500 บาท (สามหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

- การสังเกตพฤติกรรม 
         - การนิเทศชั้นเรียน 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ (ปฐ.02) 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 แสดงออก
ถึงความเป็นชาติไทย ร่าเริง 
แจ่มใส อารมณ์ดีมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม 
         - การนิเทศชั้นเรียน 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ (ปฐ.02) 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 

3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทยและรักความ
เป็นไทย 

- การสังเกตพฤติกรรม 
         - การนิเทศชั้นเรียน 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ (ปฐ.02) 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8.2 เด็กปฐมวัยแสดงออกถึงความเป็นชาติไทย ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของตนเอง 
8.3 เด็กปฐมวัยมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไท 
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รหัสโครงการ บ15 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ระดับปฐมวัย) 

แผนงานฝ่าย งานบริหารทั่วไป 

สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 นโยบายข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเปนน  
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เปนนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ด้านที่ 1  คุณลักษณะของผู้เรียน 

ข้อที่ 5 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
สนองนโยบายของโรงเรียน 

 ข้อที่ 7  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมภูมิใจในท้องถิ่นและความเปนนไทยยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

กลยุทธ์โรงเรียน 

 ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปนนเลิศ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลปลอดภัยของตนเองได้ 

  1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  1.3  มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเปนนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอัมภาวรรณ์  เกียรติวัฒนเจริญ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเปนนเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการประการหนึ่ง ที่จะเปนนมาตรการใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ เด็ก เปนนคนที่มีคุณธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารม ณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการนั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย น าคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ มาใช้เปนนแนวทาง เพ่ือ
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บูรณาการเข้าไปในทุกกลุ่มการเรียนรู้  เปนนการฝึกและปลูกฝังให้เด็กเปนนผู้ที่มีแบบอย่างในการด ารงชีวิต รู้จัก
ประหยัดและเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม จะท าให้เด็กเปนนเด็กดี คนเก่ง มี
ความสุข และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสันติสุข และเปนนที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป   

ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายสายชั้นปฐมวัยได้จัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรมเปนนโครงการ
ต่อเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ พร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุข
ส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจเพ่ือเปนนพ้ืนฐานที่ดีในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีมรรยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเปนนไทย 

 2.3.เพ่ือให้นักเรียนเด็กปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเปนนสมาชิกที่ดีชองสังคม 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนนไทย 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเปนนสมาชิกที่ดีชองสังคม 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

  3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงที่ 1 (9 พ.ค. 2565 -30 ก.ย. 2565) 

 ช่วงที ่2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ,วัดพระแก้ว,จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

9 พ.ค.65 -
31 มี.ค.66 

     

1. ประชุมปรึกษาคณะครู
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ
จัดท าโครงการ 

พ.ค. 65      

2.เสนอขออนุมัติโครงการ
จากฝ่ายบริหาร 

มิ.ย.65      

3. กิจกรรมจุ๊จุ๊อุบาลีน้อย ก.ค. 65 อัมภาวรรณ์ 1,800 9,300 3,900 15,000 
4. กิจกรรม 89 ล้านความดี  ธ.ค. 65 เพชรรัตน์   1,000 1,000 
5. กิจกรรมถุงนอนมือสอง มี.ค. 66 อัมภาวรรณ์   2,000 2,000 
6. กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล ส.ค. 65 ทัณฑิมา 1,800  3200 5,000 
7. กิจกรรมรับขวัญน้องน้อย มิ.ย.65 สุนิสา  3,500 6,500 10,000 
8. กิจกรรมวันส าคัญปฐมวัย  พ.ค.65 – 

31 มี.ค.66 
ธนวัฒน ์   15,000 15,000 

9. กิจกรรมออมทรัพย์ระดับ
ปฐมวัย 

พ.ค.65 – 
31 มี.ค.66 

พิมใจ   3,000 3,000 

10. กิจกรรมหนูท าได้ พ.ค.65 – 
31 มี.ค.66 

ตรีญาพร   3,000 3,000 

รวม 3,600 12,800 37,600 54,000 
 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. รวมการใช้งบประมาณ 

 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน  เปนนเงิน 28,000 บาท 

 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เปนนเงิน 24,000บาท 

 7.3 เงิน (อ่ืนๆ)   รายได้สถานศึกษา   เปนนเงิน 2,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   54,000 บาท (ห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
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รหัสโครงการ     บ16 
ชื่อโครงการ      งานรับนักเรียน และระบบงานรับนักเรียน 
แผนงานฝ่าย     งานบริหารงานท ั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  นโยบายข้อที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกที่ต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ข้อ 3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย 25 คน 
: 1 ห้อง, ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง) โดยมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมี
อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
  ข้อที่14 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
  ข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
   ประเด็นที่ 4 มีห้องเรียนเสริมหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
                     3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ประเด็นที่ 2 ครูจัดประสบการร์แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่หลากหลายตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ของเด็กรายบุคคล 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
ประเด็นที่ 1  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ  เรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย         
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทอง และนางสาววรากร ชินะกุล 
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1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายการรับสมัครและแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรยีนจากคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เน้นให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดย ไม่เก็บค่าใช้จ่ายมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2562 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสใน

การเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมติคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดังนั้นจึงจัดโครงการงานรับนักเรียนและระบบงานรับนักเรียนเพื่อการรับสมัครนักเรียนเข้า

เรียนในโรงเรียนอนุบาลเชียงรายและจัดทำระบบในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 70 

2.2 เพ่ือได ้รับนักเรียนท ี่มีค ุณสมบตั ิตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.3 เพ่ือด าเนินการรับสมัครอย่างเป็นขั้นตอน และรายงานผลในระบบอย่างถูกต้อง 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 70 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนได ้รับนักเรียนตรงตามค ุณสมบัต ิตามเกณฑ์ท ี่ก าหนด 
  3.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการการรับสมัคร การรายงานผลในระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง 

  3.2.3 ผ ู้รับบริการและผ ู้ท ่ีเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6.  วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบกจิกรรม 
เงินนอกงบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.การประชุมเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

มกราคม  

2566 
นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง 

 
 2,000   2,000 

2 .ประชุม เตรี ยมการวาง
แผนการรับนักเรียน 

มกราคม  

2566 นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง 
 

 2,000   2,000 

3.ประกาศรับสมัครนักเรียน 
กุมภาพันธ์  

2566 นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง   5,000  5,000 

4.รับสมัครห้องเรียนพิเศษ   
อ.2/ ป.1 

กุมภาพันธ์  

2566 
นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง 

 
 25,800   25,800 

5.รับสมัครห้องเรียนปกติ  
อ.2 ปกติ 

กุมภาพันธ์  

2566 
นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง 

 
 10,000   10,000 

6.รับสมัครห้องเรียนปกติ 
ป.1 ปกติ 

กุมภาพันธ์  

2566 
นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง 

 
 10,000   10,000 

7. วัสดุในการรับสมัคร 

มกราคม - 

มีนาคม  

2566 
นางสาวเพชรรัตน ์ ช่ังทอง 

 

  10,000  10,000 

 

