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แผนปฏิบัติการ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับปฐมวัย 

 

 

 
 

 

 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  อำเภอทา่ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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ส่วนที ่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำหมัน  ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕๘๑๙๕๘๙  e-mail: bannamman@hotmail.co.th   
websitewww.bnm.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน 
๕๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที ่ ๓ , ๕ และ ๙ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แผนที่โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

 

http://www.bnm.ac.th/
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เดิมชื่อ โรงเรียนวัดน้ำหมัน ตั้งอยู่ที่วัดน้ำหมันอาศัยศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันเป็น
อาคารเรียน ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๘ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๔๖๘-๒๕๐๖) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันมาเรียนแห่งใหม่   เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑ 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำหมันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียนพ้ืนที่ทั้งสิ้น  ๑๔  ไร่  ๑  งาน   ๕๐  ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร 3  หลัง โรงอาหาร๑หลัง
อาคารอเนกประสงค ์ ๑  หลัง  โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช.๑๐๕ / ๒6 ขนาด ๘.๕๐×๓๖ ม. มี ๔ ห้องเรียนและต่อเติมชั้นล่าง ๔ 
ห้องเรียนก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ งบประมาณ ๑,๖๓๙,๗๖๗ บาท ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาเป็นห้องเรียน
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง, ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 
๑ ห้อง, ห้องประชุม ๑ ห้อง , ห้องคณิตศาสตร์ ๑ ห้อง, ห้องสังคมศึกษา ๑ ห้อง, ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง , ห้องศูนย์
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องและจัดเป็นห้องธุรการ ๑ ห้องรวม ๘ ห้อง 

อาคาร 2 เป็นอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช. ๑๐๒/๒๖ มี ๓ ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณ
๑,๒๓๒,๖๐๐  บาท  ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

อาคาร 3 เป็นอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช. ๑๐๒/๒9 มี 4 ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕57 งบประมาณ 
3,984,000  บาท  ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

อาคารประกอบหลังที่  ๑ อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ ขนาด๑๐×๒๐ม. งบประมาณ 
๖๙๑,๐๐๐ บาท 

อาคารประกอบหลังที่ ๒ ส้วม ๑ หลัง  ขนาด ๔ ที่นั่ง แบบสปช.๖๐๑/๒๖ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

อาคารประกอบหลังที่ ๓ ส้วม ๑ หลัง  ขนาด ๔ ที่นั่ง แบบสปช.๖๐๑/๒๖ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 อาคารประกอบหลังที่ ๔ ส้วม ๑ หลัง  ขนาด ๓ ที่นั่ง 

อาคารห้องสมุด 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที ่๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา ๒๕63) 

  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนนำ้หมัน แยกตามระดับช้ันที่เปิดสอน ดังนี้ 

 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
     ชาย      หญิง 

อ.๑ ๑ 8 5 13 
อ.๒ ๑ 6 3 9 
รวม ๒ 14 8 22 
ป.๑ ๑ 3 9 12 
ป.๒ ๑ 6 6 12 
ป.๓ ๑ 7 11 18 
ป.๔ ๑ 11 3 14 
ป.๕ ๑ 7 13 20 
ป.๖ ๑ 5 2 7 
รวม ๖ 39 44 83 
ม.๑ ๑ 9 9 18 
ม.๒ ๑ 12 6 18 
ม.๓ ๑ 14 11 25 
รวม ๓ 35 26 61 
รวมทั้งหมด ๑๑ 88 78 166 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  รวมทั้งสิ้น ๑๘  คน อัตรากำลังครูแยกตามวุฒิ / ตำแหน่ง 
 

ประเภท 
บุคลากร 

           เพศ        ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์การ
ทำงานเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ 57 31 
ครูประจำการ 7 7 - 8 6 35 ๑๐ 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 24 - 
ธุรการโรงเรียน - 1 - 1 - 32 10 
นักการภารโรง ๑ - ๑ - - ๔6 ๒1 
         รวม 9 9 1 10 7 43 24 
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บุคลากร / ตำแหน่ง / วุฒิการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก ตำแหน่ง 

๑. นายสันติภาพ     ภูสมศรี กศ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ 
๒. นายเดชธนู       พรหมอินทร์ กศ.บ. สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ 
๓. นางอรภิณธุ์      พรหมอินทร์ กศ.บ. วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ 
๔. นางสาวรณิดา   บุญทาทิพย์ ค.บ. คณิตศาสตร์-วัดผล ครูชำนาญการพิเศษ 
๕. นางสาววารุณี    สังเวียนวงษ ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูชำนาญการ 
๖. นางธัญญารัตน์   สอนสา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครชูำนาญการ 
๗. นางสุอาภาพร    ฝั้นเต็ม ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คร ู
๘. นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน  ค.บ. ปฐมวัย คร ู
๙. นายฉลอง        วงค์มุ่ย ค.บ. ดนตรึศึกษา คร ู

