แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ฝ่ ายปฐมวัย

1.โครงการ
ส่ งเสริมพัฒนาการด้ านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
1 คุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวธัญสมร มะธุระ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล
2. หลักการและเหตุผล
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นสาหรับทุกชีวติ การที่จะดารงชีวติ อยูอ่ ย่างปกติก็
คือ การทาให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความสุ ข ความพอใจ ความสมหวังทั้งตนเองและผูอ้ ื่น ผูท้ ี่มี
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี จะปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวันไม่วา่ เป็ นการเรี ยนหรื อการทางานเป็ นไปด้วยดี มี
ประสิ ทธิ ภาพการที่เรารู ้สึกว่า ทั้งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของเรามีความปกติและสมบูรณ์ดี เราก็จะมี
ความสุ ข ในทางตรงข้าม ถ้าสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของเราผิดปกติหรื อไมสมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกข์
การรู ้จกั บารุ งรักษา และส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับชีวติ ของทุกคน ใน
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับว่า การรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมากที่จะช่วยให้ชีวติ อยูไ่ ด้
ด้วยความสุ ขสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีน้ าหนัก ส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
2. เพื่อให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่ างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ ึน
3. เพื่อให้เด็กที่สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัยผ่านเกณฑ์
ในระดับดีข้ ึน
4. เพื่อให้เด็กที่ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค
สิ่ งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ ยงอันตรายผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีข้ ึน

4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของเด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 87 ของเด็กมีน้ าหนัก ส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข
2. ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่ างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดีผา่ นเกณฑ์ในระดับดีข้ ึน
3. ร้อยละ 87 ของเด็กที่สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัยผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีข้ ึน
4. ร้อยละ 87 ของเด็กที่ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
โรค สิ่ งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ ยงอันตรายผ่านเกณฑ์
ในระดับดีข้ ึน
5.กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
20,000
อ.สุ ตาภัทร
1. กิจกรรมหนูน้อยอนามัยดี
นาคแก้ว
วิธีดาเนินการ
ตลอดปี
ร้อยละ 87 ของ
1. ขั้นเตรี ยมการ
การศึกษา นักเรี ยนระดับชั้น
1. นาเสนอโครงการต่อ
อนุบาล 1 – อนุบาล
ผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
3 สามารถดูแลรักษา
โครงการ
สุ ขภาพอนามัยส่ วน
2. ประชุมวางแผนชี้แจง
ตนและปฏิบตั ิจน
รายละเอียด
เป็ นนิสัยผ่านเกณฑ์
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในระดับดีข้ ึน
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
3. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
2. กิจกรรมแอโรบิคยามเช้ า
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
1. นาเสนอโครงการต่อ
ผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการ
2. ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
3. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

ตลอดปี
การศึกษา

1. ร้อยละ 87 ของเด็ก
สามารถเคลื่อนไหว
ร่ างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดีผา่ น
เกณฑ์ในระดับดีข้ ึน

5,000บาท

ผู้รับผิดชอบ
อ.วันวิสาข์
เดชารัตน์

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ตลอดปี
1. ร้อยละ 87 ของเด็กมี
50,000บาท
3. อาหารเสริม(นม)
การศึกษา น้ าหนัก ส่ วนสู ง เป็ นไป
วิธีดาเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
1. ขั้นเตรี ยมการ
กรมอนามัย กระทรวง
- นาเสนอโครงการต่อ
สาธารณสุ ข
ผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
2. ร้อยละ 87 ของเด็กที่
โครงการ
สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพ
- ประชุมวางแผนชี้แจง
อนามัยส่ วนตนและ
รายละเอียด
ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัยผ่าน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
เกณฑ์ในระดับดีข้ ึน
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
3. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน
6. แหล่งงบประมาณ
งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวมเงินประมาณโดยประมาณ
75,000 บาท
7. การติดตามประเมินผล
ประเด็นทีจ่ ะประเมิน
วิธีการประเมิน
รายงานสรุ ปผล
1. ประเมิน
2. สังเกต
3. สอบถาม
4. บันทึก

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบบันทึก

ผู้รับผิดชอบ
อ.ธัญสมร มะธุระ

8. ประเมินผลเป้าหมายของโครงการ
เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวธัญสมร มะธุระ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ
ส่ งเสริมพัฒนาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
1 คุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสมบูรณ์ สุ รพงศามาศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล
____________________________________________________________________________________
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรื อ พัฒนา “คน” เป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวติ นับตั้งแต่อยูใ่ น
ครรภ์มารดาสู่ วยั เด็ก วัยรุ่ น วัยทางาน และวัยชรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวัยเด็กเป็ นวัยที่จะต้องได้รับการ
ปลูกฝังสร้างคุณค่าให้กบั ตนเองและเห็นคุณค่าของผูอ้ ื่นในการอยูร่ ่ วมกัน โดยให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ
การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้น้ นั เด็กปฐมวัยต้องมีความ
พร้อมของ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อเด็ก
ปฐมวัยจะได้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กปฐมวัยด้วยกัน และประชาชนในท้องถิ่น และมุ่งให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ปฏิบตั ิจริ ง และเกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมี
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ของเด็กปฐมวัยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความร่ าเริ งแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู ้สึกได้เหมาะสม
2. เพื่อให้เด็กรู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผูอ้ ื่นได้
3.เพื่อให้เด็กมีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี มีความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
4.เพื่อให้เด็กรู ้จกั ช่วยเหลือแบ่งปั น เคารพสิ ทธิ รู ้หน้าที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่ อสัตย์สุจริ ต
มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
5.เพื่อให้เด็กรู ้สึกชื่นชม และมีความสุ ขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของเด็กระดับปฐมวัย มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
เชิ งคุณภาพ
1. เด็กร้อยละ 87 มีความร่ าเริ งแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู ้สึกได้เหมาะสม
2. เด็กร้อยละ 87 รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผูอ้ ื่นได้
3. เด็กร้อยละ 87 มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี มีความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
4. เด็กร้อยละ 87 รู ้จกั ช่วยเหลือแบ่งปั น เคารพสิ ทธิ รู ้หน้าที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
5. เด็กร้อยละ 87 รู ้สึกชื่นชม และมีความสุ ขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมบัณฑิตน้ อย
วิธีดาเนินการ
ตลอดปี
1.ร้อยละ 87 ของ 30,000 บาท อ.สมบูรณ์ สุ รพงศามาศ
1. ประชุมชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เด็กมีความร่ าเริ ง
โครงการ
แจ่มใส แสดง
2. เสนอโครงการต่อผูบ้ ริ หารเพื่อ
อารมณ์ความรู้สึก
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
ได้เหมาะสม
3. ประชุมบุคลากรเพื่อวาง
2.ร้อยละ 87 ของ
แผนการดาเนินงาน
เด็กรู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ
4. แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
อดทนในการรอ
ในแต่ละกิจกรรม
คอย ยอมรับและ
5. ดาเนินกิจกรรม
พอใจใน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ความสามารถ และ
7. สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ
ผลงานของตนเอง
และผูอ้ ื่น
3.ร้อยละ 87 ของ
เด็กมีจิตสานึกและ