รวมทั้งสิ้น  49,800 15,000  64,800 
 

หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. รวมใช้งบประมาณ  
7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  15,000      บาท 
7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -        บาท 
7.3 เงิน (อ่ืนๆ)....รายได้สถานศึกษา.....  เป็นเงิน   49,800    บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800 บาท ( หกหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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รหัสโครงการ   บ 17        
ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศึกษา 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่2 ด้านโอกาส 
2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
    ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
 ข้อ 3 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่  1 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย 25  คน : 1  ห้อง ,
ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง )  โดยมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงกับสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราส่วนครู 1 
คนต่อนักเรียน  20  คน  
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
            ข้อที ่14  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน  
            ข้อที ่5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  ขันทะ และคณะ 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญทางวิทยาการ เป็น
การสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า จึงท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบ
สารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา และกระจาย
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สารสนเทศออกไปเพื่อสนับสนุน การควบคุม  การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการวางแผน ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร 
ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ช่วย
ให้การวางแผนการการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  
2. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีข้อมูลสารสนเทศในระบบ Data  Management Center 
2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารจ านวน  8  เล่ม 
เชิงคุณภาพ 

              1.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีข้อมูลสารสนเทศในระบบ Data  Management Center ทีครบถ้วน
สมบูรณ์ คลอบคลุมทุกด้าน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 16 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  
 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
1. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล มี.ค.-เมย. 65  - 6,400 - - 6,400 
 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ มี.ค.65 นิตยา  - - - - - 
 1.2 ประชุมกรรมการการก าหนดขอบข่าย
ของการจัดเก็บข้อมูล 

มี.ค.65 นิตยา และ
คณะ 

- - - - - 

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน
ระบบ Data  Management Center มี  
3 ระยะ 
     1. จัดท าขอ้มูลนักเรียนรายบุคคล ณ 
10  มิถุนายน 
     2.จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ 
10  พฤศจิกายน 
(ย้ายเข้า  ย้ายออก จ าหน่าย) 
     3. จัดท าข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 

พ.ค.65 

  อัญชลี 
และคณะ 

- 4,800 - - 
 

4,800 
 

1.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล
เพ่ือการบริหารและประชาสัมพันธ์เป็น
รูปเล่มและบนเว็บไซต์ทุกสายชั้น 

มิ.ย. 65 
 1,600   1,600 

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการ สรุปรายงาน
โครงการ 

มี.ค. 66 
- - - - - 

2. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

พ.ค..-มิย.65 นิตยา  
  1,800 20,000 21,800 

2.1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน พ.ค. 65 - - 800 - 800 
2.2 หมึกเติม 4 สี , ชุดตลับหมึก พ.ค. 65 - - 1,000 - 1,000 
2.3  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มิ.ย. 65 - - - 15,000 15,000 
2.4  เครื่องพิมพ์ มิ.ย. 65 - - - 5,000 5,000 

รวม   - 6,600 1,600 20,000 28,200 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 





291 
รหัสโครงการ   บ 18 
ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
                    นโยบายข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
          ข้อที่ 2.2 ด าเนินการให้เด็ดและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

                    ด้านที่ 3 บริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                     ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 

  ตัวชี้วัดที่ 6 โรงเรียนสามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด

การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 

สนองเป้าหมายของโรงเรียน 

  ข้อ.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามรคุณลักษะณะของผู้เรียนตาม

มาตรฐานสากลมีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปกติ 

กลยุทธ์โรงเรียน                                  

   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน        

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           มาตรฐานที่ 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยพล  ต๊ะหล้า , นายณัฐวุฒิ ศรีสุข ,นางสาวจุฑามาศ ค ามูล 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศและตอบสนองต่อ
ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน การส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติไปจนถึงนานาชาติ ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพของ
ตนเอง ในด้านกีฬาสากล กีฬาไทย กีฬาพ้ืนบ้าน และเป็นการสร้างชื่อเสียงทางด้านการกีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาล
เชียงรายอีกทางหนึ่ง 
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โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลหลายประเภท ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น กีฬาแบดมินตัน  กีฬาเทนนิส กีฬาว่ายน้ า กีฬา
ฟุตบอล กีฬาฟุตซอลและกีฬาเทควันโด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน  สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะครูที่น านักเรียนสมัครเพื่อท าการแข่งขันในรายการต่างๆ 
ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพและความ
เป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ให้ความส าคัญ
ในการฝึกซ้อมตลอดจนถึงการแข่งขันเพ่ือให้เด็กได้เกิดการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมเป็นนักกีฬามืออาชีพ สร้างชื่อเสี่ยง
ให้กับตนเองและสถาบันสืบไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
2.2 เพ่ือน านักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
2.3 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนนักเรียนทางด้านกีฬา 
2.4 เพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ร้อยละ 85 
     2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ร้อยละ 40 
     3. โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนนักเรียนทางด้านกีฬา จ านวน 5 ชนิดกีฬา 
     4. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ารับทดสอบสมรรถภาพทางกาย ร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน  
     2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับรางวัลจากเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
     3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬา ตามหลักสูตร 
     4. ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรฐาน 
 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2565 -  30 มี.ค. 2566 ) 
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5. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
6. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการละลายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 เ ขี ยน โคร งการ  เ สนอขอ
อนุมัต ิ

มี.ค.-เม.ย.
65 

ชยพล - - - - - 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พ.ค.65 ถึง
มี.ค.66 

 - - - - - 

 2.1 กิจกรรม กีฬาสีภายใน พ.ย.-ธ.ค.65 
ถึง ม.ค. 66 

ชยพล -  100,000 49,924 - 149,924 

 2.2 กิจกรรมกีฬาภายนอก พ.ค.65 ถึง 
มี.ค.66 

ณัฐวุฒิ -   150,000 - - 150,000 

 2.3 กิจกรรมจัดหา/จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน/สื่อการ
สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

พ.ค.-พ.ย. 
65  

จุฑามาส - - 16,100 - 16,100 

 2.4 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

พ.ย.-ธ.ค. 
65 

รุ่งอรุณ - - 2,600 - 2,600 

 2.5 กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 

พ.ค.65 ถึง 
มี.ค.66 

ณัฐวุฒิ 14,400 15,600   30,000 

3. ประเมินผล สรุปและรายงาน
ผล 

มี.ค. 66 กัมพล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น   14,400 265,600 68,624 - 348,624 
หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน   250,000 บาท 

 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  ...........-........... บาท 

 7.3  เงิน(อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน  58,624 บาท 

 รวมทั้งสิ้น  348,624 บาท (สามแสนส่ีหม่ืนแปดพันหกร้อยย่ีสิบสี่บาทถ้วน) 
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8.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เชียงราย มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 

การประเมิน             แบบประเมิน 

 2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับ
รางวัลจากเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 
 

การลงเวลาเข้าร่วมแข่งขัน แบบลงเวลาเข้าร่วมแข่งขัน 
 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนด้านกีฬา ตามหลักสูตร 
 

การตรวจรับ 
 

แบบตรวจรับ 

4. ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
มีสมรรถภาพทางกาย ตามมาตรฐาน 
 