๑๐. นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์ ค.บ. ภาษาไทย คร ู

๑๑. นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู

๑๒. นายชรินทร์      เกิดพุ่ม วท.คบ. ฟิสิกส์ คร ู
๑๓. นายพัชรพล     สายนวล ค.บ. สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 

๑๔. นายปุณยวีร์     ตรีขำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 

15. นายณัฎฐ์ธฌานนท์   ข้ามสาม ค.บ. พลศึกษา ครูผู้ช่วย 
16. นางสาวเบญญาภา  เพชรคำ ค.บ. ประถมศึกษา พนักงานราชการ 
๑7. นางธัญญารัตน์  งามด ี   ร.ป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ ธุรการ 
๑8. นายเอกชัย  ทำมา ม.ปลาย - ช่างไม้ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงินและพสัด ุ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

 

 

 

 

นักเรียน 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสันติภาพ   ภูสมศร ี

 เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

พันโทวรพจน์ กล่อมยงค ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

พระนฤมิตร ฐานกโร 

ผู้แทนศาสนา 

นายบุญพร้อม   ก่ำแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุนทร   สายตรง 

 ผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายธนวัฒน์    กล้าจิตร   

ผู้แทนส่วนท้องถิ่น 

นายอดุลย์   พรมวงษ์ 

 ผู้แทนศิษย์เก่า 

นายประยุทธ์ อินทะสอน 

 ผู้แทนผู้ปกครอง 

นายเดชธน ู  พรหมอินทร์ 

 ผู้แทนครู 
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ปีการศึกษา ๒๕63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3 การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4 การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6 การวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
9 การนิเทศการศึกษา 
10 การแนะแนว 
11 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
13 การประสานความรว่มมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14 การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ  
และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
15 การจัดทำระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16 การคัดเลือกหนังสือ 

1 การจัดทำแผนงบประมาณ
และคำขอตั้งงบประมาณ 
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้
จ ่ายเง ินตามที ่ ได ้ร ับจ ัดสรร
งบประมาณ 
3  ก า รอน ุ ม ั ต ิ ก า ร ใช ้ จ ่ า ย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4  ก า รขอ โอนและกา ร ข อ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5 การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
7 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช ้ผลผล ิตจาก
งบประมาณ 
8 การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
9 การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
10 การวางแผนพัสดุ 
11 การกำหนดรูปแบบรายการ 
หร ือค ุณล ักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ หรือสิ ่งก่อสร้างที ่ใช้
เงิน 
งบประมาณ 
12 การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทำและ
จัดหาพัสด ุ
13 การจัดหาพัสดุ 
14 การควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาและจำหนา่ยพัสด ุ
15 การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

1 การวางแผนอัตรากำลัง 
2 การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5 การดำเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
6 การลาทกุประเภท 
7 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8 การดำเนินการทางวินยัและ
การลงโทษ 
9 การสั่งพักราชการและการ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10 การรายงานการ
ดำเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
11 การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข ์
12 การออกจากราชการ 
13 การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัต ิ
14 การจัดทำ บัญชีรายชื่อ
และให้ความเห็นเกีย่วกับการ 
เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15 การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
16 การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

1 การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2 การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
3 การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
4 งานวิจยัเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8 การด าเนินงานธุรการ 
9 การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
11 การรับนกัเรียน 
12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
13 การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย  
14 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15 การทัศนศึกษา 
16 งานกิจการนักเรียน 
17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18 การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
19 งานประสานราชการกบัส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

นายสนัติภาพ    ภูสมศร ี

หัวหน้างานการเงินและพัสด ุ
 นายเดชธน ู พรหมอินทร ์

 

หัวหน้างานวิชาการ 
นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
  นายสันติภาพ   ภูสมศร ี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย ์

 
 



 

๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17 การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 

16 การเบิกเงินจากคลัง 
17 การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน 
18 การนำเงินส่งคลัง 
19 การจัดทำบัญชีการเงิน 
20 การจัดทำรายงานทางการ
เงินและงบการเงิน 
21 การจัดทำหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียน  
 

17 การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 
20 การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
การดำเนินการที่เกีย่วกับการ
บริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 
 

20 การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน มีคุณภาพการศึกษาระดับมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวหน้าเทคโนโลยี                           
ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

๑.  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษาให้ตรงตามหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
๒.  ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยึดระบบเทคโนโลยีการศึกษา  
๓.  บริการชุมชนให้มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
๔.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับประเทศสู่สากล 
๖.  ส่งเสริมนักเรียนที่จบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
๗.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  

 

กลยุทธ์ 

 

