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2.2. รายละเอียดโครงการประปีการศึกษา 2562 
ระดับปฐมวัย 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาด้านร่างกาย 
หลักการและเหตุผล มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามารฐานที่ 1 ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางด้านอารมณ์และจติใจ โดยถือเป็นหน้าที่ของสถานศกึษาต้องด าเนนิการเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนัน้ทางโรงเรียนจงึได้จดัท าโครงการนี้ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,3   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม % เป้าหมาย % 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมี
น้ าหนัก ส่วนสู่เปน็ไปตาม
มาตรฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
4. เพื่อส่งเสริมให้เดก็สามารถ
หลักเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อ 
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติด 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสู่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

92 97 

1.2 ร้อยละของนักเรียนทีมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 

92 97 

2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

92 97 

2.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถหลักเลี่ยงต่อสภาวะ
เสี่ยงต่อ โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

95 100 

   

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม  2561 ถึง  31  มีนาคม  2562 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมชั่งน้ าหนักส่วนสูงประจ าเดือน 
-  กิจกรรมอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ 
-  กิจกรรมดื่มนม 

พ.ค. 61  
 

พ.ค. 61 
พ.ค. 61  

 
 
 

140,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์
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-  กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อ 
-  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
-  กิจกรรมแข่งขันกรีฑานักเรียน                                                                
-  กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ
-  กิจกรรมห้องเรียนอุ่นใจ 
-  กิจกรรมข้อตกลงกันในห้อง 
-  กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62 
 

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์                 ผู้เสนอโครงการ 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ ์
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ตรวจเอกสาร 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

นางทองย่อย  ภาระหันต์                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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2. โครงการคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาด้านอารมณ์และจิตใจ 
หลักการและเหตุผล  
       มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามารฐานที่ 2 ก าหนดให้สถานศึกษาจดั
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางดา้นอารมณ์และจิตใจ โดยถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องด าเนนิการเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,3   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม % เป้าหมาย % 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ
มั่นใจและกลา้แสดงออก 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กชื่นชม  
ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 

92 97 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความมั่นใจและกลา้
แสดงออก 

92 97 

2.3 ร้อยละของนักเรียนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

92 97 

2.4 ร้อยละของนักเรียนที่ชื่นชม  ศิลปะ ดนตรี     
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

90 95 

   

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม  2561 ถึง  31  มีนาคม  2562 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
-  กิจกรรมเล่านิทาน 
-  กิจกรรมนั่งสมาธิ  10  นาทีก่อนเรียน 
-  กิจกรรมเล่นตามมุม 
-  กิจกรรมจิตรกรน้อย 
-  กิจกรรมรักษ์โลก                                                           
-  กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 61  
 

พ.ค. 62  
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62  
 

5000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์                 ผู้เสนอโครงการ 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ ์
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ตรวจเอกสาร 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
นางทองย่อย  ภาระหันต์                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาการด้านสังคม 
หลักการและเหตุผล  
         มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามารฐานที่ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางดา้นอารมณ์และจิตใจ โดยถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องด าเนนิการเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,3   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม % เป้าหมาย % 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย  
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ 
ซี่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ
แบ่งปนั 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ
ประพฤติตามวัฒนธรรมไทย

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย ์

90 95 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 90 95 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 90 95 

3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีต่นนับถือ 90 95 
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และศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมการมาเรยีน 
-  กิจกรรมบันทึกความด ี
-  กิจกรรมวันไหว้คร ู
-  กิจกรรมวันแม ่
-  กิจกรรมสวดมนตไ์หว้พระก่อนนอนกลางวัน 
-  กิจกรรมเวรประจ าวัน                                                              
-  กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
-  กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตย 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 
 
 

พ.ค. 61  
 

พ.ค. 61  
พ.ค. 61  

 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62  
 

3000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
 
นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์                 ผู้เสนอโครงการ 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ ์
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงประจักษ ์

 
นางทองย่อย  ภาระหันต์                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาด้านสติปัญญา 
หลักการและเหตุผล  
         มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามารฐานที่ 4 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางดา้นอารมณ์และจิตใจ โดยถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องด าเนนิการเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 4 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,3   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม % เป้าหมาย % 

1. เพือ่ส่งเสริมให้เด็กสนใจสิ่ง
ที่อยู่รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวซักถาม
อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู ้

90 95 
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และรักการเรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ 
คิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู ้
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความ คิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

90 95 

4.3 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

90 95 

4.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

90 95 

4.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

90 95 

   

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561 ถึง  31  มีนาคม  2562 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวมอนเตสเซอรี ่
-  กิจกรรมเกมการศึกษา 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะการแสดงออกถึงความสามารถของผูเ้รียนทางด้าน
วิชาการ 
-  กิจกรรมรักการอ่านนิทานภาพ 
-  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ยแห่งประเทศไทย 
-  กิจกรรมประสาทสัมผสัทั้ง 5 ส าหรับเด็ก 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 
 