การประเมิน แบบทดสอบ 

 
9.  ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
 9.2 นักเรียนได้รับโอกาสและมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับชุมชน           
      ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 9.3 นักเรียนได้รับวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางด้านกีฬาครบ 
 9.4 นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
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รหัสโครงการ บ 19  

ชื่อโครงการ อนุบาลวัยใสใส่ใจสุขภาพ (ระดับปฐมวัย) 

แผนงานฝ่าย งานบริหารทั่วไป 

สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 นโยบายข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ด้านที่ 1  คุณลักษณะของผู้เรียน 

ข้อที่ 5 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
สนองนโยบายของโรงเรียน 

 ข้อที่ 7  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

กลยุทธ์โรงเรียน 

 ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลปลอดภัยของตนเองได้ 

  1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  1.3  มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
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1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความ
พร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ และ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีหลักการที่ส าคัญส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคม และวัฒนธรรมไทย  ยึด
พัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือ
กระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมี
ความสุข และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อ
แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ด้านโอกาสโดยสนับสนุนให้
เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สม
กับวัย 

การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นอกจากการด าเนินงาน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ยัง
ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์
ประสานงานให้บริการทางวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่ผู้ปกครอง 
ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และจังหวัดเชียงราย 
ดังนั้นการด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้องด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับและ
เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เชียงราย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย   

 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและเคารพกติกา 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมแบบเป็นทีม 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดเป็น เกิดการวางแผนและมีทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาอนุบาล 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 การพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการท ากิจกรรมแบบทีม 
 3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่ดี ต่อครู และผู้ปกครอง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 – 3  ได้พัฒนาร่างกายและอวัยวะส่วนต่าง ๆ                  

 3.2.นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3.2.3 นักเรียนได้รู้จัก กฎ กติกามารยาทในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ 
3.2.4 นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงที่ 1 (9 พ.ค. 2565 -30 ก.ย. 2565) 

 ช่วงที่ 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ,อาคารโดม ,สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.กิจกรรมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ พฤศจิกายน - 

ธันวาคม 2565 
นายกัมพล  ขันค า   30,000 30,000 

2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬาอนุบาล 

มกราคม-
กุมภาพันธ2์566 

นางสาวเพชรรัตน ์  
ช่ังทอง 

 10,000  10,000 

3.กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันสุข
สันต์แข็งแรงเพ่ือการศึกษา 

พฤษภาคม2565 - 
มีนาคม  2566 

นางสาววรากร  

 ชินะกุล 
  3,000 3,000 

4.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พฤษภาคม2565 - 
มีนาคม  2566 

นางอัมภาวรรณ ์ 

เกียรติวัฒนเจรญิ 
  3,000 3,000 

5.กิจกรรมนาฎกรรมสร้างสรรค์ พฤษภาคม2565 - 
มีนาคม  2566 

นางสาววรากร  

ชินะกุล 

  10,000 10,000 

รวม  10,000 46,000 56,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. รวมการใช้งบประมาณ 

 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน  เป็นเงิน 56,000 บาท 

 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงิน – บาท 

 7.3 เงิน (อ่ืนๆ)   รายได้สถานศึกษา   เป็นเงิน - บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   56,000 บาท (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
 

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าร่วม
กิจกรรม กีฬาอนุบาล 

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีการพัฒนา
ความสามารถทางด้านกีฬา 

แบบสังเกต แบบสังเกต 

3.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ 

แบบสังเกต แบบสังเกต 

3.1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีการท า
กิจกรรมแบบทีม 

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนรู้รักสามัคคีและเคารพกติกา 
 9.2 นักเรียนได้ท ากิจกรรมแบบเป็นทีม 
 9.3 นักเรียนได้รู้จักคิดเป็นเกิดการวางแผนและมีทักษะพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย 

9.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดี ต่อผู้ปกครอง ครู และชุมชน 
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รหัสโครงการ  บ20 
ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป  
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
      ข้อ 4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
      ตัวช้ีวัดที ่1. โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
สนองเป้าหมายโรงเรียน 
    ข้อ 14.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
            กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อ 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 1 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท า “โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย”  เป็นโครงการ
ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 67 เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ ให้เห็น
ความส าคัญของการศึกษา มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการผลของการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  โดยเฉพาะใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาการประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครูบุคลากรและกิจกรรมส าคัญของทางโรงเรียนผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเซียลมีเดียเป็นที่ประจักษ์  อีกทั้งผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียนร้อยละ
85 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย”  สมควรที่
โรงเรียนจะด าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการจัดการศึกษา ส่งเสริม
การท างานของครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
2.3 เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อสาธารณชน   

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 80 
  3.1.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จ ร้อยละ 80 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – เมษายน พ.ศ. 2566 
 

5.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายและสถานที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

6. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ 

ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลู 

พ.ค. 65 คณะคร ู      

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัด

กิจกรรมการเรียนรู ้

พ.ค. 65 ฝ่ายบรหิาร      

3. ประชุมคณะกรรมการ 

ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัตจิัดท า

โครงการ 

พ.ค. 65 คณะคร ู      

4. เสนอขออนุมัติโครงการ 

จากฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 65 นางพวงผกา  
ธิวงค์เวียง 

     

5. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 65 - 

มี.ค. 66 
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กิจกรรม/รายการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 จัดพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

นางอัญไอริณ ราชา  10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 2  ป้าย
ประชาสมัพันธ์/ไวนลิ/โฟม
บอร์ด/ป้ายไฟ รางวลัระดับ
จังหวัด/ภาคและระดับประเทศ 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

นางธัญวาลักขณฺ์ ขัตติวัง 
นายกฤษฏา  แสงแก้ว 

 30,000   30,000 

กิจกรรมที่ 3 วารสารบัวชมพ ู พฤษภาคม 
2565 -
เมษายน 
2566 

นางพวงผกา ธิวงค์เวียง      

6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมตามก าหนด 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

คณะครูที่เกี่ยวข้อง      

7. นิเทศก ากับติดตาม การ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 65 - 
มี.ค. 66 

ฝ่ายบรหิาร      

8. สรุปผลการด าเนินงาน / 
จัดท ารายงาน 

มี.ค. 66 นางพวงผกา ธิวงค์เวียง  90,000    

รวม       130,000 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  ...................................... บาท 
 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  ...................................... บาท 
 7.3  เงิน(อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน  .......... 130,000...........  บาท 
                รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
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รหัสโครงการ   บ 21 
ชื่อโครงการ   งานมวลชนสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
           ข้อ 4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
    ตัวชี้วัดที่ 1. โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
สนองเป้าหมายโรงเรียน 
      ข้อ 14.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
            กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

ประเด็นที่1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษา
ก าหนด 
 ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 
     3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางวชัราภรณ์ จันทร์ชมุ   
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1.หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของโรงเรียนให้ชุมชนต่าง ๆ   ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนซึ่ง
อาจจะมีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม   สู่ชุมชนและองค์กร  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปจึงต้องพัฒนาและด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกได้มีความสัมพันธ์ร่วมกัน  ดังค าขวัญของ
โรงเรียน  “มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา” 
 