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
2. กิจกรรมทัศนศึกษา
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมโครงการ
2.2 ประชุมนักเรี ยนเพื่อชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุ ปประเมินผล

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

ค่านิยมที่ดี มีความ
มัน่ ใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
1.เด็กปฐมวัยร้อย
20,000
ละ 87 รู้จกั คิด
วิเคราะห์ จากการ
เรี ยนรู้ดว้ ย
ประสบการณ์จริ ง
2.เด็กปฐมวัยร้อย
ละ 87 ได้เปลี่ยน
บรรยากาศ ในการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3.เด็กปฐมวัยร้อย
ละ 87 รู ้จกั การอยู่
ร่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
4.เด็กปฐมวัยร้อย
ละ 87 รู้สึก
ภาคภูมิใจ รักและ
หวงแหนบ้านเกิด
ของตน

ผู้รับผิดชอบ
อ.ธัญสมร มะธุระ

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
3. กิจกรรมลีลาโชว์
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุ ปประเมินผล

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

6. แหล่งงบประมาณ
งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวมเงินประมาณโดยประมาณ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. เด็กไม่นอ้ ยกว่าร้อย
5,000
อ.ฐานิดา หอมหวล
ละ 87 มีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
ในการทากิจกรรม
2. เด็กไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 87 มีกล้าแสดงออก
ในการทากิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง
3. เด็กไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 87 มีพฒั นาการด้าน
ร่ างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
4.เด็กไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
87มีสุนทรี ยภาพด้าน
ดนตรี

55,000 บาท

7. การติดตามประเมินผล
ประเด็นทีจ่ ะประเมิน
วิธีการประเมิน
รายงานสรุ ปผล
1. ประเมิน
2. สังเกต
3. สอบถาม
4. บันทึก

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบบันทึก

8. ประเมินผลเป้าหมายของโครงการ
เด็กมีพฒั นาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสมบูรณ์ สุ รพงศามาศ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.ชื่องาน/โครงการ
ส่ งเสริมพัฒนาการด้ านสั งคม ช่ วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด่ ีของสั งคม
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
1 คุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวสุ ภาพร สั ตตะเสน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล
2. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษา
ระดับ ปฐมวัยเป็ นภารกิจหน้าที่สาคัญส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน ที่ตอ้ งจัดกิจกรรม
สนับสนุนส่ งเสริ ม ให้การดาเนินการเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาเด็กให้เติบโตมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็ นคนดี เก่ง และสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่ดีของเด็ก
ในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประวันได้
2. เพื่อให้เด็กมีวนิ ยั ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่ วมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรี ยน
3. เพื่อให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผูใ้ หญ่
4.เพื่อให้เด็กรู ้จกั ยอมรับหรื อเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม
พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

5. เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง
โดยปราศจากการใช้ความรุ นแรง
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของเด็กมีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประวันได้
2. ร้อยละ 87 ของเด็กมีวนิ ยั ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่ วมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรี ยน
3. ร้อยละ 87 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผูใ้ หญ่
4. ร้อยละ 87 ของเด็กรู ้จกั ยอมรับหรื อเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม
พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
5.ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุ นแรง
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ตลอดปี
ร้อยละ 87 ของเด็ก
1,000
1. กิจกรรมไหว้สวยด้ วยจรรยา
การศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรี ยน
วิธีดาเนินการ
เจริ ญวิทยา มีมารยาท
1. ขั้นเตรี ยมการ
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น
1.1 นาเสนอโครงการต่อ
การไหว้ การยิม้ ทักทาย
ผูบ้ ริ หารเพื่ออนุมตั ิโครงการ
และมีสัมมาคารวะกับ
1.2 ประชุมวางแผนชี้แจง
ผูใ้ หญ่
รายละเอียด
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินงานและ
ปฏิบตั ิงาน
3. ติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ ภาพร
สัตตะเสน

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
2. กิจกรรมวันสาคัญ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 นาเสนอโครงการต่อ
ผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการ
1.2 ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ขั้นตอนดาเนินงานและ
ปฏิบตั ิงาน
4. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
1. นักเรี ยนว่าร้อยละ 87 ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม
ที่ดีงามและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
2. นักเรี ยนร้อยละ 87 ได้ปฏิบตั ิ
ตนได้ถูกต้องตามระเบียบและ
ตลอดปี หลักคาสั่งสอนของศาสนา
การศึกษา 3. นักเรี ยนร้อยละ 87 มีความ
สานึก ความมีวนิ ยั ความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอน
ของพ่อแม่ คุณครู และผูใ้ หญ่ที่
เคารพนับถือ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ธารารัตน์
กังเซ่ง