พ.ค. 61 
 

พ.ค. 61 
พ.ค. 61  

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62 

5,050 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์
 

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
 
นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์                 ผู้เสนอโครงการ 
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- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ ์
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ตรวจเอกสาร 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
นางทองย่อย  ภาระหันต์                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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5. โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
หลักการและเหตุผล  
      จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.ครูปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาโดยน าความรู้จากการอบรม การศึกษาดูงาน
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรปฐมวัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้เทคนิควิธีการทีไ่ด้จากการอบรมศึกษาดูงานมาแก้ไขปัญหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผา่นกระบนการวิจัยใน
ชั้นเรียน วิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าผลทีไ่ด้มาพฒันาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีขึน้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามารฐานที่ 4 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ โดยถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องด าเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เปน็
เครื่องมือในการส่งเสริมสนบัสนนุให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยนื  ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 5 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,3   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม % เป้าหมาย % 

1. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

5.1 ร้อยละครูเข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.2 ร้อยละจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.3 ร้อยละครูที่บริหารจัดการที่สร้างวินยัเชิงบวก ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
5.4 ร้อยละครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.5 ร้อยละครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรปุรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
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5.6 ร้อยละครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.7 ร้อยละครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
5.8 ร้อยละครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
5.9 ร้อยละครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.10 ร้อยละครูจัดท าสารนิทัศนแ์ละน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2562 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 61 
พ.ค. 61 

 

10,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมจัดท าหลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมอบรมพัฒนาตนเอง 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
-  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-  กิจกรรมการท าวิจยัในช้ันเรียน 
-  กิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  กิจกรรมจัดบรรยากาศในช้ันเรยีน 
-  กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม 
-  กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
-  กิจกรรมสรุปและรายงานผลพฒันาผู้เรยีน 
4. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62  
 

10,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางพะกิจ  สร้อยศรีฉาย                       ผู้เสนอโครงการ 

- แบบประเมนิความพึง
พอใจ 

- การประเมิน 
 

 
นางทองย่อย  ภาระหันต์                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
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- แบบประเมนิแผนการจัด
ประสบการณ ์
- แบบประเมนิการสอน
ของครู 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 

  

 
นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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6. โครงการส่งเสริมผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
หลักการและเหตุผล  
      ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 มาตราที่ 39 (1)ได้กลา่วถึงบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะต้องบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของ
สถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาผูบ้ริหารเป็นผู้มบีทบาทส าคัญที่จะน าโรงเรียนไปสู่การพฒันา
ทุกๆ ด้าน ได้เพียงใดนอกจากปจัจัยที่เอ้ือแล้วยังขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่
จะต้องได้รับการพัฒนาสง่เสริมอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ทางโรงเรียนจึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 6 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,2   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
4. เพือ่ส่งเสรมิใหผู้้บริหาร
สามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
5. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.2 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคดิริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรกึษา  ทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
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ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมบริหารหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
-  กิจกรรมนิเทศภายใน 
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

พ.ค. 61 
พ.ค. 61 
พ.ค. 61 

 
 
 
 
 

10,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-  กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมบริการชุมชน 
-  กิจกรรมความสัมพันธ์ร่วมงานกับชุมชน 
4. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 

 
มี.ค. 62 

 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางพะกิจ  สร้อยศรีฉาย                       ผู้เสนอโครงการ 

- แบบประเมนิความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 
 

- การประเมิน 
- การสอบถาม 
 
 

นางทองย่อย  ภาระหันต์                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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7. โครงการพัฒนาแนวการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
หลักการและเหตุผล  
       การศึกษาปฐมวัย พฒันาผู้เรียนในเกณฑ์อายุ 4-6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ  ภายใต้สงัคมและวฒันธรรม ด้วยความรัก ความเอ้ือ
อาทรและความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับพัฒนาการตามวัยที่สูงขึ้น  และเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติให้เด็ก
พัฒนาการไปสู่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าแก่ตนเองและสังคม  มุ่งให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จดัท าโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 7 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,3   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 

1. เพื่อให้มีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้มีระบบและกลไกใหผู้้
มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั 

3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจหลักการ 

7.2 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งม ี

ระดับดีเยี่ยม  
ระดับดีเยี่ยม 

7.3 มีระบบและกลไกใหผู้้มีส่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

7.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ

เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวยั 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

7.5 มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
ชุมชน  และท้องถิ่น 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

7.6 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาการเด็กอย่างรอบ
ด้าน 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
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 จัดการศึกษาปฐมวยั 
4. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมและ

แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น 

5. เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่าง
รอบด้าน 

   

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการตามแนว
การสอนมอนเตสเซอรี ่
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดมุมหนังสือ 
- กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

มี.ค. 62 
 
 
 

20,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
         ครูภิญญาพัชญ์                      ผู้เสนอโครงการ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมนิคุณภาพ
ผู้เรียน 
- แบบประเมนิหลักสูตร 
- แบบประเมนิความพึง
พอใจ 
- แบบส ารวจความคิดเห็น 