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ 

๒. ปลูกฝักคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางกระจายอำนาจ 

 

มาตรฐาน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



 

๑๒ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ              สม
เหตุผล 

๕. ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘. ผู้บริหารงานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกำหนดในกฎกระทรวง 
๑๓. สถานศึกษามีการสร้าง ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
๑๕. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

สูงขึ้น 
 

นโยบายโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

          ๑. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ 
              วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๗. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๘. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 



 

๑๓ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

เป้าหมายโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการ 
              ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๔. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ 
              ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 ๕. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ  
              ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๖. โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๗. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๘. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
 ๙. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านน้ำหมันครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 

เอกลักษณ์ 

รักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 

 

อัตลักษณ์ 

มารยาทด ีมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สีประจำโรงเรียน 

 
ขาว – แดง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

๑๔ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ส่วนที่  ๒ 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี บริบูรณ ์อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม

เลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม

ศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน 

เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ 

 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เด็กทุกคนมีสิทธิที ่จะได้รับการอบรมเลี ้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน 

เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาส

พัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ 

ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 

๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

และวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 

๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 

๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นคนด ีมีวินัย และมีความสุข 

๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน มุ่งพัฒนาเด็ก อายุ ๔-๖ ปีทุกคนให้มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีวินัย รู้จักการเสียสละแบ่งปัน มีจิตใจที่ดีงาม ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับ
วัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บรรยากาศ สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้ทันสมัยกับยุคสมัยปัจจุบัน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป  
 

พันธกิจ 
๑. มุ่งจัดมวลประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีอายุ ๔-๖ ปี ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  
๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กเรียนรู้ อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต คุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสำนึกในความเป็นไทย  
๓.  พัฒนาเด็กโดยความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน พ่อแม ่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
 
เป้าหมาย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๔–๖ ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมี

ความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒. เด็กมีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 ๔. เด็กมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายได้

เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านน้ำหมัน    
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้ อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



 

๑๗ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความ  เป็นไทย 
 มาตรฐานที ่ ๘ อยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ่ด ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย  ๔ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที ่๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 มาตรฐานที ่๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการ  เรียนรู ้
 มาตรฐานที ่๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที ่๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
ปณิธานของโรงเรียน 
สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีครูที่เก่ง เน้นคุณภาพ 

 
คำขวัญของโรงเรียน 
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำอาชีพ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
มารยาทด ี มีน้ำใจ  สดใสร่าเริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๓ 
โครงการปกีารศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

รายละเอียดประกอบกิจกรรม/โครงการ   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  

ปฐมวัย     จำนวนนักเรียน  ๒๓  คน       ๓๙,๑๐๐ บาท 
   งบประมาณป ี ๒๕๖๒ ยกมา            -   บาท 

     รวมทั้งสิ้น   ๓๙,๑๐๐ บาท 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 

๑.  พาน้องท่องโลกกว้าง ๖,๐๐๐ นางสาววารุณี วิชาการ 
๒.  จัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๑๖,๐๐๐ นางสาววารุณี วิชาการ 
๓.  จัดบรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน ๗,๐๐๐ นางสาววารุณี บริหาร

ทั่วไป 
๔.  สานสัมพันธ์ครอบครัวปฐมวัย   ๑,๕๐๐ นางสาววารุณี บริหาร

ทั่วไป 
๕.  ปฐมวัยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   ๒,๐๐๐ นางสาววารุณี วิชาการ 

๖.  ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย   ๓,๐๐๐ นางสาวสุพรรณิการ์ บริหาร
ทั่วไป 

๗.  ส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย   ๑,๖๐๐ นางสาวสุพรรณิการ์ บริหาร
ทั่วไป 

๘.  จัดหาสื่อศลิปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๑,๕๐๐ นางสาวสุพรรณิการ์ บริหาร
ทั่วไป 

๙.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย 

  ๕๐๐ นางสาวสุพรรณิการ์ วิชาการ 

รวม ๓๙,๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๒๐ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ            พาน้องท่องโลกกว้าง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  ด้าน ผู้เรียน มาตรฐาน ๒,๓,๔ 
    สมศ. มาตรฐาน ๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   วิชาการ  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็น
หน้าที่ของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นอกจากจัดการเรียน
การสอน สิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้ได้คือการที่นักเรียนได้มีโอกาสไปพบเห็นสิ่งที่
เป็นความรู้ที่เป็นนามธรรมจากหนังสือ มาเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางตรงได้เป็น
อย่าง ดี การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ซึ่งถือว่าเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้  เด็กต้องได้รับการพัฒนาร่างกาย  
อารมณ ์ สังคม  สติปัญญาให้สมกับวัยรวมทั้งเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาต่อไป  จึงจำเป็นต้องจัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้เด็กอย่างหลากหลายดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ  “พาน้องท่องโลกกว้าง”  เพ่ือให้เด็กได้เห็นได้สัมผัสด้วย
ตนเองและให้นำเอาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงนำมาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวร
ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑  นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน  ๒๓  คน  และครูระดับชั้นอนุบาล ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 ๓.๒  นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับประสบการณ์ตรงที่หลากหลายจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 ๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด
ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

