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คำนำ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งในกรอบและกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ได้ยึดแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี ของโรงเรียนเป็นแม่บทเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดถึงแผนการศึกษา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นคู่มือการจัดการศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ขอขอบคุณคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำเป็นอย่างสูง  
หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) อย่าง
แท้จริง 
  



ข 

 

สารบัญ 
                                                                                                            หน้า 

 

คำนำ ............................................................................................................................................... ก 

สารบัญ ............................................................................................................................................ข 

คำเห็นชอบ ..................................................................................................................................... 1 

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษาโดยย่อ .............................................................. 2 

1.1 ประวัติโรงเรียน .............................................................................................................................. 2 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน .............................................................................................................. 3 

1.2.1 ท่ีต้ังและเขตบริการของโรงเรียน ...................................................................................................................... 3 

1.2.2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ................................................................................................................................. 4 

1.2.3 การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ................................................................................................... 4 

1.2.4 แผนผังโรงเรียน และแผนท่ีโรงเรียน ............................................................................................................... 4 

1.2.5 รหัสข้อมูลของโรงเรียน ..................................................................................................................................... 5 

1.2.6 สัญลักษณ์โรงเรียน ............................................................................................................................................ 5 

1.2.7 สีประจำโรงเรียน ................................................................................................................................................ 5 

1.2.8 ข้อมูลท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ..................................................................................................................................... 5 

1.2.9 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา .......................................................................................... 8 

1.2.10 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ...................................................................................................... 11 

1.2.11 ข้อมูลนักเรียน .............................................................................................................................................. 11 

1.2.12 โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ...................................................................... 15 

1.2.13 โครงสร้างหลักสูตร / เวลาเรียน................................................................................................................. 16 

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด / ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ...................................................... 21 

2.1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา ................... 21 

2.๑.1 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ........................................................................... 21 

2.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๔๐) ................................................................................. 21 

2.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔).......................................... 22 

2.๒ นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ ............................................... 22 

2.๒.๑ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕7๙ ............................................................................................. 22 

2.๒.๒ นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ....................................... 23 

2.๒.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ................. 24 

2.3 มาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ............................................. 25 

๒.3.๑ มาตรฐานการศึกษา ........................................................................................................................................ 25 

๒.3.๒ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ........................................................................................................................... 27 

2.5 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ....................................................................................... 27 

2.6 กลยุทธ์โรงเรียน ........................................................................................................................... 28 

2.7 ปรัชญาโรงเรียน .......................................................................................................................... 28 

2.8 วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน ....................................................................................................... 28 



ค 

 

สารบัญ(ต่อ) 
                                                                                                           หน้า 

2.9 พันธกิจโรงเรียน .......................................................................................................................... 28 

2.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน.............................................................................................................. 28 

2.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน ............................................................................................................ 28 

2.12 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งท่ี 4 จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ......................................... 29 

2.12.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย ...................................................................................... 29 

2.12.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา ........................................................................................................ 30 

2.13 ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565.................................................................................. 31 

2.13.1 ด้านคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย.................................................................................................. 31 

2.13.๒  จัดการการศึกษาระดับประถมศึกษา ....................................................................................................... 32 

ส่วนที่ 3  ประมาณการรายรับ รายจ่าย ......................................................................................... 33 

3.1 ประมาณการรายได้ ปีการศึกษา 25๖4 ..................................................................................... 33 

3.2 ประมาณการรายจ่าย งบเงินอุดหนุนรายหัว (ระดับก่อนประถมศึกษา) ...................................... 35 

3.3 ประมาณการรายจ่าย งบพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา).................... 36 

3.4 ประมาณการรายจ่าย งบเงินอุดหนุนรายหัว (ระดับประถมศึกษา) ............................................. 36 

3.5 ประมาณการรายจ่าย งบพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา) ........................... 37 

3.6 ประมาณการรายจ่าย เงินบำรุงการศึกษา/รายได้สถานศึกษา ..................................................... 38 

3.6.๑ นักเรียนหลักสูตร ปกติ .................................................................................................................................. 38 

3.6.2 นักเรียนหลักสูตร Intensive English Course (IEC)................................................................................. 38 

36.3 นักเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ........................................................................... 39 

3.7 ประมาณการรายจ่ายตามโครงการ ปีการศึกษา พ.ศ. 25๖4 ..................................................... 40 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ ประจำปีการศึกษา  25๖๕ ............................................................ 75 

4.๑ แผนงานตามกรอบการบริหารโรงเรียน ....................................................................................... 75 

4.๒ รายละเอียดโครงการ ................................................................................................................... 76 

1. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ............................. 76 

    (English Program : EP) ....................................................................................................................................... 76 

2. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
(Intensive English Course : IEC) ..................................................................................................................... 81 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล .................................................................................... 84 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม .................................................... 89 

5. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ............................................................................................................ 92 

6. โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ....................................................................................................... 97 

7. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะนักเรียน .................................................................................................... 100 

8. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง .................................................................................................................................. 104 

9. โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ............................................................................... 107 

10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ...... 110 

11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวนัสำคัญ ............................................................................................... 113 



ง 

 

สารบัญ(ต่อ) 
                                                                                                           หน้า 

12. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาส่ือประจำห้องเรียนห้องปฏิบัติการ............................................ 118 

*13. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ...................................................................................................... 121 

14. โครงการจ้างครูและบุคลากร .......................................................................................................................... 124 

15. โครงการพัฒนาบุคลากร ................................................................................................................................. 128 

*16. โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากร ................................................................................. 131 

17. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ................................................................................................. 134 

18. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด.............................................................................................. 136 

19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ................................................................................ 139 

20. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ............................................................................... 141 

*21. โครงการสหกรณ์นักเรียน .............................................................................................................................. 144 

22. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .......................................................................................................... 147 

*23. โครงการพัฒนาระบบการรับส่งนักเรียน ..................................................................................................... 149 

*24. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ .......................................................................................................................... 151 

*25. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม .................................................................................... 155 

26. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในโรงเรียน ............................... 158 

*27. โครงการโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียน .............................................................................................. 161 

*28. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน .................................................................................................... 163 

29. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ........................................................................... 167 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ................................................................................................................... 170 

 



1 

 