2.วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
          2.2 เพ่ือสนับสนุนให้การช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
          2.3 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
          2.4 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน 
          2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรมและความรู้ความสามารถต่องานที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความส าคัญของประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงามร้อยละ 82  

3.1.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 82 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90  
                 อยู่ในระดับด ี

3.2.2 สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับดี 
3.2.3 โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 82 
3.2.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 82 
 

4.ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 

5.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายและสถานที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

  
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.การประชุมผู้ปกครอง 
ครูประจ าปี 

พฤษภาคม  2565-  
มีนาคม  2566 

นางสาววรากร  
 ชินะกุล   80,000     80,000 

2.กิจกรรมปาน้องล่น 
มกราคม-กุมภาพันธ ์ 

2566 นายวรวุมิ  ตุ้ยดง   5,000     5,000 
3.รวมพลังนักปั่น
จักรยานในโอกาส
ครบรอบ  68 ปี 

มกราคม-กุมภาพันธ ์ 
2566 

นางวัชราภรณ์  
จันทร์ชุม   5,000     5,000 

4.ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
มิภุนายน-กรกฎาคม  

2565 

นางวัชราภรณ์  
จันทร์ชุม   15,000     15,000 

5.มวยไทยเพ่ือการกุศล 
มิภุนายน-กรกฎาคม  

2565 

นางวัชราภรณ์  
จันทร์ชุม   30,000     30,000 

6.วิ่งเพ่ือการกุศล  กกท. 
พฤศจิกายน - 

ธันวาคม  2565 

นางพวงผกา   
ธิวงค์เวียง   10,000     10,000 

รวมทั้งสิ้น 
 

145,000 
  

145,000 

หมายเหตุ  ถั่วจ่ายทุกรายการ 
       

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จ านวนเงิน) 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน  ...................................... บาท 
 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  ...................................... บาท 
 7.3  เงิน(อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน  .......... 145,000...........  บาท 

                          รวมทั้งสิ้น 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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รหัสโครงการ   บ22        
ชื่อโครงการ    จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  
แผนงานฝ่าย   งานบริหารทั่วไป 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  

นโยบายข้อที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคลื่อนบน

พ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
 ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่  3 โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้การบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
   ข้อที่ 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน  
    ข้อที ่5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย      
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภารัตน์  วัฒนา, นางพรธิวา  พันธุรี,  นางรติพร  วนิิจมโนกุล 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และได้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ก าหนดไว้ชัดเจนให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่ง “…จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้...” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ โดยในข้อ 2 ต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(2.2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น



310 

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ต่อเนื่องกันมาโดยมีการวิเคราะห์ ใช้และพัฒนาที่อิงต่อการวางแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์โดยใช้แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่ความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ผ่านมาสามรอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายผ่านการประเมินทั้งสามรอบ และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบที่สี่ต่อไป จึงเห็นควรจัดท าโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ เพ่ือพัฒนางานแผนงาน
และงบประมาณให้เป็นระบบชัดเจน ตรวจสอบได้ และเพ่ือการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  
2. เพ่ือจัดหาครภุัณฑ์และวัสดุงานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 115 

คน 1 ครั้ง รวม 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  จ านวน 52 เล่ม 
3.  จัดท าเล่มตัดงบงบประมาณแผนงานโครงการประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 3 เล่ม 
4. จัดท าเล่มคุมงบประมาณโครงการ จ านวน 65 เล่ม 
5.  จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง งานนโยบายและแผนงาน จ านวน 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ 
1. แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามโครงการฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงที่ 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงที่ 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
โรงแรมเอกชน 
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6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

มี.ค.-เมย. 
65 

 
     

 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ มี.ค.65 รติพร      
 1.2 ประสานวิทยากร มี.ค.65 ประภารัตน์        
 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา 2565 

มี.ค.65 พรธิวา   

7,200 68,200 6,600 
 

 
82,000 

 1.4 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

มี.ค.65 รติพร   
 

 
4,000 

 
  4,000 

 1.5 เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2565 

เม.ย.65 ประภารัตน์   
     

1.6 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

เม.ย. 65 รติพร   
 18,000   18,000 

1.7 จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้
ผู้เกี่ยวข้อง 

เม.ย. 65 ประภารัตน์   
     

2. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และ
วัสดุงานนโยบายและแผนงาน 

เม.ย.-พ.ค.
65 

 
     

2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

เม.ย. 65 ประภารัตน์ 
   30,000 30,000 

2.2  จัดซื้อวัสดุ พ.ค. 65 รติพร     5,000  5,000 
รวม 7,200 90,200 11,600 30,000 139,000 

 
 

7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 139,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ บ23 
โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน 
 ข้อ 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อที่ ๓  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.6 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุดธิดา เลิศรัตนวงศ์, นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาล 
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1. หลักการและเหตุผล   
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มีการด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี
กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทยมีความซับซ้อน
สูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับ
ดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีบั่นทอนประสิทธิผล
ของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ บริบทของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได้
จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ 

โดยได้ก าหนดแผนงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่อ้ือต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงที่ 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
 ช่วงที่ 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 



315 
5.  สถานที่ด าเนินการ  

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ *ส่วนนี้จะใส่เฉพาะในเล่มฝ่าย เล่มรวมของโรงเรียนไม่ใส่* 
 

6.  วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. การประชุมฝ่ายงาน 
พ.ค. 65 – 
มิ.ย. 65 

สุดธิดา      

2.กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ 

ม.ค. 66- 
มี.ค.66 

นิรุตต์  14,700 300  15,000 

3.วิชาการ งานแนะแนว         
   3.1 การจัดท าข้อมูล
นักเรียน 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

สุดธิดา  
 5,000   5,000 

   3.2 การจัดบริการ
สารสนเทศ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

สุดธิดา  
 3,000   3,000 

4.ประชุมสรุปการด าเนินงาน มี.ค. 66 ละลิตรา  1,000   1,000 
รวมทั้งสิ้น  21,000 300  24,000 

7.  รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน       20,000  บาท 
 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน   -  บาท 
 7.3  เงิน(อ่ืนๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน       4,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 

ระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสังเกต 

มีระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ร้อย
ละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการด าเนินการ 
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รหัสโครงการ    บค 01 
ชื่อโครงการ กีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย 
แผนงานฝ่าย งานบริหารบุคคล 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นโยบายข้อท่ี 2 ด้านคุณภาพ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองตัวชีวั้ดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อ2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจัดการท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ABCRd. MODEL 
 ข้อท่ี 14 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กุลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยพล  ต๊ะหล้า , นางวัชราภรณ์  จันทร์ชุม  , นางพรธิวา  พันธุร ี  

1. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล  จำเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องอาศัย
การสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  เพื่อระดมทั้งความคิด สติปัญญา  แรงกาย  
แรงใจ  พลังสมอง  ของทุกองค์กรและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าสู่
ความเป็นสากล  และภายใต้การทำงานระหว่างหน่วยงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ การประชุมปรึกษาหารือ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรในเครือข่าย   