ก.ย.  ๒๕๖๓ นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์ 
น.ส.สุพรรณิการ์  มูลเงิน 
 นายเอกชัย    ทำมา 
และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 

๒. เสนอขออนุมัติโครงการ ต.ค.  ๒๕๖๓ 
๓. ดำเนินการตามโครงการพาเด็กปฐมวัย 

ไปแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๑  เตรียมความพร้อม 
        -  ติดต่อและเตรียมพาหนะในการ
เดินทาง 
      -  จัดหาอาหาร 
      -  จัดเตรียมน้ำดื่ม, เสื่อ,  และป้าย
โครงการ 
      -  ขออนุญาตผู้ปกครอง / ทำประกันชีวิต 
  ๓.๒  พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้ 

ธ.ค.- มี.ค.๒๕๖๔ 

๔. ประเมินและสรุปผลดำเนินการ เม.ย.  ๒๕๖๔ 
๕.ระยะเวลาดำเนินการ     

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖.งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ   นโยบายเรียนฟรี   
    รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท    
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ การพาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้ 

-ป้ายไวนิล,ป้ายชื่อนักเรียน 
-ค่าเหมารถ 
-อาหาร,ผลไม,้ขนม และน้ำดื่ม 

๖,๐๐๐ -  
 

๖,๐๐๐ 
 

- 
  

 

รวม ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐   
 
๗.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ๑๐๐นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ บอกเล่าหรือ
วาดภาพสิ่งที่พบเห็นหรือสิ่งที่
ประทับใจได้ 

๑.  สังเกตพฤติกรรม 
๒.  การตรวจผลงาน 
๓.  สัมภาษณ์ความพึงพอใจ 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒. ชิ้นงาน 
๓. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

 
 



 

๒๒ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑.  นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  จำนวน  ๒๓  คน  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 ๘.๒.  นักเรียนมีความสนุกสนาน  เพลิดเพลินและมีความประทับใจในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 ๘.๓.  นักเรียนรู้จักสถานที่สำคัญในท้องถิ่นของตนเอง 
 ๘.๔.  นักเรียนมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                           

   ครชูำนาญการ  
 
     
              
 

              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ             จัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  ด้าน การจัดการศึกษา มาตรฐาน ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 
    สมศ. มาตรฐาน ๑,๒,๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ ์    
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
         การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะ
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพ 

 โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงได้จดัทำโครงการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ขึ้นเพื่อนำ
สื่อมาใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัวัยของผู้เรียนต่อไป 
  

๒.  วัตถุประสงค์ 
.          ๑.เพ่ือจัดซื้อสื่อวัสดุสำหรับส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔ ด้านได้แก ่ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑  โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้   
 ๓.๒  โรงเรียนมีการจัดซื้อ จัดหาสื่อวัสดุ และอุปกรณส์ำหรับเด็กปฐมวัย 
 
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.  ๒๕๖๓ น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 

น.ส.สุพรรณิการ์ มูลเงิน 
 
 
 
 

๒ ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
๒.๑ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียน 
๒.๒ จัดหาสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ 

มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๓ ดำเนินการตามแผน มิ.ย. ๒๕๖๓ 
๔ ประเมินและสรุปผลดำเนินการ  เม.ย.  ๒๕๖๔ 

 
 



 

๒๔ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๕.ระยะเวลาดำเนินการ     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๖.งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐ บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๖๔ 
         รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท( ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ห้องเรียน ดังนี้ 
กระดาษ,กรรไกร,หมึกพิมพ์,สีน้ำ,สี
เทียน,ตระกร้าพลาสติก ,ดินน้ำมัน, 
เครื่องพิมพ์ 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐  

๒ จัดหาสื่อในการจัดกิจกรรมหลัก ๖ 
กิจกรรม 

๖,๐๐๐ - -   ๖,๐๐๐ 

รวม ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐ 
 
๗.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือ 
๑.โรงเรียนมีการจัดซื้อ จัดหา สื่อวัสดุและอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน/ครูประจำชั้น 
๒.โรงเรียนมีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน/ครูประจำชั้น 

๑. การใช้สื่อวัสดุ 
 

๑.เอกสารบันทึกขอซื้อ
สื่อวัสดุ 
๒.เอกสารการจัดซื้อวัสดุ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑.ชั้นเรียนอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ มีสื่อและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                           

   ครชูำนาญการ  
     

 
              
              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 



 