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. นักเรี ยนว่าร้อยละ 87 ได้รับ
3. กิจกรรมอบรมจริยธรรมสุ ด
การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม
อ.ธารารัตน์
สั ปดาห์
ที่ดีงามและค่านิยมที่พึง
กังเซ่ง
วิธีดาเนินการ
ประสงค์
1. ขั้นเตรี ยมการ
2. นักเรี ยนร้อยละ 87 ได้ปฏิบตั ิ
1.1 นาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อ
ตนได้ถูกต้องตามระเบียบและ
ขออนุมตั ิโครงการ
ตลอดปี หลักคาสัง่ สอนของศาสนา
1.2 ประชุมวางแผนชี้แจง
การศึกษา 3. นักเรี ยนร้อยละ 87 มีความ
รายละเอียด
สานึก ความมีวนิ ยั ความ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอน
ดาเนินงาน
ของพ่อแม่ คุณครู และผูใ้ หญ่ที่
3. ขั้นตอนดาเนินงานและ
เคารพนับถือ
ปฏิบตั ิงาน
4. ติดตามและประเมินผล

6. แหล่งงบประมาณ
งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวมเงินประมาณโดยประมาณ 3,000 บาท

7. การติดตามประเมินผล
ประเด็นทีจ่ ะประเมิน
วิธีการประเมิน
รายงานสรุ ปผล
1. ประเมิน
2. สังเกต
3. สอบถาม
4. บันทึก

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบบันทึก

8. ประเมินผลเป้าหมายของโครงการ
เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวสุ ภาพร สัตตะเสน )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ
พัฒนาการด้ านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐานและแสวงหาความรู้
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
1 คุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้

ผู้สรุ ปรายงานผล นางอาไพ อ๋ องสุ ทธิ์
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

2562 – มีนาคม 2563

2.หลักการและเหตุผล
ในมาตรฐานด้าน คุณภาพของเด็ก มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู ้ได้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเองสนใจหรื อ
สงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่ องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่ายๆได้
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็ นต้น และ
ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้ได้

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเองสนใจ
หรื อสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ
2. เพื่อให้เด็กสามารถอ่านนิทานและเล่าเรื่ องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่ายๆได้
4. เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ
5. เพื่อให้เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็ นต้น
เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้และแสวงหาความรู้ได้

4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของเด็กเข้าร่ วมกิจกรรมและมีระดับความพึงพอใจในการพัฒนาด้านสติปัญญา
สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเอง
สนใจหรื อสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ
2. ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถอ่านนิทานและเล่าเรื่ องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย
3. ร้อยละ 87 ของเด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่ายๆได้
4. ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ
5. ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็ นต้น
เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้และแสวงหาความรู้ได้
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ตลอดปี
1. นักเรี ยนร้อยละ 90มี
2,000 บาท
1. กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
การศึกษา ทักษะในการคิดคานวณ
วิธีดาเนินการ
ทางด้านการเรี ยน
1. ขั้นเตรี ยมการ
คณิ ตศาสตร์
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
2. นักเรี ยนร้อยละ 90
วางแผนดาเนินการ
สามารถคิดคานวณการบวก
1.2 กาหนดยุทธศาสตร์ การ
และการลบได้อย่างรวดเร็ ว
ดาเนินการ
ถูกต้อง
1.3 วางแผนการดาเนินงาน
3. นักเรี ยนร้อยละ 90 ได้รับ
เตรี ยมเอกสารและอุปกรณ์
การพัฒนาปรับปรุ งและ
2. ขั้นลงมือปฏิบตั ิ
ยกระดับคุณภาพทางการ
2.1 ดาเนินการตามแผน/บันทึก
ศึกษา
ความก้าวหน้า
3. ขั้นการกากับติดตาม
4. ขั้นการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินผล/สรุ ปผล/รายงาน

ผู้รับผิดชอบ
อ.ฐานิดา
หอมหวล

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
2. กิจกรรมนิทานส่ งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัย
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
- ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
- เสนอโครงการ
- วางแผนการประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
- จัดซื้ อหนังสื อนิทาน
ประเภทต่าง ๆ
- จัดมุมหนังสื อ
3. ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
1 เด็กระดับปฐมวัย
1,500 บาท
สามารถสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเอง
สนใจหรื อสงสัย และ
พยายามค้นหาคาตอบได้
2 เด็กสามารถอ่านนิทาน
และเล่าเรื่ องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย
3 เด็กสามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจิต
นาการถ่ายทอดโดยการวาด
ภาพ การเคลื่อนไหวท่าทาง
การเล่นอิสระได้

ผู้รับผิดชอบ
อ.อาไพ อ๋ องสุ ทธิ์

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
3. กิจกรรมภาษาอังกฤษวัน
ละคา
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
1. นาเสนอโครงการต่อ
ผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการ
2. ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
1. กาหนดตารางคาศัพท์
2. ดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

1. นักเรี ยน 87 มีความรู้
เกี่ยวกับคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
2. นักเรี ยน 87 สามารถ
โต้ตอบคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ

1,000 บาท

อ.ฐานิดา
หอมหวล

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
4. กิจกรรมภาษาไทยวันละ
คา
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
1.2 เสนอโครงการ
1.3 วางแผนการประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
2.1 จัดซื้ อหนังสื อนิทาน
ประเภทต่าง ๆ
3.2 จัดมุมหนังสื อ
3. ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

1. นักเรี ยนร้อยละ 87 มี
ทักษะในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษาไทย
2. นักเรี ยนร้อยละ 87 มี
ความมัน่ ใจในการใช้
ภาษาไทย
3. นักเรี ยนร้อยละ 87 รู้
ความหมายของคาศัพท์
ภาษาไทยและความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง

1,000 บาท

อ.เกศรา เขตนคร

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
5. กิจกรรมหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
- ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียด
- เสนอโครงการ
- วางแผนการประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นตอนดาเนินการ
- จัดซื้ อวัสดุทดลองต่างๆ
(แว่นขยาย แม่เหล็ก
กล้องดิจิตอล)
3. ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม
4. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.เด็กปฐมวัยร้อยละ 87 มี 6,500 บาท อ.อาไพ อ๋ องสุ ทธิ์
ความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสิ นใจในเรื่ องง่ายๆได้
2.เด็กปฐมวัยร้อยละ 87
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก
กล้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 87
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้

6. แหล่งงบประมาณ
งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวมเงินประมาณโดยประมาณ 10,000 บาท
7. การติดตามประเมินผล
ประเด็นทีจ่ ะประเมิน
วิธีการประเมิน
รายงานสรุ ปผล
1. ประเมิน
2. สังเกต
3. สอบถาม
4. บันทึก

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบบันทึก

8. ประเมินผลเป้าหมายของโครงการ
เด็ก มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้ โดย
มุ่งเน้นให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเองสนใจหรื อสงสัย และ
พยายามค้นหาคาตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่ องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่ายๆ
ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ
เป็ นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้
และแสวงหาความรู้ได้

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางอาไพ อ๋ องสุ ทธิ์ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ ส่ งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้ าน
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวปัญชภัช สุ ภารัตนพงศ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
จากการที่นกั เรี ยนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่นทางร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และทางสังคม
ประกอบทั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กล่าวไว้วา่ การศึกษาต้อง
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดาเนินชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และในมาตรา 12 การศึกษาต้องยึด
หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่โรงเรี ยนจะต้องมีหลักสู ตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับ
นักเรี ยนที่มีความหลากหลายเช่นกันเพื่อตอบสนองและพัฒนานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตลอดทั้งกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลายการผลิตสื่ ออุปกรณ์และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยการวัดและประเมินผล
การเรี ยนตามสภาพจริ งร่ วมทั้งการบูรณาการเศ รษฐกิจพอเพียงเข้าไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษาด้วยเป็ นการ
ตอบสนองแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสู ตรสถานศึกษาที่ยดื หยุน่ และสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
2.เพื่อให้สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรี ยมความพร้อมและไม่เร่ งรัดวิชาการ เน้น
การเรี ยนรู ้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบตั ิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

4.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของเด็กมีหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
เชิ งคุณภาพ
1.สถานศึกษามีหลักสู ตรสถานศึกษาที่ยดื หยุน่ และสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 87
2.สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรี ยมความพร้อมและไม่เร่ งรัดวิชาการ เน้นการ
เรี ยนรู ้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบตั ิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ
และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 87
5. กิจกรรม/วิธีการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ร้อยละ ของ
5,000
ครู ทุกคน
1. หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย
การศึกษา สถานศึกษามีหลักสู ตร
อ.ปัญชภัช
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษาที่ยดื หยุน่
ประชุมครู ผสู้ อนทุกคนเพื่อ
และสอดคล้องกับ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการใช้
หลักสู ตรการศึกษา
หลักสู ตรทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ปฐมวัย
ทุกรายวิชา
2.ร้อยละ ของ
กาหนดทิศทาง วิธีการปรับปรุ ง
สถานศึกษาออกแบบ
พัฒนาหลักสู ตรร่ วมกัน
การจัดประสบการณ์ที่
ดาเนินการปรับปรุ ง พัฒนา
เตรี ยมความพร้อมและ
หลักสู ตรตามกลุ่มสาระ
ไม่เร่ งรัดวิชาการ เน้น
รวบรวมหลักสู ตรกลุ่มสาระการ
การเรี ยนรู ้ ผ่านการเล่น
เรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ
และการลงมือปฏิบตั ิ
นาหลักสู ตรของแต่ละสาระมา
ตอบสนองควาต้องการ
จัดทาเป็ นหลักสู ตรสถานศึกษา
และความแตกต่างของ
จัดทาเป็ นรู ปเล่มทั้งหลักสู ตรสาระ
เด็กปกติและ
การเรี ยนรู้และหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
สรุ ปผลการดาเนินการ
และสอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของครอบครัว
ชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรม/วิธีการ
2. การประเมินการใช้ หลักสู ตร
สถานศึกษา
วิธีดาเนินการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ประชุมครู ผสู้ อนทุกคนเพื่อวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคในการใช้หลักสู ตร
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา
นาเสนอข้อดีและรวบรวมปัญหา
อุปสรรคในการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา
รายงานผลการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร

ระยะเวลา
ต.ค.
มี.ค.

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ครู ร้อยละ87ค้นพบข้อดี 10,000
ครู ทุกคน
และปั ญหาข้อบกพร่ อง
อ.ปัญชภัช
ของหลักสู ตรสถานศึกษา
2.ครู ร้อยละ87 เสนอ
ประเด็นต่างๆที่ตอ้ งแก้ไข
ในหลักสู ตรสถานศึกษา

6.แหล่งงบประมาณ รวมเงินประมาณโดยประมาณ 20,000 บาท

7.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละ ของสถานศึกษามี
หลักสู ตรสถานศึกษาที่ยดื หยุน่
และสอดคล้องกับหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย
2.ร้อยละ ของสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เตรี ยมความพร้อมและไม่เร่ งรัด
วิชาการ เน้นการเรี ยนรู ้ ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบตั ิ
ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

วิธีการประเมิน
1.ตรวจสอบสัมภาษณ์หลักสู ตร
ต่างๆ
2.ตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.สอบถามการสรุ ปผลการใช้
หลักสู ตร
4.ตรวจสอบหลักฐานการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน
1.แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์
2.แบบประเมินค่า
3.แบบประเมิน/สรุ ป
4.แบบประเมิน/สรุ ป