- สังเกต 
- ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
- ประเมินหลักสูตร 
- ประเมินความพงึพอใจ 
- ส ารวจความคิดเห็น 

นางทองย่อย  ภาระหันต์                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนดในกระทรวง (ระดับปฐมวัย) 
หลักการและเหตุผล  
       การพัฒนาสถานศึกษาที่มุง่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพภายใน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดท ารายงานคุณภาพภายในประจ าปี  เปน็เร่ืองที่ต้องด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันคณุภาพภายในปีการศึกษา 2558 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 8 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,2  
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตวัชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 

1. เพื่อให้ให้
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
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ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกระทรวง 
 

8.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

 
ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

8.5 น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

   

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการ
และวางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
-  กิจกรรมก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏบิัติการ 
- กิจกรรมจัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิการด าเนินงานตามแผน 
-  กิจกรรมนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
-  กิจกรรมประเมินคณุภาพการศกึษา 
- กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปี SAR  ระดับปฐมวัย 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนนิงาน 

พ.ค. 61  
 

พ.ค. 61  
พ.ค. 61  

 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62 

5,000 ครูจริยา 
ครูภิญญาพัชญ ์

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางพะกิจ  สร้อยศรีฉาย                      ผู้เสนอโครงการ 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมนิ
คุณภาพภายใน 
- แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 
 

- ส ารวจการก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษา 
- ส ารวจการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
สถานศึกษา 
- ส ารวจการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

นางทองย่อย  ภาระหันต์                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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- ส ารวจการน าผล
ประเมินคุณภาพไปใช้
ในการวางแผนการ
ท างาน 
- ประเมินการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- ประเมินความพงึ
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หลักการและเหตุผล  
       มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตราที่ 9  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยถือเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาด าเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนบัสนุน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยนื  ดังนัน้ทางโรงเรียนจงึได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 9 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,2   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 

1. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการน า
แหล่งเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการ
สอน 
5. เพือ่ให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

    

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เก่ียวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
-  กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
-  กิจกรรมปรับปรุงมุมประสบการณ ์
-  กิจกรรมจัดท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้ 
-  กิจกรรมประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมเรียนรู้สู่ชุมชน 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 61 
 

พ.ค. 61  
พ.ค. 61 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62  

10000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์
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การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางพะกิจ  สร้อยศรีฉาย                       ผู้เสนอโครงการ 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ ์
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แบบประเมนิความพึง
พอใจ 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ตรวจเอกสาร 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรม ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
-  ประเมินความพงึพอใจ 
 

นางทองย่อย  ภาระหันต์                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 
หลักการและเหตุผล  
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       การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  มาตราที่ 10  

ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย และเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนบัสนุนการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยนื  ดังนัน้ทางโรงเรียนจงึได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 10 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,2   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 

1. เพื่อให้โครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
บรรลุตามเป้าหมาย 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 ระดับดีเยี่ยม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดีเยี่ยม 

    

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เก่ียวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมส่งเสริมเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 61 
 

พ.ค. 61  
พ.ค. 61 

 
 

มี.ค. 62  
 

20,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์
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การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นางพะกิจ  สร้อยศรีฉาย                       ผู้เสนอโครงการ 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ ์
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แบบประเมนิความพึง
พอใจ 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ตรวจเอกสาร 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรม ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
-  ประเมินความพงึพอใจ 
 

นางทองย่อย  ภาระหันต์                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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11. โครงการการพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

 
หลักการและเหตุผล  
       การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  มาตราที่ 11  

ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจดักิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   ตอบ สนองต่อ    1. มาตรฐานของสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 11 
                       2. จุดเน้นสพฐ.ส่วนที่1 ข้อที่ 1,2   
                       3. ข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 

1. เพื่อให้โครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวทางมอนเตสเซอรี่ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามแนวทาง
มอนเตสเซอรี่บรรลุตามเป้าหมาย 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวทางมอนเตสเซอรี่ 

 ระดับดีเยี่ยม 

11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดีเยี่ยม 

    

ระยะเวลาด าเนินงาน   16  พฤษภาคม 2561ถึง  31  มีนาคม  2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เก่ียวข้อง เพื่อเสนอโครงการและ
วางแผนโครงการ 

พ.ค. 61  
 

50,000 ครูพะกิจ 
ครูภิญญาพัชญ ์
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวทางมอนเตสเซอรี่ 
4. สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 61  
พ.ค. 61 

 
 

มี.ค. 62  

 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
นางพะกิจ  สร้อยศรีฉาย    ผู้เสนอโครงการ 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- แบบบนัทึกการสัมภาษณ ์
- แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แบบประเมนิความพึงพอใจ 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ตรวจเอกสาร 
- หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติ
กิจกรรม ข้อมูลเชิงประจักษ ์
-  ประเมินความพงึพอใจ 

นางทองย่อย  ภาระหันต์ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

นายกิติกร  ศิรินิกร        ผู้อนุมัติโครงการ 
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