๒๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ            จัดบรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  ด้าน การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๕ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔, ๕.๗ 
    สมศ. มาตรฐาน ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป  
 
๑.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ให้ความสำคัญเรื่อง การศึกษาและสุขภาพของ
ผู้เรียนโดยรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้คนไทยทุกนมีสุขภาพดีจากโครงการส่งเสริม
สุขภาพซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนาที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง
ผู้เรียนกับครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  โรงเรียน  และหน่วยงานต่าง  ๆ  ในพ้ืนที ่ โดยใช้ศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือดำเนินงานให้ตอบสนองปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน 
    การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนเป็น
บ้านหลังที่สองของผู้เรียนบุคลากรในโรงเรียนได้อาศัยเป็นสถานที่ทำงานและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ มากมายแก่ผู้เรียน 
ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยัง
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีสภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การสนับสนุนร่วมมือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.เพ่ือให้บรรยากาศในห้องเรียนสะอาด  สวยงาม เป็นระเบียบ 
๓.เพ่ือให้สภาพแวดล้อมรอบอาคารเรียนมีความสวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑.  ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน  ๒  ห้อง มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย ๕ มุม   
๒.  ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน  ๒  ห้อง สะอาด สวยงามเป็นระเบียบและมีบรรยากาศหน้าอาคาร

เรียนร่มรื่นสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินการ พ.ค.  ๒๕๖๓ น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 

น.ส.สุพรรณิการ์ มูลเงิน ๒. เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ พ.ค.  ๒๕๖๓ 
๓. ดำเนินการตามแผน มิ.ย.  ๒๕๖๓ 
 ๓.๑  จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งห้องเรียน   
 ๓.๒   จัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน   
 ๓.๒  จัดหาสื่ออุปกรณ์ประจำมุมประสบการณ์  
 ๓.๓   ซ่อมแซมประตูหน้าต่างมุ้งลวด และอ่ืนๆ  ทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
 

๔. ประเมินและสรุปผลดำเนินการ  เม.ย.  ๒๕๖๔ 
 
๕.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๖.งบประมาณ  ๗,๐๐๐   บาท  แหล่งที่มางบประมาณ     งบอุดหนุน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
        รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท( ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ จัดหา/จัดทำสื่ออุปกรณ์ไว้ในมุม

ประสบการณ์ต่างๆ  
-ของเล่น 
-ฟิวเจอร์บอร์ด 
-สติกเกอร์ 
-รูปภาพ 
-กระดาษสี 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐  

๒ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ปรับภูมิ
ทัศน์ห้องเรียน 

๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

รวม ๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐ 
 
๗. ระดับความสำเร็จ 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ อย่างน้อย ๕ มุม 
บรรยากาศในห้องเรียนสะอาด  สวยงาม 
เป็นระเบียบ 
สภาพแวดล้อมรอบอาคารเรียนมีความ
สวยงามปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แบบสำรวจ แบบสำรวจ 



 

๒๗ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

                                                                  
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑.ห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องมีสื่อและอุปกรณ์ประจำมุมประสบการณ์หลากหลาย 
๘.๒.ห้องเรียนปฐมวัย  ทุกห้องมีบรรยากาศท่ีดีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอน 
๘.๓.อาคารปฐมวัยมีสภาพแวดล้อมสะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น 

 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                           

           ครชูำนาญการ  
 
     
              
 

              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 ชื่อกลยุทธ์   ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ชื่อโครงการ            สานสัมพันธ์ครอบครัวปฐมวัย 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๕ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  มาตรฐาน ๕,๗,๙ 
    สมศ. มาตรฐาน ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ ์  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป  
 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พุทธศักราช    ๒๕๔๒   ให้ความสำคัญของการศึกษามีสาระ สำคัญ
มาตรา  ๘ (๒)   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มาตรา  ๙  การจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษา (๕)  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  มาใช้ในการจัดการศึกษา  (๖)  การมีส่วนร่วมของบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  ๆ  และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๒๙  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์  และข่าวราชการให้สถานศึกษาเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของ
สถานศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสารทางการศึกษาของชุมชน 
           การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยบางครั้งเกิดปัญหา  ความไม่เข้าใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ครองกับครูและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับบุตรหลานโดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  และการประชุม
ผู้ปกครองก็เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างเข้าใจอันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑. เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสแจ้งนโยบายหรือแนวทางการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยของ 
          โรงเรียนบ้านน้ำหมันให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ 
     ๒.๒. เพ่ือให้ครูสอนระดับปฐมวัยได้ชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ 
          โครงการต่างๆ  ที่จะดำเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
     ๒.๓. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสได้สนทนาพูดคุยกับครูถึงพฤติกรรมที่เป็น  
          ปัญหาของบุตรหลาน 
 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑  ครูและผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑-๒ มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.๒  ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 
 