8.ประเมินเป้าหมายของโครงการ
สถานศึกษามีหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปญชภัช สุ ภารัตนพงศ์)

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ ส่ งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการครู ให้ เพียงพอกับชั้ นเรียน
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวฐานวดี ศรีสุขใส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบนั ได้มีการปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนเก่ง ดี
มีสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบทาง
การศึกษาจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้การปฏิรูปการศึกษาสาเร็ จตามเจตนา หากบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะแล้ว การปฏิรูปคงไม่เป็ นผลสาเร็ จ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องสร้างความตระหนัก กระตุน้ ให้
บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม สัมมนา หรื อศึกษาต่อ การนิเทศ การทางานเป็ น
ทีม ตลอดจนถึงการช่วยเหลือกันของคณะครู เพื่อที่จะทาให้ครู มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน สถานศึกษา และตนเอง
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.เพื่อให้ครู จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาขึ้นไป
3.เพื่อให้ครู สอนตามวิชาเอก/โท หรื อความถนัด
4.เพื่อให้ครู มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
5.เพื่อให้สถานศึกษามีจานวนครู เพียงพอ
6.เพื่อให้ครู ได้รับความช่วยเหลือซึ่ งกันจากเพื่อนครู

4.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ87ของสถานศึกษาจัดครู ให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรี ยนการสอนหรื อจัดครู ที่จบการศึกษา
ปฐมวัยหรื อผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรี ยน
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ร้อยละ100 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ครู ร้อยละ 87 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาขึ้นไป
3.ครู ร้อยละ 87 สอนตามวิชาเอก/โท หรื อความถนัด
4.ครู ร้อยละ87มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5.สถานศึกษามีจานวนครู เพียงพออยูใ่ นระดับดี
6.ครู ร้อยละ 87 ได้รับความช่วยเหลือซึ่ งกันจากเพื่อนครู
5. กิจกรรม/วิธีการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม

กิจกรรม/วิธีการ
1. นิเทศภายใน
วิธีดาเนินการ
1.กาหนดตารางการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอนของ
บุคลากรแบบกัลยาณมิตร
2.รายงานผลการนิเทศต่อที่
ประชุม
3.นาผลที่ได้มาจัดการส่ งเสริ ม
และพัฒนา
4.สรุ ปผลการดาเนินการ

ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตลอดปี
1.ครู มีคุณธรรม
การศึกษา จริ ยธรรมและปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5,000
ผอ.วิรัช หาญกล้า
บาท
อ.ฐานิดา
อ.ฐานวดี
ครู ทุกคน

กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ครู สอนตาม
25,000
ผอ.วิรัช หาญกล้า
2. อบรมพัฒนาครู
การศึกษา วิชาเอก/โทหรื อ
บาท
อ.ฐานิดา
วิธีดาเนินการ
ความถนัด
อ.ฐานวดี
1. สารวจหัวข้อการประชุม
2.ครู ได้เรี ยนรู้การ
ครู ทุกคน
อบรม สัมมนา ตามความ
ทางานเป็ นทีม
ต้องการของคณะครู
3.ครู ได้รับความ
2. ส่ งคณะครู เข้ารับการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันจาก
ประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อนครู
ตามที่ตอ้ งการร่ วมกับ
4.ครู จบการศึกษา
สถาบันอื่น
ระดับปริ ญญาตรี ทาง
3. ให้คณะครู เขียนรายงานการ
การศึกษาขึ้นไป
ประชุม อบรม สัมมนา
5.ครู มีการแสวงหา
4. เผยแพร่ ความรู ้ที่ครู ได้รับ
ความรู้และเทคนิค
จากการประชุม อบรม
วิธีการใหม่ๆรับฟัง
สัมมนาให้เพื่อนครู ได้
ความคิดเห็น ใจกว้าง
ทราบ และนาไปใช้ในการ
และยอมรับการ
จัดการเรี ยนการสอน
เปลี่ยนแปลง
6.แหล่งงบประมาณ โดยประมาณ 30,000 บาท
7.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั โครงการ
1.ครู มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
2.ครู จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาขึ้นไป
3.ครู สอนตามวิชาเอก/โท หรื อความถนัด
4.ครู มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5.สถานศึกษามีจานวนครู เพียงพอ
6.ครู ได้รับความช่วยเหลือซึ่ งกันจากเพื่อนครู

วิธีการประเมินผล
1.การตรวจสอบ
2.การสารวจ
3.การสารวจ
4.การตรวจสอบรายงาน
การประชุม อบรม
สัมมนา
5.การตรวจสอบ
6.การสารวจ

เครื่องมือการประเมิน
1.สมุดบันทึกความดี
2.แบบสารวจ
3.แบบสารวจ
4.แบบรายงาน/แผนการ
จัดการเรี ยนรู้
5.แผนอัตรากาลังครู
6.แบบสารวจ

8.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ครู ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบ
2.สถานศึกษามีจานวนครู เพียงพอและสอนตามวิชาเอก/โท หรื อความถนัด
3.ครู ได้ทางานเป็ นทีม และมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวฐานวดี ศรี สุขใส )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ ส่ งเสริมให้ ครู มีความเชี่ ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวแคทลีน แก้ วสี สด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบนั ได้มีการปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนเก่ง ดี
มีสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบทาง
การศึกษาจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้การปฏิรูปการศึกษาสาเร็ จตามเจตนา หากบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะแล้ว การปฏิรูปคงไม่เป็ นผลสาเร็ จ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องสร้างความตระหนัก กระตุน้ ให้
บุคลากรครู มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม สัมมนา หรื อศึกษาต่อ การนิเทศ การทางาน
เป็ นทีม ตลอดจนถึงการช่วยเหลือกันของคณะครู เพื่อที่จะทาให้ครู มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก สถานศึกษา และตนเอง
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา
2.เพื่อให้ครู มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
3.เพื่อให้ครู สามารถใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และครอบครัว