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในเขต
ภาคเหนือเสมอมา และเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาสัมพันธภาพอันดี  ส่งเสริมสุขภาพ 
และสร้างปฏิสัมพันธ์ ความรักและความสมัครสมานสามัคคี  ประกอบกับในปีการศึกษา 2564  ทางโรงเรียน
อนุบาลได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คือโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญ
ราษฎร์)  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่ายข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครูและบุคลากรในเครือข่าย 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรในเครือข่ายมีโอกาสได้นันทนาการและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 คณะครูและบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
      คณะครูและบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมพัฒนา
การศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป  

4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ⁄   ช่วงท่ี 1 (9 พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565) 

 ⁄   ช่วงท่ี 2 (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) 

5. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
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6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
หมายเหตุ  งบประมาณใช้แบบถัวจ่าย 
7. รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน           -             บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เป็นเงิน           -             บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ) รายได้สถานศึกษา เป็นเงิน       200,000       บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวม
ทั้งสิ้น  

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 .  ประช ุมวางแผน
โครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอ
ขออนุมัติ 

พ.ค. ชยพล  ต๊ะหล้า 

วัชราภรณ์  จันทร์

ชุม 
     

3. ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน 
กิจกรรมที่ 1 กีฬาสาน
สัมพันธ์อนุบาล-สันโค้ง 

พ.ค. – 
ก.ย. 65 

ชยพล  ต๊ะหล้า 

วัชราภรณ์  จันทร์
ชุม 

 35,870 64,130  100,000 

กิจกรรมที ่ 2 กีฬาครู
และบุคลากรภายใน
โรงเรียน 
 

ธันวาคม 
2565–
มกราคม 
2566 

ชยพล  ต๊ะหล้า 

พรธิวา  พันธุร ี  33,870 66,130  100,000 

- จัดทำรายงานการ
สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการ
จัดทำโครงการต่อ
ผู้บริหาร 

มีนาคม พรธิวา  พันธุร ี

     

รวมทั้งสิ้น     69,740 130,260  200,000 
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รหัสโครงการ  บค02 
ชื่อโครงการ  อบรมสัมมนาครูและบุคลากร  
แผนงานฝ่าย  งานบริหารบุคคล 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบายข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคล่ือนบน
พื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อท่ี 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 โรงเรียนน าวิธีท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 3 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model มุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการทุกเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

          2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านจัดประสบการณ์ 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตภิญญา แก้วประภา,นางจินดา สารข้าวคำ,นางอัญไอริณทร์  ราชา 
                                                               

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท า “อบรมสัมมนาครูและบุคลากร”  ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปีการศึกษา 

2563 เป็นโครงการท่ี ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน

เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การท างานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ปัจจุบันโรงเรียนต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน เพราะครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาคือตัวจักรท่ีขับเคล่ือนกระบวนการต่างๆ ให้ด าเนินไปตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น

คนเก่ง  ดี มีความสุข มีความเป็นไทย ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโครงการอบรมสัมมนา ท าให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์มีการพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย แลกเปล่ียนแนวคิด

และน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งจะท าให้การเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปรากฎว่าในกิจกรรมมีนั ้นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ใน ปี

การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึง

พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 

จากผลการประเมินที่ผ่านมาในการจัดท าโครงการดังกล่าว ของ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้เห็น
ความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร เพื่อเพื่อพัฒนาประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร 
ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับกลับมา 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ 
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1. ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
  2. ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบการสอนแบบ 
Active Learning 
 เชิงคุณภาพ 

        1. ครู มีความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มคุีณภาพ และเป็นแบบอย่างการพัฒนา  
        2. ครูร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการพัฒนา อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 

4.ระยะเวลาด าเนินการ 

            ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

           ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
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5.สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

6.วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/

รายการ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ รวม

ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 1 

อบรม

วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

16 พ.ค. 65 

– 31 มี.ค 

66 

ครจิูตภิญญา และ

คณะกรรมการ 

3,600 

 

46,400   50,000 

กิจกรรมท่ี 2 

อบรมสัมมนา

ครูและ

บุคลากร 2 

กิจกรรม 

16 พ.ค. 65 

– 31 มี.ค 

66 

ครจิูตภิญญา และ

คณะกรรมการ 

10,800 

 

189,200   200,000 

รวมทั้งสิ้น 14,400 235,600   250,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 

 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 

 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 250,000 บาท 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000  บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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รหัสโครงการ    บค03        
ชื่อโครงการ  ศึกษาดูงานของครูละบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานฝ่าย   งานบุคคล 
สนองโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

นโยบายข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคล่ือนบน

พื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
 ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  3 โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้การบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี  4 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
 ข้อท่ี 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ABCRd Model 
มุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ    
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสกสรร รุณรักษา , นางทัณฑิมา  ไชยสุ , นางณัฐรุจา  ศรีค า  
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร มาอย่างต่อเนื่อง    
เป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนท้ังในด้านวิสัยทัศน์  ความคิด  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ี
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ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ   
และจากผลการส ารวจความพึงพอใจของครูและบุคลากรในปีท่ีผ่านมา  พบว่ามีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ในระดับยอดเย่ียม 
 จากข้อมูลท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร  สมควรท่ีโรงเรียนจะ
ด าเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  อันจะน าไปสู่การพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 2.2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจ านวน 199  คน  ได้ไปศึกษาดูงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับมาก 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดประเทศไทย 
 

6. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ครั้งท่ี 1 (จังหวัดน่าน) 

9 พ.ค. – 
30 ก.ย. 

65 

ครู
เสกสรร
และคณะ 

     

1.1 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
 

ก.ค.65       
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.2 ค่าเบ้ียเล้ียงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 60 คน คนละ240 
บาท ต่อวัน จ่าย 3 วัน 
รวมรายละ 720 บาท 

   43,200   43,200 

1.3 ค่าพาหนะจ้างเหมา
ตลอดการเดินทาง 
จ านวน 5 คัน คันละ 
2000 บาท 

   10,000   10,000 

1.4 ค่าท่ีพัก 2 คืน (2 
คน/ห้อง) ห้องละ 1,500 
บาท/คืน จ านวน 30 ห้อง 

   90,000   90,000 

1.5 น ้ามันรถจ้างเหมา    14,100   14,100 

1.6 น ้ามันรถตู้โรงเรียน    2,820   2,820 

1.7 ไวนิล ขนาด 2x1 
เมตร 

   1,320   1,320 

รวมงบประมาณศึกษาดูงานคร้ัง 1      161,400 

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
ครั้งท่ี 2 (จังหวัดกระบี่) 

9 พ.ค. - 
30 ก.ย. 