 



 

๒๙ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้บริหารสถานศึกษา พ.ค. ๒๕๖๓ น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 
๒. จัดทำและเสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๓ 
๓. จัดเตรียมเอกสาร มิ.ย. ๒๕๖๓ 
๔. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย  ผู้ปกครอง

เยี่ยมชั้นเรียน 
มิ.ย.- พ.ย.๒๕๖๓ 

๕. เยี่ยมบ้านนักเรียน ก.ค.- ส.ค.๒๕๖๓ 
๖. ประเมินผล เม.ย.  ๒๕๖๔ 

๕ ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖.  งบประมาณ  ๑,๕๐๐     บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ   งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓-๖๔  
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ   ๑,๕๐๐   บาท  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.   จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
๒.   ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓.   แผ่นพับสารสัมพันธ์อนุบาล 

๑,๕๐๐ 
 
 

- 
- 
- 

๑,๕๐๐ 
- 
- 

- 

ถัวจ่ายทุก
รายการ 

รวม ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐  
 
๗.ระดับความสำเร็จ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑ 
 
๒ 

๑.ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ๑๐๐  เข้า
ร่วมประชุม 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ๙๐ มีความ
เข้าใจและพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน 

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม ๑.รายชื่อผู้ปกครองที่เข้าประชุม 
๒.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑. ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุมทุกคน 
      ๘.๒ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยรับทราบข้อมูลและเข้าใจถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ๘.๓. ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ                      
       (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                           

     ครชูำนาญการ 
 
 
                                      
 

              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ชื่อโครงการ            ปฐมวัยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน.มาตรฐาน ๑-๔ 
    สมศ. มาตรฐาน ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   วิชาการ 
 
๑. หลักการและเหตุผล     

ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศทำให้เด็กไทยหันมารับวัฒนธรรมจากประเทศทางตะวันตกรวมถึงความ
เจริญทางด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีทำให้เด็กไทยละเลยไม่สนใจและไม่เห็นความสำคัญของขนธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ จากเหตุผลที่กล่าวมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้และ
ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้เข้าใจถึงวันสำคัญแห่งชาติของไทย และระลึกถึงประวัติความเป็นมาของ วัน
สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษา
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม เช่น วันครู วันเข้าพรรษา วัน
สงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เทศกาลลอยกระทง เป็นต้นจึงควรส่งเสริมตั้งแต่เด็กอยู่ในช่วงปฐมวัยจึงได้
จัดทำโครงการปฐมวัยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมกับวัย 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
 ๓. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความรัก และหวงแหนวัฒนธรรมไทย  
                  
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒ จำนวน  ๒๓  คน ได้เข้าร่วมอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
มองเห็นคุณค่า ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ พ.ค.  ๒๕๖๓ น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 

 ๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.  ๒๕๖๓ 
๓ ดำเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓  ๓.๑ปลูกฝังศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย  ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรม วันสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา 
ลอยกระทง ฯลฯ  และมีมารยาทในการ
ไหว้ การพูด 

 ๓.๒  ฝึกประดิษฐ์กระทง  ตกแต่งเทียน
พรรษา  รู้จักและฝึกทำขนมไทย 

๔ ประเมินและสรุปผลดำเนินการ เม.ย.๒๕๖๔ 
๕.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖.งบประมาณ  ๒,๐๐๐    บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ   งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓-๖๔
 รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 ๑.นำนักเรียนร่วมในกิจกรรม
วันสำคัญ  
-จัดหาสื่อการสอน งานประดิษฐ์ 
เช่น กระทง  ตกแต่งเทียน
พรรษา วัสดุทำขนมไทย 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๒,๐๐๐ ถัวจ่ายทุก
รายการ 

รวม ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
 
๗.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ รู้จัก
ชื่อและได้ทำขนมไทย 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒.ร้อยละของผู้เรียนมีมารยาทในการไหว้ การพูด การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓.ร้อยละของผู้เรียนบอกความสำคัญของวันสำคัญได้ การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
๔.ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงาน 

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 



 

๓๓ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๘.๑.  เด็กปฐมวัยรู้จกัและเข้าใจวัฒนธรรมไทย 
 ๘.๒. เด็กปฐมวัยมีมารยาทในการไหว้ การพูด การรับประทานอาหาร เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย  
 

 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ                      
       (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                           

     ครชูำนาญการ 
 
 
 
           
              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ชื่อโครงการ            ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน.มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓, ๑.๔ 
    สมศ. มาตรฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ ๑  ตัวบ่งชี้ ๓,  มาตรฐาน ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน  ๒.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารทั่วไป  
 
๑. หลักการและเหตุผล     

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพ
และสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ สมดุล และมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ
ของการฝึกฝนตนเองตามกฎ ระเบียบ และได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัด 
ความสนใจ แสดงออกได้ตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความม่ันใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 