คำเห็นชอบ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย   
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน แผนงานโครงการท่ีดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์บริบท
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นท่ีเรียบร้อย  จึงเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการนี้ในปี
การศึกษา  2565 
 
 
  

(นายอนันต์  บุญวาส) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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ส่วนท่ี 1 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษาโดยย่อ 
1.1 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ตั ้งขึ ้นเมื ่อพ.ศ. 2458 ชื่อโรงเรียนประชาบาล  
ตำบลสันทราย “อาศัยศาลาวัดสันทรายหลวงเป็นสถานศึกษา โดยนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้จัดต้ัง ดำรงอยู่
ได้ด้วยเงินศึกษาพลี จัดการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามระเบียบของโรงเรียน
ชาบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2474 คณะครูและราษฏรตำบลสันทรายได้ช่วยกันสละทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
และสร้างอาคารขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารไม้แบบพิเศษใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียนถึงพ.ศ. 2481 ทางโรงเรียนได้
งบประมาณจรจึงได้รื้ออาคารหลังนี้มาสร้างใหม่ ในท่ีดินปัจจุบันนี้ 
พ.ศ. 2503 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เริ่มทำการเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ต้ังแต่พ.ศ. 2504 ตามระเบียบ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2505 ขยายการศึกษาภาคบังคับเดิมท่ีกำหนดไว้ 4 
ปี เป็น 7 ปี (ป.1-ป.7) 
 พ.ศ.2509 รัฐบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาลไปขึ้นกับโครงการบริหารส่วนจังหวัด สังกัดการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2509 
 พ.ศ. 2511 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.017  ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 
1 หลังส้วม 5 ที่นั่ง 1 หลัง เป็นเงิน 180,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายชาย  สุภาวรรณ 
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 

พ.ศ. 2515  ได้รับเงินภาษีบำรุงท้องที่จากสภาตำบลสันทราย เป็นเงิน 17,000 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) เพื่อต่อเติมอาคารเรียน ชร.017 ช้ันล่าง กั้นเป็นห้องเรียนเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

พ.ศ. 2517 ทางราชการได้ให้ นางจันทร์เพ็ญ เอกเอี่ยมสิน ครูใหญ่ ไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
หมวดการศึกษาเมืองเชียงรายและแต่งตั้งให้นางเครือมาศ   อินทรทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสัน
ทราย ในปีนี้ราษฎร์หมู่ท่ี 1,5,6  
ตำบลสันทราย ได้จัดผ้าป่าหาเงินสร้างอาคารช่ัวคราว 1 หลัง ให้ช่ือว่า “ อาคารร่วมใจ” เป็นเงิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน)  และจัดผ้าป่าครั ้งที ่ 2 สร้างประปาให้โรงเรียนเป็นเงิน 30,000 บาท ได้รับเงินสร้า ง
บ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.บ.ประถมศึกษา(ฉบับท่ี 5) ให้ใช้หลักสูตรใหม่จากภาคบังคับ 7 ปี 
เป็น 6 ปี(ป.1-ป.6) 
 พ.ศ. 2522 ได้รับเงินงบประมาณทางราชการสร้างบ้านพักครูขึ้น 1 หลัง งบประมาณ 4,000 (สี่พัน
บาทถ้วน) ทางคณะครูและคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนได้จัดงานหาเงินสร้างรั้วโรงเรียนแบบถาวรทางทิศใต้
และทิศตะวันออก ถมดินปรับสนามในด้านทิศเหนือ ปรับปรุงสนามกีฬา เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)   
 พ.ศ. 2523 รัฐบาลได้โอนโรงเรียนสังกัด การจัดการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียน
ที่สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ครูประถมศึกษาทั้งหมดเปลี่ยนฐานะเป็น
ข้าราชการครู 
 พ.ศ. 2525 สภาตำบลสันทราย ได้อนุมัติเงิน ก.ส.ช. จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)ซื้อท่ีดินของนายเสมอ เนตตกูล เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา เพื่อขยายสนามให้เป็นสนามกีฬาตำบล 
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 พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง แบบ สปช. ขนาด 5 ที่นั่งราคาก่อสร้าง 43,750 
บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) และงบประมาณซ่อมแซมเพดาน อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก เป็น
เงิน 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารโรงฝึกงานเป็นหอประชุม เป็นเงิน 50,000 บาท และ
งบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานจำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2530 นางเครือมาศ   อินทรทิพย์ ได้เกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2530 ทางราชการ
แต่งต้ังให้นายพงษ์สุภาพ   พรหมใจษา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2530 
 พ.ศ. 2531 ได้รับอนุญาตจากทางราชให้เปิดทำการสอนช้ันอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียนและโรงเรียน
ได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 
 พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณ สร้างส้วม แบบสปช. 601 ขนาด 4 ท่ีนั่ง เป็นเงิน 99,500 บาท  
(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเพดานชั้นล่างและปรับปรุงพื้นที่คอนกรีต อาคาร
เรียน ชร.017 เป็นเงิน 100,600 บาท (หนึ่งแสนหกร้อยบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2537  ได้ดำเนินการทาสีอาคารเรียน ชร.017 เป็นเงิน 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โดยใช้เงินโรงเรียนและชาวบ้านดำเนินการ 
 พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ราคา 
1,832,701 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหนึ ่งบาทถ้วน) โดยเริ ่มสร้างในวันที่ 24 
กันยายน 2541 แล้วเสร็จในวันท่ี 21 เมษายน 2542 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเอกชน โดยนายสม เอกบุตร
เป็นผูรับจ้าง ตามหนังสือสัญญาจ้าง เลขท่ี 32/2541 ทำสัญญาจ้างเมื่อวันท่ี 23  กันยายน  2541 
 พ.ศ 2565 ถึง ปัจจุบัน นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร หลักสูตรที ่ ๑ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ชั ้นอนุบาล 1 ถึง ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ชั ้นละ ๑ ห้องเรียน 
นักเรียน 98 คน หลักสูตรท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม (IEC) ชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นละ ๑ ห้องเรียน นักเรียน 189 คน  หลักสูตร  3  
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(ปกติ)  ช้ันอนุบาล ๒ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ัน
ละ ๒ ห้องเรียน นักเรียน 301 คน รวมมีนักเรียนท้ังหมด 613 คน ข้าราชการครู 32 คน ครูอัตราจ้างชาวไทย 
8 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (Native Speaker) จำนวน ๖ คน ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  (Non-Native 
Speaker) สอนห้องเรียนพิเศษ (IEC) ชั ้นอนุบาล ๒ ถึง ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 จำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เล้ียง 5 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 3 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงจำนวน ๒ คน 
 