4.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 87 ของสถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
เชิ งคุณภาพ
1.ครู ร้อยละ87 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสู ตร
สถานศึกษา
2.ครู ร้อยละ87 มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
3.ครู ร้อยละ87 สามารถใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และครอบครัว
5. กิจกรรม/วิธีการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ร้อยละ87ของครู
5,000
ผอ.วิรัช หาญกล้า
1. วิเคราะห์ และออกแบบ
การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มี
บาท
อ.ฐานิดา
หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย
ความรู้ความสามารถใน
อ.แคทลีน
วิธีดาเนินการ
การวิเคราะห์และ
ครู ทุกคน
1.ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสู ตร
ออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา
สถานศึกษา
2.จัดประสบการณ์และการ
2.ร้อยละ87ของครู มี
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ทักษะในการจัด
3.ออกแบบการจัดกิจกรรมมีการ
ประสบการณ์และการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
เด็กเป็ นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์
3.ร้อยละ87ของครู
ที่ดีกบั เด็ก และครอบครัว
สามารถใช้
4.สรุ ปผลการดาเนินการ
ประสบการณ์สาคัญใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรมมีการสังเกต
และประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็ นรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก
และครอบครัว

6.แหล่งงบประมาณ โดยประมาณ 10,000 บาท
7.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั โครงการ
วิธีการประเมินผล
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 87 ของสถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู มี 1.การตรวจสอบ
2.การสารวจ
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
เชิ งคุณภาพ
1.ครู ร้อยละ87ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา
2.ครู ร้อยละ87 มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
3.ครู ร้อยละ87 สามารถใช้ประสบการณ์สาคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และ
ครอบครัว

เครื่องมือการประเมิน
1.แบบสารวจ
2.แบบรายงาน/แผนการ
จัดการประสบการณ์
3.แผนอัตรากาลังครู

8.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
สถานศึกษาจัดกระบวนการบริ หารและการจัดการส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวแคทลีน แก้วสี สด )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ ส่ งเสริมการจัดสภาพแวดล้ อมและสื่ อเพือ่ การเรียนรู้ อย่ างปลอดภัยและเพียงพอ
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาว
ศุณฏั ฐ์ ชญา ชัยสิ ทธิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22-30 ได้จดั การศึกษาสรุ ป
ได้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า เด็กทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้ จึงต้องส่ งเสริ มให้ เด็ก
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เด็ก ได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อสร้างการเรี ยนรู้การจัดการจากประสบการณ์จริ ง ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้เสริ มการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม
ดังนั้นโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกห้องเรี ยนที่คานึงถึงความปลอดภัย
ส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มี
สื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อเทคโนโลยี
สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู ้ให้แก่เด็กเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรี ยนที่คานึงถึงความปลอดภัย
2.เพื่อมีการส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
3.เพื่อมีมุมประสบการณ์หลากหลาย
4.เพื่อมีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู้

4.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ87ของสถานศึกษาส่ งเสริ มจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
เชิ งคุณภาพ
1.ร้อยละ87มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรี ยนที่คานึงถึงความปลอดภัย
2.ร้อยละ87มีการส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
3.ร้อยละ87มีมุมประสบการณ์หลากหลาย
4.ร้อยละ87มีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด
ปี นป่ าย สื่ อเทคโนโลยี สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู้

5. กิจกรรม/วิธีการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
120,000
ผอ.วิรัช
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ภายในโรงเรียน ตลอดปี 1.ร้อยละ87มีการจัด
การศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน บาท
หาญกล้า
วิธีดาเนินการ
และภายนอกห้องเรี ยนที่
อ.ฐานิดา
1. ประชุมชี้แจง รับทราบปั ญหา
คานึงถึงความปลอดภัย
อ.ศุณฏั ฐ์ชญา
2. พัฒนาปรับปรุ ง บารุ ง
2.ร้อยละ87มีการ
ซ่อมแซม มุม ห้องเรี ยน อาคาร
ส่ งเสริ มให้เกิดการ
เรี ยนอาคารประกอบสิ่ งแวดล้อม
เรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
และบริ เวณตลอดจนพัฒนาจัดหา
และกลุ่มเล่นแบบ
สิ่ งอานวยความสะดวก(สื่ อ
ร่ วมมือร่ วมใจ
ต่างๆ)
3.ร้อยละ87มีมุม
3. ผูบ้ ริ หารนิเทศ กากับ ติดตาม
ประสบการณ์
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
หลากหลาย
ปฏิบตั ิงาน
4.ร้อยละ87มีสื่อการ
4. สรุ ป และรายงานผลการ
เรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น
ปฏิบตั ิงาน
หนังสื อนิทาน สื่ อจาก
ธรรมชาติ สื่ อสาหรับ
เด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ อเพื่อการ
สื บเสาะหาความรู้
6.แหล่งงบประมาณ โดยประมาณ 100,000 บาท

7.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั โครงการ
วิธีการประเมินผล
1.การตรวจสอบ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของสถานศึกษาส่ งเสริ มจัดสภาพแวดล้อมและ 2.การสารวจ
สื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
เชิ งคุณภาพ
1.ร้อยละ87มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรี ยนที่คานึงถึงความปลอดภัย
2.ร้อยละ87มีการส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
3.ร้อยละ87มีมุมประสบการณ์หลากหลาย
4.ร้อยละ87มีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน
สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู้

เครื่องมือการประเมิน
1.แบบสารวจ
2.แบบนิเทศ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล

8.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวศุณฏั ฐ์ชญา ชัยสิ ทธิ์ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ
ส่ งเสริมให้ บริการสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการเรียนรู้
แผนงาน
ด้ านคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการ
เรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวสุ ตาภัทร นาคแก้ ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22-30 ได้จดั การศึกษาสรุ ป
ได้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า เด็กทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้ จึงต้องส่ งเสริ มให้ เด็ก
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เด็ก ได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อสร้างการเรี ยนรู้การจัดการจากประสบการณ์จริ ง ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้เสริ มการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม
ดังนั้นโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ได้อานวยความสะดวกและให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สถานศึกษาอานวยความสะดวกและให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการเรี ยนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.เพื่อมีการส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
3.เพื่อมีมุมประสบการณ์หลากหลาย
4.เพื่อมีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู้

4.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของสถานศึกษาให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
เชิ งคุณภาพ
1.ร้อยละ87มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรี ยนที่คานึงถึงความปลอดภัย
2.ร้อยละ87มีการส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
3.ร้อยละ87มีมุมประสบการณ์หลากหลาย
4.ร้อยละ87มีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด
ปี นป่ าย สื่ อเทคโนโลยี สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู้
5. กิจกรรม/วิธีการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
120,000
ผอ.วิรัช
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ภายในโรงเรียน ตลอดปี 1.ร้อยละ87มีการจัด
การศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน บาท
หาญกล้า
วิธีดาเนินการ
และภายนอกห้องเรี ยนที่
อ.ฐานิดา
1. ประชุมชี้แจง รับทราบปั ญหา
คานึงถึงความปลอดภัย
อ.สุ ตาภัทร
2. พัฒนาปรับปรุ ง บารุ ง
2.ร้อยละ87มีการ
ซ่อมแซม มุม ห้องเรี ยน อาคาร
ส่ งเสริ มให้เกิดการ
เรี ยนอาคารประกอบสิ่ งแวดล้อม
เรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
และบริ เวณตลอดจนพัฒนาจัดหา
และกลุ่มเล่นแบบ
สิ่ งอานวยความสะดวก
ร่ วมมือร่ วมใจ
(สื่ อต่างๆ)
3.ร้อยละ87มีมุมประสบ
3. ผูบ้ ริ หารนิเทศ กากับ ติดตาม
การณหลากหลาย
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
4.ร้อยละ87มีสื่อการ
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น
4. สรุ ป และรายงานผลการ
หนังสื อนิทาน สื่ อจาก
ปฏิบตั ิงาน
ธรรมชาติ สื่ อสาหรับ
เด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ อเพื่อการ
สื บเสาะหาความรู้

6.แหล่งงบประมาณ โดยประมาณ 100,000 บาท
7.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั โครงการ
วิธีการประเมินผล
1.การตรวจสอบ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของสถานศึกษาส่ งเสริ มจัดสภาพแวดล้อมและ 2.การสารวจ
สื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
เชิ งคุณภาพ
1.ร้อยละ87มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรี ยนที่คานึงถึงความปลอดภัย
2.ร้อยละ87มีการส่ งเสริ มให้เกิด การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ
3.ร้อยละ87มีมุมประสบการณ์หลากหลาย
4.ร้อยละ87มีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิทาน
สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ อเพื่อการสื บเสาะหาความรู้

เครื่องมือการประเมิน
1.แบบสารวจ
2.แบบนิเทศ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล

8.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวสุ ตาภัทร นาคแก้ว )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเจริญวิทยา
ระดับปฐมวัย
แผนงาน ด้ านการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ ที่
2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่
2 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม)
กลุ่มงานรับผิดชอบ ฝ่ าย
ปฐมวัย โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวตรีภัสสร ทองแถบ
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563

*************************************************************************
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6
มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกปี การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองพระราชบัญญัติดงั กล่าว งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน เพื่อดาเนินการประสานงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน โดยส่ งเสริ มให้ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยน และการจัดทาการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นกรอบการดาเนินงาน ซึ่ งผล
จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้โรงเรี ยนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุ ง และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรี ยนในปี การศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.2 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากาหนด
2.3 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.5 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.6 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดทารายงานประเมินตนองประจาปี นาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
4.1 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 87
4.2 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 87
4.3 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 87
4.4 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาร้อยละ 87
4.5 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องร้อยละ 87
4.6 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มี การจัดทารายงานการประจาปี ประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ 87
ด้ านคุณภาพ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีกระบวนการบริ หารและการจัดการด้านระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม โดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและจัดส่ งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด

5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ

3. ตรวจสอบ
(Check)

1.รายงานผลการดาเนินงาน/รายงานประจาปี
2.กากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา
ประชุมสรุ ปผลการประเมินและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุ งเพื่อพัฒนามาตรฐานใน
ปี ต่อไป

4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน
2.กาหนดมาตรฐานการศึกษา
3.จัดทาแผนการศึกษาของสถานศึกษา
4. ดาเนินการตามแผน
5. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
6. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
7.จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจาปี

6. งบประมาณโดยประมาณ : 150,000 บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563

ระยะเวลา

ผู้ดาเนินการ

พ.ค. 62

อ.ตรี ภสั สร, อ.ธัญสมร

พ.ค. 62 – มี.ค. 63 ผอ.วิรัช หาญกล้า

อ.ฐานิดา หอมหวล
ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย
ทุกคน

มี.ค. 63

มี.ค. 63

อ.ฐานิดา
อ.ตรี ภสั สร
อ.ธัญสมร
อ.ตรี ภสั สร, อ.ธัญสมร

8. การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ด้ านปริมาณ
1 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์
ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 87
2โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ร้อย
ละ 87
3 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 87
4โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการประเมิน และตรวจสอบ คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 87
5 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มี ติดตามผลการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ร้อย
ละ 87
6 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดทารายงาน ประเมินตนองประจาปี นา
ผลการประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 87
ด้ านคุณภาพ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีกระบวนการบริ หารและการจัดการ
ด้านระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
โดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและจัดส่ งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