ดังนั้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยและสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี การจัดการศึกษาปฐมวัยสิ่งหนึ่งที่เป็น
พ้ืนฐานที่สำคัญเพ่ือให้เด็กโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมอารมณ์และสติปัญญาคือเด็กต้องมีสุขภาพกายสุข
นิสัยที่ดีจะส่งผลสะท้อนต่อสุขภาพจิตที่ดีดังนั้นจึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นรายบุคคล 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มีรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง   
                 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   

๓.๑  เด็กปฐมวัย  ๒๓  คน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง 
 ๓.๒  เด็กปฐมวัยสามารถใช้อุปกรณ์ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ มิ.ย.  ๒๕๖๓ น.ส.สุพรรณิการ์  มูลเงิน

น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ ๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย.  ๒๕๖๓ 
๓ ดำเนินการตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 ๓.๑  สำรวจแปรงสีฟัน   ยาสีฟันที่ต้องใช้และอ่ืนๆ 
 ๓.๒  จัดซื้อวัสดุตามรายการที่สำรวจ 
 ๓.๓  แจกให้เด็กปฐมวัย 
 ๓.๔  สอนวิธีการใช้ที่ถูกต้อง 

๔ ประเมินและสรุปผลดำเนินการ เม.ย.๒๕๖๔ 
 
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๖.  งบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ   งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓-๖๔ 

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรม แปรงฟันหลังอาหาร 
-แก้วน้ำ 
-แปรงสีฟัน 
-ยาสีฟัน 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

ถัวจ่ายทุก
รายการ 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพสุข
นิสัย 
-ผ้าเช็ดหน้า 
-แป้งเด็ก 
-น้ำยาล้างห้องน้ำ 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมห้องปฐมพยาบาล 
-ยาสามัญประจำบ้านและ
อุปกรณ์ 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

รวม ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๗. ระดับความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีอุปกรณ์ ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน 
แก้วน้ำ ส่วนตัวของตนเอง 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัตกิิจกรรมแปรงฟันได้เองทั้งที่
บ้าน และโรงเรียน 

บันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึก 

๒  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ที่ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึก 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๘.๑.  เด็กมีผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน แก้วน้ำ ส่วนตัว และรู้จักรักษาสุขอนามัยของตนเอง 

๘.๒.  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน)                                           

        คร ู
 
     
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ                      
       (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)  

                         ครชูำนาญการ 
              
 

              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ชื่อโครงการ            ส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.มาตรฐาน ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
     สมศ. มาตรฐาน ๑, มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ ๕, มาตรฐาน ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน  ๒.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   วิชาการ  
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน มีจำนวนมาก  เด็กแต่ละคนมาจากครอบครัวที่มีความ
แตกต่างกัน  ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  ที่เห็นได้ชัดเจนคือ  เรื่องของความมีระเบียบวินัยในตนเอง เช่น  การมี
วินัย มีความรับผิดชอบในการเข้าแถวเคารพธงชาติ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การรู้จักเก็บของเข้าที่
มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที ปลูกฝังให้ผู้เรียนทำความเคารพผู้ปกครอง ครู มีความเมตตากรุณาโอบ
อ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันสิ่งของไม่รังเกสัตว์  มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ภูมิใจในความเป็น
ไทยเห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

 โดยครูจัดการเรียนการสอนพร้อมจัดทำกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน เพราะเด็กช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี  ถือว่าเป็นวัยทองของ
ชีวิต  พัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว  หากเด็กในวัยนี้ได้รับการพัฒนาจิตใจ  นับว่าเป็นการวางพ้ืนฐานของการ
พัฒนาเด็กในวัยที่สูงขึ้น  ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรมและวินัย  สิ่งที่ดี
งามตา่งๆ  อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑.นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒  ร้อยละ ๙๐ คนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๓.๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๓ น.ส.สุพรรณิการ์  

มูลเงิน 
น.ส.วารุณี 
สังเวียนวงษ ์

๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามโครงการ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๓ 
๔ กิจกรรมนิทานคุณธรรม เกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ วินัย  ประหยัด กตัญญู 

เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
๕ กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  
๗ ประเมินพฤติกรรมเด็กด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๘ สำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เม.ย. ๒๕๖๔ 
๙ สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๑๐ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา เม.ย. ๒๕๖๔ 
 
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๖.  งบประมาณ    จำนวน  ๑,๖๐๐ บาท แหล่งที่มางบประมาณ  งบอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๖๔ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๑,๖๐๐  บาท ( ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ สื่อนิทานคุณธรรม CD  หนังสือ

นิทาน 
๑,๖๐๐ -  -  ๑,๖๐๐ 

๒ บันทึกความดี 
รวม ๑,๖๐๐ - - ๑,๖๐๐ 

 
๗.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละของ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย  ประหยัด กตัญญู 
เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ 