1.2 ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
1.2.1 ที่ต้ังและเขตบริการของโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่ 9 ถนน
พหลโยธินตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0-5377-
4377 โทรสาร 0-5370-0789 E-Mail amcrschool@gmail.com Website http://www.amcr.ac.th 
เปิดการสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา มีเขตพื้นที่บริการการการศึกษา หมู่ที่ 1 – 
12  ตำบลสันทราย คือ บ้านสันทรายหลวง บ้านสันทรายน้อย บ้านโป่งสลี บ้านป่าตึง บ้านร่องก้อ บ้านป่ากล้วย
บ้านป่าย้าง บ้านป่าข่า บ้านใหม่ทรายทอง บ้านใหม่สันติสุข บ้านป่ากล้วยเหนือ และบ้านห้วยบง ต.ท่าสาย  
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1.2.2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนทั้ง  ๑2 หมู่บ้านตำบลตำบลสันทราย มีจำนวน

ประชากร จากข้อมูลทะเบียนราษฎร พบว่าประชากรของเทศบาลตำบลสันทราย มีจำนวนทั้งสิ้น 9,921 คน 
แยกเป็นชาย 4,632 คน  หญิง 5,289 คน มีบริการโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกเนื่องจากติดกับถนนหลัก (เส้นพหลโยธิน) ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง 
การไฟฟ้า 1 แห่ง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลมีบริการไฟฟ้าจำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 
5,031 ครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติสายสำคัญ 2 สาย คือแม่น้ำลาวแม่น้ำกรณ์ หนองน้ำ 3 แห่ง คือ หนองบัว, 
หนองผักจิก, หนองไฮ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ชลประทาน 1 แห่ง ด้านเศรษฐกิจ ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพ 
ดังนี้ เกษตรกร ทำนา ทำสวน  ค้าขาย  รับจ้างภาคธุรกิจ รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ  

1.2.3 การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไป ประชากรเกิน ๙๐% นับถือศาสนาพุทธ 

อีกไม่ถึง ๑% นับถือศาสนาคริสต์ ประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมในการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจ 
จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดบ้านป่ากล้วย  วัดสันทรายหลวง วัดศรีปูคา(บ้านร่องก๊อ) วัดโป่งสลี วัดบ้านป่าตึง  
มีประเพณี และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาเป็นเอกลักษณ์ไทยล้านนา ภาษาพื้นเมือง (คำเมือง) 
 

1.2.4 แผนผังโรงเรียน และแผนที่โรงเรียน 
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1.2.5 รหัสข้อมูลของโรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120068 
รหัส Smis 8 หลัก :  57010071 
รหัส Obec 6 หลัก :  120068 

1.2.6 สัญลักษณ์โรงเรียน 
AMCR  (Anuban  Muang  Chiang Rai  school) 
A  =  Attempt  = มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นต้ังใจทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ 
M  =  Moral = มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
C  =  Creative = มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก 
R  =  Reflective = ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตน 

1.2.7 สีประจำโรงเรียน 
สีเหลือง หมายถึง มีคุณธรรม มีปัญญาความเจริญรุ่งเรื่อง มีความอุดมสมบูรณ์  
สีแดง หมายถึง มีความผูกพัน มีความสามัคคี 

1.2.8 ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
๑) ข้อมูลเก่ียวกับที่ดิน 
- เนื้อที ่     10.2 ไร่ / ตารางวา 
- พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร   3 ไร่ / ตารางวา 
- พื้นท่ีสนาน / นันทนาการ  7 ½ ไร่ / ตารางวา 
- จำนวนสนามกีฬา  3  สนาม ได้แก่ ฟุตบอล , ตะกร้อ, เปตอง 
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 ๒) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
ท่ี ประเภท แบบ ขนาด งบ พ.ศ. การใช ้

1 อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ๙ ห้อง ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๔ อาคารเรียนปฐมวัย 

2 อาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ 
ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้อง ๖,๑๗๐,๐๐๐ 

  
๒๕๕๘ 
  

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

3 อาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ๓ ช้ัน ๑๘ ห้อง ๙,๖๕๕,๙๐๐ ๒๕๕๘ ห้องเรียน 
4 อาคารช่ัวคราว  น๊อคดาวน์ 4 ห้อง 600,000 ๒๕๕๘ ห้องเรียน 

5 อาคาร
อเนกประสงค์ สร้างเอง ๕x๕ ม. ๗๕,๐๐๐ ๒๕๓๔ ห้องสมุด 

6 อาคาร
อเนกประสงค์ สร้างเอง ๖x๒๑ ม. ๓๐,๐๐๐ ๒๕๔๐ โรงอาหาร 

7 อาคาร
อเนกประสงค์ สร้างเอง ๖x๗ ม. ๒๐,๒๐๐ ๒๕๕๗ ห้องกิจกรรม 

8 บ้านพักครู องค์การ  ๘x๑๖ ม. ๔๐,๐๐๐ ๒๕๒๐ ท่ีพักครู 

9 ส้วม สปช.๖๐๑ 
ปรับปรุง ๔ ท่ีนั่ง ๙๐,๐๐๐ 

๗๗,๐๐๐ 
๒๕๓๖ 
๒๕๕๓ 

ส้วมนักเรียน 
ส้วมสุขสันต์ 

10 ส้วม สพฐ. ๔ ท่ีนั่ง ๓๕๐,๕๓๓ ๒๕๕๓ ส้วมนักเรียน 
 

3) ข้อมูลจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 22  ห้อง 
4) จำนวนหอ้งประกอบ 
- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  3  ห้อง  พื้นท่ี 162 ตารางเมตร 
- ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  พื้นท่ี 54 ตารางเมตร 
- ห้องสมุด   1  ห้อง  พื้นท่ี 108 ตารางเมตร 
- ห้องศูนย์ sss   1  ห้อง  พื้นท่ี 54 ตารางเมตร 