65 

ครู
เสกสรร
และคณะ 

     

2.1 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

       

2.2 ค่าเบ้ียเล้ียงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 174 คน คนละ 
240 บาท ต่อวัน จ่าย6 
วัน รวมรายละ 1440 
บาท 
 

   250,560    
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.3 ค่าพาหนะจ้างเหมา
ตลอดการเดินทาง 
จ านวน 5 คัน คันละ 
104,000 บาท 

   520,000    

2.4 ค่าท่ีพัก 5 คืน (2คน/
ห้อง) ห้องละ 1,300 
บาท/คืน จ านวน 87 ห้อง 

   565,500    

2.5 ไวนิล ขนาด 3x2 
เมตร 

   2,500    

รวมงบประมาณศึกษาดูงานคร้ังที่ 2     1,338,560 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     1500,000 

 
 

7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ).....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้วัดผลประเมินผล 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทุกคน  ได้ไปศึกษาดูงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 

ตรวจสอบรายการ 
 
 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

รายงานการศึกษาดูงาน 
 
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 





330 
 
รหัสโครงการ บค04 
ชื่อโครงการ  สร้างขวัญและกำลังใจ เช่ือมใจบุคลากร 
แผนงานฝ่าย งานบริหารบุคคล 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อท่ี 2 ด้านระบบบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 

ข้อ ท่ี  12 ครู เป็น ผู้นำและมีความเช่ียวชาญ ในการจัดการเรียนรู้ เฉพ าะด้าน  สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินดา  สารข้าวคำ , นางณัฐรุจา  ศรีคำ,นางจิตภิญญา  แก้วประภา 

นายเสกสรร   รุณรักษา,นางรติพร   วินิจมโนกุล   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                                                               
1. หลักการและเหตุผล 
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 การทำงานของหน่วยงานต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความ
ร่วมมือของบุคคลในทุกฝ่าย สำหรับองค์กรโรงเรียนนั้นการสร้างความสามัคคีหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรนั้นสามารถกระทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมการ
จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่เช่ือมใจบุคลากร การไปเยี่ยมเยือนครูในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย การไปร่วมงานศพ งาน
บวช ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรภายในโรงเรียน  

ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว จึงได้
กำหนดให้มีโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรในโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของโรงเรียนในทุกคน 
 2.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียน 
3.  เป้าหมายผลลัพธ ์
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีขวัญและกำลังใจท่ีดีในการทำงาน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในโรงเรียนได้รับขวัญ กำลังใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินการโครงการ ร้อยละ 80  ในระดับดีขึ้นไป 

4.  ระยะเวลาดำเนินการ 

            ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 
 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 

5. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

6.วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม
ทั้งสิ้น  

 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมอนุบาล
เชียงรายสานใยรัก
บัวชมพู   

พ.ค.65 
-มี.ค 66 

  
     

 1.1 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

มิ.ย.65 จินดา 
- - - - - 

 1.2 ประสานงาน ส.ค.65 รติพร   - - - - - 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุแหล่งเงิน/จำนวนเงิน) 
 1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -     บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน      -       บาท 
 3.  เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา.......... เป็นเงิน      150,000      บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม
ทั้งสิ้น  

 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 1.3 ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

พ.ย.65 จิตภิญญา 
- 

900  - 900 

 1.4 ดำเนินงาน ธ.ค.65  
-ม.ค.66 

เสกสรร   
 

 27,860 21,240 - 
49,100 
 

1.5 สรุปการ
ดำเนินงาน 

ก.พ66 -
เม.ย.66 

จินดา สาร
ข้าวคำ 
รติพร วินิจมโน
กุล   
จิตภิญญา  แก้ว
ประภา 
เสกสรร  รุณ
รักษา   

- - - - - 

รวม  28,760 21,240  50,000 
2. กิจกรรมครูดีศรี
อนุบาล  

พ.ค.65 
-มี.ค 66 

 
     

2.1 ประชุม
คณะกรรมการ 

พ.ย. 65 ณัฐรุจา 
 1,200 

 
- 1,200 

2.2  ดำเนินงานจัด
งานนำเสนอการ
ปฏิบัติงาน 

ธ.ค.65 
- มี.ค. 66 

ณัฐรุจาและ
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
 

 
46,760 

 
52,040 - 98,800 

รวม  47,960 52,040  100,000 
รวมทั้งสิ้น 150,000 
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รหัสโครงการ    บค05        
ชื่อโครงการ  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงานฝ่าย   งานบุคคล 
สนองโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

นโยบายข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคล่ือนบน

พื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
 ข้อ 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  3 โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้การบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน  
 ข้อท่ี 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model 
มุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย      

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2  มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ , นางสาวนฐรัญชน์ เช้ือเมืองพาน  
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
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การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู ้ความสามารถในการ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู    
สนองเป้าหมายของโรงเรียน สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบร ิหาร  
ANBCRd Model มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู ่ความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย  สนองมาตรฐานการศึกษา 
ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น  ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ิ ห า ร แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร ม ี ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร ค ุ ณ ภ า พ ท่ี  
เป ิดโอกาสให ้ผ ู ้ เก ี ่ ยวข ้องท ุกฝ ่ ายม ีส ่ วนร ่วม   ม ี ระบบร ิหารจ ัดการค ุณภาพของสถานศ ึกษา    
         โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  มีจุดเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านต่าง ๆ ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ทำงานเป็น
ทีม รักเพื่อนร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปสู่เป้าหมายของโรงเรยีน 
โดยทำงานอย่างมีความสุข เข้าใจงานเข้าใจผู้ร่วมงาน ร่วมมือร่วมแรงจนทำให้งาน ประสบผลสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการร้อยละ 85 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่า “โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ”  ในปีการศึกษา 
2565  ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร และมีเป้าหมายร่วมกัน ทำให้ผล
ผลิตขององค์กรดีขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สมควรท่ีโรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรกิจกรรม พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน ทำงานอย่างมีความสุข และ

พัฒนาให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื่อใหค้รูและบุคลากรกิจกรรม คนสำราญ  งานสำเร็จ สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม และ

ความโปร่งใส มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง ทำงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน       

 2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรกิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ มีส่วนรว่ม 

พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ 

3.เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565  

  3.1.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565  
จำนวน 3 เล่ม 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
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  3.2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรกิจกรรม พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน ทำงานอย่างมีความสุข 

และพัฒนาให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2.2 เพื ่อให้ครูและบุคลากรกิจกรรม คนสำราญ  งานสำเร็จ สามารถนำหลักคุณธรรม

จริยธรรม และความโปร่งใส มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทำงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมเป็น

พื้นฐาน       

  3.2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรกิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  

มีส่วนร่วม พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ 

  3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ ร้อยละ 80 ในระดับดีขึ้นไป 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

 ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
โรงแรมเอกชน  

6. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
กาย พัฒนาจิต พิชิตงาน 

9 พ.ค. – 
30 ก.ย. 65 

ครู
กฤตยา

และคณะ 
     

1.1 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

ก.ค.65       

1.2 ประสานวิทยากร ส.ค.65       

1.3 จ้างเหมาอาหาร
กลางวัน 1 มื้อ จำนวน 
129 คน มื้อละ 80 บาท
ต่อคน 

   10,320   10,320 

1.4 จ้างเหมาอาหารว่าง 2 
มื้อ จำนวน 129 คน มื้อ
ละ 30 บาท ต่อคน 

   7,740   7,740 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.5 ค่าวิทยากร จำนวน 1 
คน 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง 
1200 บาท 