การสังเกต
พฤติกรรม 

สมุดบันทึกความดี 

๒. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของ
โรงเรียน 

สำรวจความพึง
พอใจ 

แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนปฐมวัยเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 



 

๓๙ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน)                                           

 คร ู
 
     
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ                      
       (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)  

                            ครชูำนาญการ 
              
 

              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๐ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ            จัดหาสื่อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน.มาตรฐาน ๑-๔ 
    สมศ. มาตรฐาน ๑, มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้ ๑-๒  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน ๒.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   วิชาการ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๖ อนุมัติในหลักการให้จัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพ่ือให้ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จำเป็นต้องมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  ดังนั้นคณะครู
ปฐมวัยจึงได้จัดทำโครงการจัดหาสื่อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก
ปฐมวัยขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพ่ือจัดซื้อสื่อวัสดุสำหรับฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑  โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
 ๓.๒  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย.  ๒๕๖๓ น.ส.สุพรรณิการ์  มูลเงิน 

น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 
 

๒ ๒.๑ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
๒.๒ จัดหาสื่อที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ได้แก่ ดินน้ำมัน กระดานไม้อัด กระดาษสี  กระดาษ
วาดเขียน สีไม้ สีเทียน กระดาษแข็ง 

ก.ค. ๒๕๖๓ 

๓ ดำเนินการตามแผน ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๔ ประเมินและสรุปผลดำเนินการ เม.ย. ๒๕๖๔ 



 

๔๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๖.  งบประมาณ  ๑,๕๐๐ บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๖๔ 
         รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๑,๕๐๐  บาท( ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ จัดหาสื่อที่ใช้ในการเข้าร่วมการ

แข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
ดินน้ำมัน กระดานไม้อัด กรรไกร  
กระดาษสี  กระดาษแข็ง  กาว 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐  

รวม ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
 

๗. ระดับความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือ 

๑.โรงเรียนมีการจัดซื้อ จัดหา สื่อวัสดุและอุปกรณ์ใน
การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. การใช้สื่อวัสดุ 
 
 
๒.เกียรติบัตร ,ภาพถ่าย 

๑.เอกสารบันทึกขอซื้อ
สื่อวัสดุ 
๒.เอกสารการจัดซื้อวัสดุ 
๓.เกียรติบัตร,ภาพถ่าย
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑.ห้องเรียนเรียนอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ มีสื่อและอุปกรณ์ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เพียงพอ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 
   

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ                      
       (นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน)  

                             คร ู
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                           

    ครชูำนาญการ 
     
              
              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 



 

๔๒ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ชื่อโครงการ            พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
 ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๕ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพฐ.  มาตรฐาน ๕,๗,๙ 
    สมศ. มาตรฐาน ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน  ๒.นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   วิชาการ  
 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยกำหนดนโยบาย
หลักไว้ ๖ ด้าน  โดยนโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๑.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
           โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยขึ้น เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ให้นำไปสู่การจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนบ้านน้ำหมันให้สามารถนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น  
     ๒.๒. เพ่ือให้ครูสอนระดับปฐมวัยมีหลักสูตรและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย และรายงานผลการประกันคุณภาพได้ 
     ๒.๓. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 
๓.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑ ครมูีหลักสูตรที่ทันสมัย และนำไปสู่การปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ตามความจำเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนได้ 

๓.๒ ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
๓.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

 
 
 



 

๔๓ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

  
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดทำและเสนอโครงการจัดเตรียมเอกสาร มิ.ย. ๒๕๖๓ น.ส.สุพรรณิการ์  มูลเงิน

น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 
๒. ดำเนินงานตามโครงการ 

 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน 

ก.ค. ๒๕๖๓  

๓ ประเมินผล มี.ค. ๒๕๖๔  
๔ สรุป รายงานผล เม.ย. ๒๕๖๔  

 
๕ ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๖.  งบประมาณ  ๕๐๐     บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ   งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓-๖๔  
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ   ๕๐๐   บาท  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.จัดซื้อจัดหาวัสดุที่จำเป็นใช้ใน 
      การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและการ
ประกันคุณภาพภายใน      

๕๐๐ 
 
 

- 
- 
- 

- 
- 

๕๐๐ 
- 

ถัวจ่ายทุก
รายการ 

รวม ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
 
๗.ระดับความสำเร็จ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 

โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
ถูกต้องสมบูรณ์  
ครูมีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. ประเมิน  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมิน 
 

 
 



 

๔๔ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน    
               และสังคม 
  
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ                      
       (นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน)                                           

 คร ู
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์) 

     ครชูำนาญการ 
     
 
                                        
 

              ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                (นายสันติภาพ     ภูสมศรี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ำหมัน 

 
 