5) ข้อมูลเก่ียวกับสื่อ อุปกรณ์ เคร่ืองอำนวยความสะดวก 
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังหมด 75  เครื่อง 
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  55  เครื่อง 
- ใช้ในงานบริการ จำนวน   15  เครื่อง 
- เล่น Internet  ได้ จำนวน  70  เครื่อง 
- จำนวนเครื่องเล่น วีซีดี/ดีวีดี  10  เครื่อง 
- จำนวนเครื่องโทรสาร   1    เครื่อง 
- จำนวนโทรทัศน์    22  เครื่อง 
- จำนวนวิทยุ    8    เครื่อง 

6) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ห้องสมุด 
- จำนวนหนังสือในห้องสมุด    9,500  เล่ม 
- หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ E-Library 2900  เล่ม 
- มีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สืบค้นทาง Internet ได้  7  เครื่อง 
- คิดเป็นอัตราส่วนจำนวนนักเรียน : เครื่อง = 85 : 1  
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7) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
(จำนวนคร้ัง /ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนคร้ัง /

ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

- สวนเกษตร 
- สหกรณ์ร้านค้า 
- ศาลาธรรม 
- ห้องครัว 
- สนามเด็กเล่น 
- สนามกีฬา 
- ห้องน้ำห้องส้วม 
- ลานศิลปะ 
- ห้องมินิเทียร์เตอร์ 
- ห้องปฎิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ลานอนุสรณ์ AMCR Park 
- ห้องสมุดชุมชน 
 

40 
40 

120 
20 

180 
80 
40 
40 
40 

120 
120 
240 
120 
80 
40 
40 

- เทศบาลตำบลสันทราย 
- สวนรุกขชาติโป่งสลี 
- สถานท่ีประกอบการปั้นหม้อโป่งสลี   
- สถานท่ีประกอบการทอผ้า 
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- หอฝ่ินเชียงแสน 
- ค่ายเม็งรายมหาราช 
- ตลาดสดบ้านสันทรายหลวง 
- วัดภายในตำบลสันทราย 
- วัดร่องขุ่น 
- วัดร่องเสือเต้น 
- วัดห้วยปลากั้ง 
- ไร่เชิญตะวัน 
- inspire by princess 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

สันทราย 
- สวนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว 
- ฟาร์มจระเข้โภคธารา อ.พาน  

จ.เชียงราย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ.
เชียงราย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ.พะเยา 
- หอประวัติศาสตร์ เมืองเชียงราย 
- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ 
- พิพิธภัณฑ์เชียงแสน 
- ขัวศิลปะ เชียงราย 
- หมู่บ้านโอท็อปบ้านเมืองรวง 
- วนอุทยานขุนน้ำนางนอน 

5 
2 

20 
20 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1.2.9 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1) ข้อมูลข้าราชการครู 

ท่ี ชื่อ – สกุล เลขที่
ตำแหน่ง ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

1.  นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ 902 ผู้อำนวยการ/ชพ. ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บริหารการศึกษา 
บริหารการศึกษา 

2.   ๑๑๖๗ รองผู้อำนวยการ/   
3.  นางกาญจณีย์  ธีระเดช 907 ครู/ชพ.(ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการ) 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

4.  นางศรีวรรณา     เรือนสุภา 9 ครู/ชพ. ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บริหารการศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

5.  นางเกษร  จิโน 17 ครู/ชพ. ปริญญาตรี คหกรรม 
6.  นางแสงเดือน  มณทนม 911 ครู/ชพ. ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
7.  นางสาวศิริลักษณ์ กัญวรรณ 916 ครู ปริญญาตรี ภาษาไทย 
8.  นายธนัตอัฒฑ์  วิทิยถ 968 ครู/ชพ. ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
บริหารการศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลป ์

9.  นางลำดวน  สายเมืองนาย 975 ครู/ชพ. ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
10.  นางสาวสุจิตรา  สิถิระบุตร 989 ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
11.  นายโชคชัย  แสนวิชา 997 ครู ปริญญาตรี พลศึกษา/นิติศาสตร์ 
12.  นางรัชนี  ศรีโชติ 1041 ครู/ชพ. ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
13.  นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 1071 ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
14.  นางสาวจิตพร  เชตะวัน 1100 ครู/ช ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
บริหารการศึกษา 
ปฐมวัย 

15.  นายจักรพันธ์   รัตนสุวรรณ ๑๑๐๑ ครูผู้ช่วย ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บริหารการศึกษา 
การศึกษาพิเศษ 

16.  นางสาวธนัญกรณ์  ไมตร ี 1171 ครู/ช ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
17.  นางเรณู ยอดระบำ 4504 ครู/ชพ. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
18.  นางสาวกิดาหยัน  จันธิมา 5479 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์
19.  นางสาวนฤมล  มะยอง 5668 ครู/ช ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 
20.  นางอรุโณทัย   เช้ือเมืองพาน 6256 ครู/ชพ. ปริญญาตรี ปฐมวัย 
21.  นางพราวพิมล   ศรีไชยวงค์ 6454 ครู/ชพ. ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
หลักสูตรและการสอน 
การประถมศึกษา 

22.  นางเนรัญญา  อะทะไชย 6484 ครู/ช ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

23.  นางสุรีรัตน์  แสนเมืองมูล 6609 ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
24.  นางอุพาพร  คักกันหา 6626 ครู ปริญญาตรี ชีววิทยาประยุกต์ 
25.  นางฉลวย  นุชนิยม(ไปช่วยราชการ) 6636 ครู/ชพ. ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
การประถมศึกษา 
การประถมศึกษา 

26.  นายอินทนง  จันตา ๖๖๕๘ ครู/ชช. ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา/รปศ. 
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ท่ี ชื่อ – สกุล เลขที่
ตำแหน่ง ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

27.  นางดนตรี  ดวงสม 6996 ครู/ชพ. ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
28.  นางแสงดาว  เมืองใจ 7019 ครู/ชพ. ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
บริหารการศึกษา 
การประถมศึกษา 

29.  นายพสิษฐ์   สุริยา 7060 ครู/ช. ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

การสอนภาษาไทย 

30.  นางฐิติวรดา  พรมมา 7143 ครู/ชพ. ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
31.  นางรักษ์คณา  ต๊ิบมา  7407 ครู/ชพ. ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์
32.  นายบุญชัช  ผลทิพย์ 7596 ครู/ชพ. ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