  7,200    7,200 

1.6 ค่าวัสดุการจัดการ
อบรม 

    4,740  4,740 

รวมงบประมาณ     30,000 

2. กิจกรรมคนสำราญ 
งานสำเร็จ 

9 พ.ค. - 
30 ก.ย. 65 

ครู
กฤตยา 

     

2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ        

2.2 ประสานวิทยากร        

2.3 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 
1 มื้อ จำนวน 173 คน มื้อ
ละ 80 บาทต่อคน 

   13,840   13,840 

2.4 จ้างเหมาอาหารว่าง 2 
มื้อ จำนวน 173คน มื้อละ 
30 บาท ต่อคน 

   10,380   10,380 

2.5 ค่าวิทยากร จำนวน 1 
คน 1 วันๆละ 4 ชั่วโมง 
1200 บาท 

  4,800    4,800 

2.6 ค่าวัสดุ     980  980 

รวมงบประมาณ     30,000 

3.เสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

1 ต.ค.65 -
31 มี.ค.66 

ครู
กฤตยา 

     

3.1 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

       

3.2 ประสานวิทยากร        

3.3จ้างเหมารถโดยสาร 
 3 คัน (คันละ13,000 
จำนวน 2 วัน) 

   78,000   78,000 

3.4จ้างเหมาจัดกิจกรรม
พัฒนาองค์กรจำนวน 129 
คน คนละ 2,500 บาท 

   322,500   322,500 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

3.5ค่าท่ีพักคืนละ 600 
บาท ×1คืน 129 คน 

   77,400   77,400 

3.6ป้ายไวนิลจัดกิจกรรม    2,500   2,500 

3.7ค่าน้ำมันรถโรงเรียน
ตลอดการเดินทาง 

   3000   3000 

3.8 ค่าวิทยากร 2 คน 2 
วันวันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมง
ละ 1200 บาท 

  14,400    14,400 

3.9 ค่าวัสดุจัดกิจกรรม     2,200  2,200 

รวมงบประมาณ     500,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     560,000 

 
7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 560,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  560,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ  
90 เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 
พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน 

- ตรวจสอบรายการ 
 

บัญชีรายช่ือผู้เข้าอบรม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 2 คนสำราญ  
งานสำเร็จ     

- ตรวจสอบรายการ 
 

บัญชีรายช่ือผู้เข้าอบรม 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้าง
ศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ    

- ตรวจสอบรายการ 
 

บัญชีรายช่ือผู้เข้าอบรม 

4. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการดำเนินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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รหัสโครงการ  บค06 
ชื่อโครงการ  สรรหาบุคลากรโรงเรียน 
แผนงานฝ่าย  งานบริหารบุคคล 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบายข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลัก ในการขับเคล่ือนบน
พื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อท่ี 2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 โรงเรียนนำวิธีท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี 3 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model มุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการทุกเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตภิญญา แก้วประภา,นางพวงผกา  ธิวงค์เวียง,นางอญัไอริณทร์ ราชา 
1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงาน ราชการและ

ลูกจ้างช่ัวคราวแนวใหม่ โดยมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวจาก

เงินงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการ สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา 

และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 229 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 

ประกอบกับสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรา กำลังข้าราชการครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด มีครูไม่ครบช้ัน ห้อง 

และไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก  
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 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงต้องมีการวางแผนบริหาร อัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดสรร/เกล่ียอัตรากำลัง และดำเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรและมีอัตราว่างให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด อย่างมีระบบ ถูกต้อง 
เหมาะสม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อบริหารอัตรากำลังพนักงาน คนงาน พี่เล้ียง ลูกจ้างช่ัวคราว/บุคลากรทางการศึกษาชาวไทย/
ชาวต่างประเทศ จากเงินงบประมาณ/เงินรายได้สถานศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของโรงเรียน
อนุบาลเชียงราย 

 2.2 เพื่อวางแผนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน คนงาน พี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาชาวไทย/ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ
ขาดแคลน 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

  1. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร้อยละ 100 มีแผนอัตรากำลังพนักงาน คนงาน พี่เลี้ยง ลูกจ้าง
ช่ัวคราวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ ท่ีจ้างจากเงินงบประมาณ/เงินรายได้สถานศึกษา 

  2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร้อยละ 100 มีแผนการได้รับจัดสรรตำแหน่งพนักงานคนงาน พี่

เล้ียง ลูกจ้างช่ัวคราวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ บุคลากรครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนท่ีได้รับจัดสรร 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายร้อยละ 100 ที่จัดทำแผนได้รับจัดสรรตำแหน่งคนงาน พี่เลี้ยง 
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ บุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนท่ีวางแผนไว้ 

เชิงคุณภาพ 

  1. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีแผนการดำเนินการสรรหาพนักงานคนงาน พี่เลี ้ยง ลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ บุคลากรทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ/เงินรายได้สถานศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ 

  2. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีแผนการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจ้าง จากเงินงบประมาณ/เงินรายได้สถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ       
ขาดแคลน 

  3. พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ/รายได้
สถานศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนคุณภาพสูง 

4.ระยะเวลาดำเนินการ 

            ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ) 

           ช่วงท่ี 2 ( 1 ต. ค. 2565 – 31 มี.ค.  2566 ) 
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5.สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
6.วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/
รายการ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 1 
ดำเนินการรับ
สมัครสอบ
คัดเลือก 

16 พ.ค. 
65 – 31 
มี.ค 66 

ครูจิตภิญญา และ
คณะกรรมการ 

 2,800 7,200  10,000 

กิจกรรมท่ี 2 
จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ จัดเก็บ
เอกสารบุคคล 

16 พ.ค. 
65 – 31 
มี.ค 66 

ครูจิตภิญญา และ
คณะกรรมการ 

  2,800 17,200 20,000 

รวม     30,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 30,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000   บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) ร ้อยละ 100 ของหน ่วยงานใน

สังก ัดมีแผน อัตรากําล ังเพ ื ่ อการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่มี

อัตราว่าง       มีพนักงาน ลูกจ้าง

ช่ัวคราว/บุคลากรทางการ ศึกษา ตรง

ตามความต้องการ/ขาดแคลน 

 การคำนวณอ ัตรา

จ้าง 

 

การทดสอบ 

การสัมภาษณ์ 

ข้อมูลอัตรากำลัง 

 

การทดสอบ 

การสัมภาษณ์ 
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รหัสโครงการ บค07 
ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร สายช้ันปฐมวัย 
แผนงานฝ่าย งานบริหารบุคคล 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบายข้อท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพ 
 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบน
พื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ข้อที่ 1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการผ่านการประเมินใน
ระดับชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาติ 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.9 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ข้ันของการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (Five Step 

for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  

 2.10 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ

ช้ันเรียนเชิงบวก 

 2.11 ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ ใช้

แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม มีการ

ตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านจัดประสบการณ์ 
     ประเด็นท่ี  3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบ
Active Learning (Hi Scope, Project approach)   
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ประเด็นท่ี 5  ส่งเสริมครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก           
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณีวัลย์ บุดดี                                                                 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้จัดทำ “โครงการพัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย”เป็นโครงการต่อเนื่องท่ี
ส่งเสริมให้ครูมีการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทีเน้นการปฏิบัติจริงและส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบไฮสโคป ผลของการดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ครูร้อย 100 มีการปรับปรุงพฤติกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทีเน้น
การปฏิบัติจริงและครูร้อยละ100 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กและ
โรงเรียนได้พัฒนาทีส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
เด็ก ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูหลากหลายหลักสูตรผลจากการสอบถามความ
คิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
โครงการของโรงเรียนร้อยละ100 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า “โครงการพัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย” สมควรที่โรงเรียนจะ
ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับกลับมา พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน หรือพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป 