ตรวจสอบ
เอกสาร

แบบ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
เอกสาร
สรุ ปผลการ
ดาเนิน
กิจกรรม

แบบ
ตรวจสอบ
แบบประเมิน
กิจกรรม

ตรวจสอบ
เอกสาร

แบบ
ตรวจสอบ

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวตรี ภสั สร ทองแถบ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ
การจัดประสบการณ์ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
แผนงาน
ด้ านการจัดประสบการณ์ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ ระดับ ปฐมวัย
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่
3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
(ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 - 3.4)
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวธารารัตน์ กังเซ่ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐานิดา หอมหวล

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
ครู ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้
สื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุ งการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
จากความสาคัญของการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนจึงจัดทาโครงการการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญขึ้นมา เพื่อเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาเด็กให้เป็ นคนเก่ง ดี และมี
ความสุ ขในอนาคตต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู จดั ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. เพื่อให้ครู สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
3. เพื่อให้ครู จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. เพื่อให้ครู ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ ง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 87 ของครู มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 87ของครู จดั ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. ร้อยละ 87ของครู สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
3. ร้อยละ 87ของครู จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

4. ร้อยละ 87ของครู ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุ งการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
5.กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ร้อยละ 87 ของครู
10,000
ครู ผสู้ อนทุกคน
1.กิจกรรมจัดทาแผนจัด
การศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเด็กเป็ น
บาท
นางธารารัตน์
ประสบการณ์
รายบุคคล
วิธีดาเนินการ
2.ร้อยละ 87 ของครู จดั ทา
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
แผนการจัดประสบการณ์
2.ครู ทุกคนศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
จากการวิเคราะห์
แผนการจัดการประสบการณ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่
3.ครู ทุกคนวางแผนการ/กาหนดการ
พึงประสงค์ในหลักสู ตร
สอน/จัดทาแผนการจัดการ
สถานศึกษา
ประสบการณ์
3.ร้อยละ 87 ของครู จดั
4.เก็บรวบรวมแผนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ประสบการณ์ของครู แต่ละคน
พัฒนาการเด็กครบทุก
5.สรุ ป และประเมินผล
ด้านทั้งด้านร่ างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
2.กิจกรรมสร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ างมีความสุ ข
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.ครู ทุกคนศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
แผนการจัดประสบการณ์
3.ครู ทุกคนวางแผนการ/กาหนดการ
สอน/จัดทาแผนการจัดประสบการณ์
4.เก็บรวบรวมแผนการจัด
ประสบการณ์ของครู แต่ละคน
5.สรุ ป และประเมินผล
3. กิจกรรมการจัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่ อ
การเรียนรู้ ใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
วิธีดาเนินการ
1.เสนอกิจกรรม
2. สารวจครู ที่เข้าร่ วมกิจกรรม
3.ทาความเข้าใจและสร้างข้อตกลง
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แนะนาครั้งที่ 1
5. รับแบบฝึ กปฏิบตั ิและทาแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แนะนาครั้งที่ 2
7. ติดตามการปฏิบตั ิตามขั้นตอน

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตลอดปี
1.ร้อยละ 87 ของครู จดั
การศึกษา ประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิม สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบตั ิอย่างมี
ความสุ ข

ตลอดปี
การศึกษา

1.ร้อยละ 87 ของครู จดั
ห้องเรี ยนให้สะอาด
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พื้นที่แสดงผลงานเด็ก
พื้นที่สาหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่ วม
ในการจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรี ยน เช่น ป้ าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้
2. ร้อยละ 87 ของครู ใช้
สื่ อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ
ระยะความสนใจ และวิถี
การเรี ยนรู ้ของเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล
คอมพิวเตอร์ สาหรับการ
เรี ยนรู ้กลุ่มย่อย สื่ อของ
เล่นที่กระตุน้ ให้คิด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
10,000
ครู ผสู้ อนทุกคน
บาท
นางธารารัตน์

10,000

ครู ผสู้ อนทุกคน
นางสมบูรณ์

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ร้อยละ 87 ของครู ประเมิน
10,000
ครู ผสู้ อนทุกคน
4. กิจกรรมสร้ างเครื่องมือวัด ตลอดปี
การศึกษา พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ บาท
อ.ปัญชภัช
และประเมินผลเด็ก
กิจวัตรประจาวันด้วยเครื่ องมือ
วิธีดาเนินการ
และวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้
1.ประชุมวางแผนการวิเคราะห์
แบบทดสอบวิเคราะห์ผล การ
เนื้อหา การวัดและประเมินผล
ประเมินพัฒนาการเด็ก
2.ศึกษาเอกสารการวัดและ
2.ร้อยละ 87 ของครู ให้ผปู้ กครอง
ประเมินผล
และผูเ้ กี่ยวข้อง มีส่วนร่ วมและ
3.จัดทาการวัดและประเมินผล
นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
4.เก็บชิ้นงาน
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน
5.สรุ ป และประเมินผล
เรี ยนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพ
6. แหล่งงบประมาณ : โดยประมาณ 40,000 บาท
7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั โครงการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 87 ของครู มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็ นสาคัญ
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 87ของครู จดั ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. ร้อยละ 87ของครู สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
3. ร้อยละ 87ของครู จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ร้อยละ 87ของครู ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนา
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

วิธีการประเมินผล
เครื่องมือทีใ่ ช้
1. ประเมิน
1. แบบประเมิน
2. สังเกต
2. แบบสังเกต
3. สอบถาม
3. แบบรายงาน
4. รายงาน

8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ครู มีการจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ ดังนี้
1. ครู จดั ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. ครู สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
3. ครู จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ครู ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางธารารัตน์ กังเซ่ง )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิดา หอมหวล)
หัวหน้าระดับปฐมวัย

ลงชื่อ.................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