33.  นางสาวอัญธิชา   หวลระลึก 7683 ครู/ช. ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บริหารการศึกษา 
ปฐมวัย 

34.  นางวณิชชา  สีหาวงษ์ 7806 ครู/ชพ. ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

หลักสูตรและการสอน 
การศึกษาปฐมวัย 

2) ครูอัตราจ้างชาวไทย 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1 นายธนากร  แสนคำมา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ 
2 นางสาวกาญจ์มณี  สิทธิอาษา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
3 นางสาวณัฐจิรา  มาณะกิจ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวเจตนา  แสนเมืองมูล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี เคมี 
5 นายณัฐวุฒิ  แสงชัย ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ประวัติศาสตร์ 
6 นางสาวพิมนภัทร์ จรัลนิธิพงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
๗ นางสาวฉันท์หทัย  สุขศรีราษฎร์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ศิลปะ 
๘ นางสาวชมพูนุช   อุ่นใจ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 

3) ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

1 Miss. Treva Marie Appugliese ครูอัตราจ้าง 
/Native ปริญญาตร ี Psychology 

2 Mr.Aaron Zheng Yan ครูอัตราจ้าง 
/Native ปริญญาตร ี Art 

3 Miss Jolene Roycroft ครูอัตราจ้าง 
/Native ปริญญาตร ี

Health Sciences 
and Social 
Services 

4 Mr. Aaron Dustin Rubio ครูอัตราจ้าง 
/Native ปริญญาตร ี Sociology 

5 Miss Alison May Draper ครูอัตราจ้าง 
/Native ปริญญาตร ี Commerce 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

6 Miss Negar Saberi ครูอัตราจ้าง 
/Native ปริญญาตร ี Curriculum and 

Instruction 

7. Mr.Clad Tallado Bacolod ครูอัตราจ้าง 
/Non Native ปริญญาตร ี Bacheor of 

Elementary (B.A.) 

8 Miss Hermelita Dudalo Carreo ครูอัตราจ้าง 
/Non Native ปริญญาตร ี Bacheor of 

Elementary (B.A.) 

9 Miss Gregchie Emerald D.Vanlenzula ครูอัตราจ้าง 
/Non Native ปริญญาตร ี

Bacheor of degree 
in secondary 

education (B.A.) 

10 Miss Valery Turaray Fulig ครูอัตราจ้าง 
/Non Native ปริญญาตร ี

Bacheor of degree 
in secondary 

education (B.A.) 

๔) พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1 นางอุลัยรัตน์   ดอนไชย พี่เล้ียงอนุบาล ปวช. เกษตรศาสตร์ 
2 นางพัชรี   ไชยบุญเรือง พี่เล้ียงอนุบาล ม.๖ - 
3 นางสาววันเพ็ญ  โคตรพรมมา พี่เล้ียงอนุบาล ม.๓ - 
4 นางสาวสุดาพร   อินทร์ดี พี่เล้ียงอนุบาล ม.6 - 
5 นางสาวสุพัตรา นวลคำมา  พี่เล้ียงอนุบาล ปวส. การบัญชี 

๕) พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1 นางสาวณิศาณดา  ยอดวงค์ พี่เล้ียงเด็กพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 
2 นางสาวสุปรียา  ผาคำ พี่เล้ียงเด็กพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 

๖) เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1 นายศิริวัฒน์   อันไกรฤทธิ ์ ธุรการ ปริญญาตร ี นิติศาสตร์ 

๗) อัตราจ้าง แม่บ้าน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1 นางศุภนุช  ไชยยะ แม่บ้าน ป.6 - 
๒ นางมณฑกาณต์   อินมั่น แม่บ้าน ปวส. คหกรรม 
๓ นางบัวเนียม   ก้องสำโรง แม่บ้าน ป.4 - 

๘) อัตราจ้าง ภารโรง 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1 นางสาวอารีย์   พลศรี ภารโรงงบ สพฐ. ปวช.  
๒ นายฤทธิชัย   เผ่ากันทะ ภารโรงงบ ร.ร.  ป.๖ 
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1.2.10 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. นายอนันต์  บุญวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดารุณี  ฟูสาย  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
3. นางกาญจณีย์  ธีระเดช  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๔. นางสาวสมพร  เทกัณฑ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
5. นายสงคราม  ราชคม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖. นายสุริยัน  วงศ์สุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
7. พระครูปรีชา วรพิพัฒน์  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
8. พระทรงวุฒิ อาภสฺสรเมธี  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
๙. นายสงัด  หลวงสุภา  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 

๑๐. นายวิทูรย์  จิตตะวิกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นายมงคล  สุภามณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1๒. นายสมบูรณ์  ศรีเมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1๓  นายมนตรี  แสงมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1๔. นางณัชชา  ชัยวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและ

เลขานุการ 

1.2.11 ข้อมูลนักเรียน 
1) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน (๒๗ เม.ย. 2565) 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1(EP) 4 15 19 
อนุบาล 2/1(EP) 8 13 21 
อนุบาล 2/2(IEC) 10 8 18 

อนุบาล 2/3 12 6 18 
อนุบาล 3/1 (EP) 2 3 5 
อนุบาล 3/2(IEC) 12 8 20 

อนุบาล 3/3 13 7 20 
อนุบาล 3/4 11 9 20 
รวมอนุบาล 72 69 141 
ป.1/1 (EP) 9 7 16 
ป.1/2(IEC) 9 13 22 

ป.1/3 11 10 21 
ป.1/4 12 10 22 

ป.2/1 (EP) 7 6 13 
ป.2/2(IEC) 21 12 33 

ป.2/3 13 10 23 
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ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ป.2/4 9 13 22 
ป.3/1 (EP) 4 6 10 
ป.3/2(IEC) 7 16 23 