จากผลการประเมินที่ผ่านมาในการจัดทำโครงการดังกล่าว ของ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้เห็น
ความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร เพื่อเพื่อพัฒนาประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร 
ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้    ต่างๆที่ได้รับ
กลับมา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทุกด้านอย่างเหมาะสม 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

 1)  ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ำกว่าปีละ 20 
ช่ัวโมงเป็นประจำทุกปี 
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 2)  ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active Learning 
 3) ครูร้อยละ 90 มีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

        1) ครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และ
เป็นแบบอย่างการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
       2) ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนา

บุคลากร สายช้ันปฐมวัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

4.ระยะเวลาดำเนินการ 

  ช่วงท่ี 1 ( 9 พ.ค. 2565 –  30 ก.ย. 2565) 
  ช่วงท่ี 2 ( 1 ต.ค. 2565 –  31 มี.ค. 2565) 
5.สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 
6.วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอน

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 1 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการครูและ
บุคลากรเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียน
การสอนไฮสโคป 

1 ต.ค. 2565 
–  31 มี.ค. 

2565 

คุณครูมณีวัลย์  
บุดดีและ
คณะกรรมการ 

3,600 6,400   10,000 

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษา
ดูงานสถานศึกษาท่ี
เป็นต้นแบบ
กระบวนการเรียน
การสอนแบบ
ไฮสโคป โรงเรียน
อนุบาลกระบี ่

1 ต.ค. 2565 
–  31 มี.ค. 

2565 

คุณครูมณีวัลย์  
บุดดีและ
คณะกรรมการ 

 147,000   147,000 

รวม       157,000 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  รวมการใช้งบประมาณ  
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นเงิน      -    บาท 
 7.3 เงิน (อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน 157,000 บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  157,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
8.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ำกว่าปีละ 20 
ช่ัวโมงเป็นประจำทุกปี 

- นิเทศติดตาม 

 

 

 

- บันทึกการนิเทศ 

 

 

 

  2. ครูร ้อยละ 90 ได้ร ับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ 
Active Learning 

- ตรวจสอบรายงาน 

 

- บันทึกการตรวจสอบรายงาน 

 

  3. ครูร ้อยละ 90 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ
เด็ก   

- นิเทศติดตาม 

 

- บันทึกการนิเทศ 

 

  4. ครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

มีความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้

มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

- ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบรายการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 

5) ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร สายช้ันปฐมวัย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

-  แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
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รหัสโครงการ ง01 
โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ 
แผนงาน งานบริหารงบประมาณ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบายข้อท่ี 4  ด้านประสิทธิภาพ 
 4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ด้านท่ี ๓ บริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ข้อ ๒ ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวขี้วัดท่ี ๖  โรงเรียนสามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
สนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 ข้อท่ี ๓  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCRd Model มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางดาริกา  ศรีสุขกาญจน์ 
1. หลักการและเหตุผล   
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มีการดำเนินการ

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ร ับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกั บว ัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ ่าย  
ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรอง และพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู ้ม ีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี
กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
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สอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 261 กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง
ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 

 ปัญหาและความท้าทายท่ีสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทยมีความซับซ้อน
สูง คุณภาพของการศึกษาต่ำ ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การกำกับ
ดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคสำคัญท่ีบั่นทอนประสิทธิผล
ของการนำประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ บริบทของประเทศและของโลกกำลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยท่ีได้วิเคราะห์ไว้ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จึงได้
จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ เพื่อพัฒนางานฝ่ายงบประมาณให้เป็นระบบ ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ และเพื่อการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

โดยได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงนิพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ระบบการดำเนินงานการบริหารงานงบประมาณมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 80 
2. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่

ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงท่ี 1 (9 พ.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565) 
 ช่วงท่ี 2 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 

5.  สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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6.  วิธีการดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บกิจกรรม 

เงินนอกงบประมาณ 
รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. การประชุมฝ่ายงาน 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

รุ่งฤดี  10,000   10,000 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ดรุณี, 
กัญญารัตน์   

  55,000 25,000 80,000 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ละลิตรา    40,000 40,000 

4.  ศ ึกษาด ู งานเพื่ อ
พัฒนาระบบงาน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ดาริกา  135,000   135,000 

5 .  ก า ร อ บ ร ม เ พื่ อ
พัฒนางานระบบ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

รพีพร 3,600 17,400 9,000  30,000 

รวมทั้งสิ้น 3,600 162,400 64,000 65,000 295,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  รวมการใช้งบประมาณ 
 7.1  เงินค่าจัดการเรียนการสอน   เป็นเงิน   -  บาท 
 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน   -  บาท 
 7.3  เงิน(อื่นๆ) .....รายได้สถานศึกษา..........  เป็นเงิน       295,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,000 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 
ระบบการดำเนินงานการบริหารงานงบประมาณมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสังเกต 

มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการดำเนินการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ระบบการดำเนินงานการบริหารงานงบประมาณ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
8.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 
 
 

             ลงช่ือ                ผู้เสนอโครงการ 
(นางดาริกา  ศรีสุขกาญจน์) 
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

 
 
 

             ลงช่ือ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางนิศากร   ขันใจ) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

 
 

             ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมนึก   จันทร์แดง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
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ส่วนท่ี 5 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้กำหนดการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายดังนี้ 

1. กำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลโครงการ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  ฝ่ายงานแผนงานได้สร้างปฏิทินการเตือนงานสำหรับกิจกรรมท่ีจัดตามโครงการ 
โดยมีการแจ้งเตือนในทุกต้นเดือน 
กิจกรรมที่ 2  ฝ่ายงานแต่ละฝ่ายส่งผลการติดตาม ประเมินผลโครงการ แบ่งตามภาคเรียนละ 1 
ครั้ง   

- ครั้งท่ี 1 ช่วงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2565 – 30 กันยายน พ.ศ.2565  
- ครั้งท่ี 2 ช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

2. กำหนดการรายงงานผลการดำเนินโครงการ 
การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรมหลังดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จโดยทันที โดยรายงานรายละเอียด
การจัดทำกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ และผลการจัดกิจกรรม แล้วนำผลการจัดกิจกรรมส่ง
ให้เจ้าของโครงการเก็บไว ้

2. รายงานผลการดำเนินโครงการ จะรายงานตอนส้ินปีการศึกษา โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม
รายงานส่งฝ่ายประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายแผนงาน และสายช้ัน อย่างละ 1 เล่ม 
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