ป.3/3 13 7 20 
ป.3/4 14 10 24 

รวมช่วงชั้นที่ 1 129 121 250 
ป.4/1(EP) 6 5 11 
ป.4/2(IEC) 15 14 29 

ป.4/3 14 12 26 
ป.4/4 9 12 21 

ป.5/2(IEC) 17 11 28 
ป.5/3 16 10 26 
ป.5/4 14 11 25 

ป.6/1 (EP) 2 1 3 
ป.6/2(IEC) 9 6 15 

ป.6/3 17 21 38 
รวมช่วงชั้นที่ 2 119 103 222 

อนุบาล 72 69 141 

ช่วงช้ัน 1 129 120 249 

ช่วงช้ัน 2 119 103 222 

รวมประถม 248 224 472 

รวมทั้งหมด 320 292 612 
 

๒) จำนวนนักเรียนจำแนกตามหลักสูตรเปิดสอน (๒๗ เม.ย. 2565) 
- หลักสูตรปกติ 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2/3 12 6 18 

อนุบาล 3/3 13 7 20 

อนุบาล 3/4 11 9 20 

รวมอนุบาล 36 22 58 

ป.1/3 11 10 21 

ป.1/4 12 10 22 
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ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ป.2/3 13 10 23 

ป.2/4 9 13 22 

ป.3/3 13 7 20 

ป.3/4 14 10 24 

รวมช่วงชั้นที่ 1 72 60 132 

ป.4/3 14 12 26 

ป.4/4 9 12 21 

ป.5/3 16 10 26 

ป.5/4 14 11 25 

ป.6/3 17 21 38 

รวมช่วงชั้นที่ 2 70 66 136 

รวมหลักสูตร ปกติ ทั้งสิ้น 178 148 326 
 

- หลักสสูตร IEC 
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2/2(IEC) 10 8 18 

อนุบาล 3/2(IEC) 12 8 20 

รวมอนุบาล 22 16 38 

ป.1/2(IEC) 9 13 22 

ป.2/2(IEC) 21 12 33 

ป.3/2(IEC) 7 16 23 

รวมช่วงชั้นที่ 1 37 41 78 

ป.4/2(IEC) 15 14 29 

ป.5/2(IEC) 17 11 28 

ป.6/2(IEC) 9 6 15 

รวมช่วงชั้นที่ 2 41 31 72 

รวมหลักสูตร IEC ทั้งสิ้น 100 88 188 
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- หลักสสูตร EP 
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1(EP) 4 15 19 

อนุบาล 2/1(EP) 8 13 21 

อนุบาล 3/1 (EP) 2 3 5 

รวมอนุบาล 14 31 45 

ป.1/1 (EP) 9 7 16 

ป.2/1 (EP) 7 6 13 

ป.3/1 (EP) 4 6 10 

รวมช่วงชั้นที่ 1 20 19 39 

ป.4/1(EP) 6 5 11 

ป.6/1 (EP) 2 1 3 

รวมช่วงชั้นที่ 2 8 6 14 

รวมหลักสูตร EP ทั้งสิ้น 42 56 98 
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1.2.12 โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ ์

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายกิตติพงศ์ มงคลคำ 

ฝ่ายการบริหารวิชาการ  
หัวหน้าฝ่าย นายอภิวัฒน์   ตันนันตา 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าฝ่ายนายกิตติพงศ์ มงคลคำ 

 

ฝ่ายการบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่าย นางกาญจณีย์  ธีระเดช 

 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
หัวหน้า นางเกร จินโน 

 

- หัวหน้างานธุรการ 
   นางสาวนฤมล  มะยอง 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  นายศิริวัฒน์  อันไกรฤทธิ์ 
  นางสาวกาญจ์มณี  สิทธิอาษา 
- หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นายบุญชัช  ผลทิพย์  
- เจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นายธนากร  แสนคำมา 
- หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
  นายบุญชัช  ผลทิพย ์
  นายธนัตอัฒฑ์  วิทิยถ 
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  นายอินทนง  จันตา 
  นายโชคชยั  แสนวิชา 
  นายพสิษฐ์   สุริยา 
  นางเรณู ยอดระบำ 
  นางสุรีรัตน์  แสนเมืองมูล   

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  นางสาวศิริลักษณ์ กัญวรรณ 
  นายธนัตอัฒฑ์  วิทิยถ 
  นายพสิษฐ์   สุริยา 
- หัวหน้างานการเงินการบัญชี 
  นางฐิติวรดา  พรมมา 
- เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  นางอุพาพร   คักกันหา 
- เจ้าหน้าท่ีการบัญชี 
  นางสาวกิดาหยัน   จันธิมา 
  นางสาวสุจิตรา  สิถิระบุตร 

- หัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย  
  นางศรีวรรณา  เรือนสุภา 
- หัวหน้าสายชั้น ป. 1 – 3 
  นางแสงดาว   เมืองใจ 
- หัวหน้าสายชั้น ป. 4 – 6  
  นายอภิวัฒน์  ตันนันตา 
- หัวหน้าโครงการห้องเรียน EP 
  นางกาญจณีย์  ธีระเดช 
- หัวหน้าโครงการห้องเรียน IEC 
  นางเรณู   ยอดระบำ 
- หัวหน้าโครงการห้องเรียนเรียนรวม 
  นางแสงเดือน  มนทนม  
- งานวัดผลประเมินผล 
นางพราวพิมล   ศรีไชยวงค์/ 
นายอินทนง  จันตา/นายพสิษฐ์   สุริยา 
นางเนรัญญา  อะทะไชย/ 
นางสาวศิริลักษณ์ กัญวรรณ 

- การวางแผนอัตรากำลัง 
- การสรรหา 
- การจ้างลูกจ้าง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
  การทำงาน 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การเลื่อนเงินเดือน/จ้าง 
- การออกจากการทำงาน 
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1.2.13 โครงสร้างหลักสูตร / เวลาเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เปิดทำการเรียนการสอน 3 

หลักสูตร ดังนี้ 
 

๑) โครงสร้างเวลาเรียน (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา  ๒๕65 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
สาระเพิ่มเติม       

วิทยาศาสตร์ (STEM) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ต้านทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คอมพิวเตอร์  ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
คณิตศาสตร์(คณิตคิดเร็ว)  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
IS - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (สาระเพิ่มเติม) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลา ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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๒) โครงสร้างเวลาเรียน (หลักสูตร IEC)ปีการศึกษา  2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
สาระเพิ่มเติม        

ดนตรี/นาฏศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
คอมพิวเตอร์  ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
IS - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน  (สาระเพิ่มเติม) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

แนะแนว  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชุมนุม/ชมรม  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลา ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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๓) โครงสร้างเวลาเรียน (หลักสูตร EP) ปีการศึกษา  2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
สาระเพิ่มเติม        

ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
IS - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วัฒนธรรมต่างชาติ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
ดนตรีสากล ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (สาระเพิ่มเติม) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลา ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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๔) รายวิชาท่ีจัดให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ หลักสูตร IEC 

กลุ่มสาระ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ชม./นน. ครูต่างชาติ ชม./นน. ครูต่างชาติ 

1. คณิตศาสตร์ 200 (5) 40 (1) 200 (5) 40 (1) 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5) 40 (1) 100 (2.5) 40 (1) 

3. สุขศึกษาและพลศึกษา 
80 (2) 40 (1) 

พลศึกษา 
80 (2) 40 (1) 

พลศึกษา 
4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 200(5) 200(5) 200(5) 200(5) 
5. ศิลปะ 40(1) 40(1) 40(1) 40(1) 
รวม  9  9 

 
5) รายวิชาท่ีจัดให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา หลักสูตร EP 

กลุ่มสาระ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ชม./นน. ครูต่างชาติ ชม./นน. ครูต่างชาติ 

1. คณิตศาสตร์ 200 (5) 160 (4) 200 (5) 160 (4) 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5) 80 (2) 100 (2.5) 80 (2) 
3. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
5. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 200(5) 200(5) 200(5) 200(5) 
6. ศิลปะ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
7. คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
8. วัฒนธรรมต่างชาติ (เพิ่มเติม) 40 (1) 40 (1)   

รวม  17  16 

๕) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ช่วงอายุ 
อายุ 4 – 5 ปี 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรรู้ 
สาระการเรียนรู้ - ด้านร่างกาย 

- ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อม
ตัวเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 2 ปีการศึกษา (ไม่ต่ำกว่า 400 วัน) 

1 การจัดช้ันเรียน เด็กท่ีมีอายุ 4 ปี เรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และเด็กท่ีมีอายุ 5 ปี เรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 
2 ระยะเวลาเรียนใช้เวลาจัดประสบการณ์ให้เด็ก 2 ปีการศึกษา 
3 สาระการเรียนรู ้ สาระการเรียนร ู ้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
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๖) การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
หลักสูตร ชั้น จำนวนชั่วโมง 

1. หลักสูตรปกติ 
ป.1 – 6 
อนุบาล 2 – 3 

1,200 ช่ัวโมง 
200 วัน 

2. หลักสูตร IEC 
ป.1 – 6 
อนุบาล 2 – 3 

1,200 ช่ัวโมง 
200 วัน 

3. หลักสูตร EP 
ป.1 – 6  
อนุบาล 1 – 3 

1,200 ช่ัวโมง  
200 วัน 
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด / ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้นําบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาและกฎหมาย นโยบายท่ีเกี่ยวข้องมา
กําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ดังนี้  

2.1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เก่ียวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา 
2.๑.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา 
ได้แก่ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย  
โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ จัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั ้งนี ้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ ่ง อย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติและการดําเนินการและตรวจสอบ การดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชียวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕8๐) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕8๐) ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประเทศในระยะ 
๒๐ ปโีดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕8๐) มี 5 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและ การวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๑ การพัฒนา ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๒ การยกระดับ คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ท่ัวถึง และยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๓ การปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ท่ี ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 



22 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ การ
ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์ที ่ ๖.๔ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖5) สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน ระยะ ๕ ปี 
มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑2 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม เพิ่มขึ้นคนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถเพิ่มข้ึน และคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2.๒ นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
2.๒.๑ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕7๙ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อใช้ เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็น กรอบและ 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู ้สําหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั ้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมี  
สาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

วัตถุประสงค ์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ บทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศ

ลดลง 
ยุทธศาสตร์  
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของ

ประเทศ 
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๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

2.๒.๒ นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
หลักการ 
๑. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ บุคลากรทางการ

ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก ประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

๒. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกําก ับ ของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน พื้นท่ี
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียบ ในด้าน สุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่สําคัญ 

ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ การรู้จักและประเมิน
ตนเอง 

ระดับประถมศึกษา  
มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
๑. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
๒. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น  
๓. เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาพื้นถิ่น ภาษาแม่ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
๔. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้ จาก ประสบการณ์

จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรวมกัน ของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเพิ่งแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

๕. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเรื่องที่อการเรียนรู้ 5. จัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ๗. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

๘. จัดให้มีโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา  
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์(STEM) การต่างประเทศ 

(ภาษาท่ีสาม) 
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๒. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ การมีงานทํา 
เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้ สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดทําฐานข้อมูล(Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
๓. ใช้เทคโนยีและดิจิทัลในเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบเน้นการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดจัดในเรื่อง ข้อกฎหมาย 

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ใขร่วมกัน 
๕. ให้หน่วยงานระดับกรม กําหนดในงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตามความ

ต้องการจําเป็นให้หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
5. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับ หน่วยจัด

การศึกษา 
๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ให้เอื้อต่อ

การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
๔. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี

เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจําเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา สื่อสาร อธิบายทํา
ความเข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

๔. วางแผนการใช้อัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นําเสนอต่อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจ ราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
2.๒.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้าประสงค ์
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม ตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล นําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ จรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย  
นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

2.3 มาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.3.๑ มาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
      มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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       มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
                  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
               2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
                     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
               3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
               5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
                 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
               2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
                    ชีวิตได้ 
                 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
                 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                     เรียนรู้ 
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๒.3.๒ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
      มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

           1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
           1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
           1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
           1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

        มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
           ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
           ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
           ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
           ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
           ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
           ประสบการณ์ 
           ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

        มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
          ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
          ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
          ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
          ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
           การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

2.5 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 

1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
1.2 ด้านคุณภาพของครู 
1.3 ด้านการวิจัยและพัฒนา 

ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality SySTEM Management) 
2.1 ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
2.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
2.3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
2.4 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
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2.6 กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา มีสภาพเป็นพลโลก สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโรงเรียนร่วมเครือข่าย ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ 

2.7 ปรัชญาโรงเรียน 
“ปฏิรูปการเรียนรู้  ชูศักยภาพตน  ฝึกฝนวินัย” 

2.8 วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกบน

พื้นฐานความเป็นไทย ด้วยหลักสูตร การเรียนการสอนและ การบริหารจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

2.9 พันธกิจโรงเรียน 
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4. พัฒนาบุคลากรในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ สู่ความเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
8. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามวิถีประชาธิปไตย มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

2.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
       ผู้เรียนมีวินัย และความรับผิดชอบ 

2.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
       โรงเรียน 3 หลักสูตร 
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2.12 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังที่ 3 จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
2.12.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ดีมาก 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย 
           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)ประเภทโรงเรียน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๒.๐๐ คะแนน 
• มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 
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2.12.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพการและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๓๙ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๘๘ ดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
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2.13 ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
2.13.1 ด้านคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
2565 2565 2565 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก    
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัด ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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2.13.๒  จัดการการศึกษาระดับประถมศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ค่าเป้าหมายระยะ ๓ ปี) 
2565 2565 2565  

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน    
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
       1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

        2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
        4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
        5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
        6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
        1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
        2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
        3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
        4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ       
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดี ดี ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี ดี ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3  ประมาณการรายรับ รายจ่าย 

3.1 ประมาณการรายได้ ปีการศึกษา 25๖๓ 
3.1.1 งบประมาณจากต้นสังกัด (คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ๕ เม.ย.6๓) 

1) งบอุดหนนุรายหัวและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

ชั้น 
นักเรียน
(คน) 

อุดหนุนรายหัว/คน รวมอุดหนุนรายหัว 
พัฒนา
คุณภาพ 

รวมพัฒนาคุณภาพ 

อนุบาล 1 19 1,700 32,300 430 8,170 

อนุบาล ๒ 57 1,700 96,900 430 24,510 

อนุบาล ๓ 65 1,700 110,500 430 27,950 

รวม
อนุบาล 

141 1,700 239,700 ๔๓๐ 60,630 

ป.1 81 ๑,๙๐๐ 153,900 ๔๘๐ 38,880 

ป.2 91 ๑,๙๐๐ 172,900 ๔๘๐ 43,680 

ป.3 77 ๑,๙๐๐ 146,300 ๔๘๐ 36,960 

ป.4 87 ๑,๙๐๐ 165,300 ๔๘๐ 41,760 

ป.5 79 ๑,๙๐๐ 150,100 ๔๘๐ 37,920 

ป.6 56 ๑,๙๐๐ 106,400 ๔๘๐ 26,880 

รวม
ประถม 

471 ๑,๙๐๐ 894,900 ๔๘๐ 226,080 

รวม
ทั้งหมด 

612 - 1,134,600 - 286,710 
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3.1.๒. งบประมาณรายได้สถานศึกษา 
๑) รายได้สถานศึกษา หลักสูตรปกติ (คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ๕ เม.ย.6๓) 

ชั้น นักเรียน 
ค่าจ้างครู   สาขา

ขาดแคลน 
รวมค่าจ้างครู 

สาขาขาดแคลน 
ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก

อนุบาล 
รวมค่าจ้าง                

พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 
ค่า 

สาธารณูปโภค 
รวม 

สาธารณูปโภค 
อนุบาล  58 - - 2,000 116,000 2๐๐ 11,600 
ประถม 268 ๕๐๐ 134,000 -๐ - 2๐๐ 53,600 
รวม 326 500 134,000 2,000 116,000 ๔๐๐ 65,200 

๒) รายได้สถานศึกษา IEC ( คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ๕ เม.ย.63) 

ชั้น นักเรียน 
ค่าบำรุง

การศึกษา 
รวมบำรุง
การศึกษา 

ค่าจ้างครูสาขา
ขาดแคลน 

รวมค่าจ้าง
ครูสาขา

ขาดแคลน 

ค่าจ้างพี่เลี้ยง
เด็กอนุบาล 

รวมค่าจ้าง                
พี่เลี้ยงเด็ก
อนุบาล 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

รวม 
สาธารณูปโภค 

อนุบาล  38 7,000  191,750  - - 2,000  76,000  200  7,600  
ประถม 150 9,000  637,500  500  75,000  - - 200  30,000  
รวม 188 16,000  829,250  500  75,000  2,000 76,000  400  37,600  

๓) รายได้สถานศึกษา EP ( คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ๕ เม.ย.63) 

ชั้น   นักเรียน   ค่าบำรุง
การศึกษา  

รวมค่าบำรุง
การศึกษา  

 ค่าสนับสนุน
การศึกษา 

รวมค่า
สนับสนนุ
การศึกษา  

ค่าจ้างครู
สาขาขาด

แคลน  

รวมค่าจ้าง
ครูสาขา

ขาดแคลน  

ค่า
สาธารณูปโภค  

รวม  
สาธารณูปโภค  

อนุบาล 45 50,000  2,250,000  7,000 315,000  - - - - 

ประถม 53 60,000  3,180,000  7,000  371,000  500  26,500  - - 

 รวม  98 110,000  5,430,000 14,000  686,000 500 26,500  -  -  



 

 

3.2 ประมาณการรายจ่าย งบเงินอุดหนุนรายหัว (ระดับก่อนประถมศึกษา) 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 งบประมาณ (141x1700) 239,700  ๑๐๐% 

๑ งบบริหารท่ัวไป 68,314.5  28.5% 
๑.๑  ใช้สอย,วัสดุ,ตอบแทน    
๑.๒  สาธารณูปโภค    
๑.๓ ปรับปรุงซ่อมแซม   
๑.4 อื่นๆ   

๒ งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน 23,970 ๑0 % 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบพัฒนาตามกลยุทธ์  147,415.5 61.5 % 
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑     
๓.๑.๑ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 122,430  
๓.๑.๒ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -  
๓.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศในโรงเรียน 
4,000  

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒   
๓.๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 1,000  
๓.๒.4 โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน -  
๓.๒.5 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะนักเรียน -  
3.2.7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญ -  
๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓    
๓.๓.๒ โครงการจ้างครูและบุคลากร 19,974.50  
๓.๓.๓ โครงการพัฒนาบุคลากร -  
3.๔ กลยุทธ์ที่ ๔   
๓.๔.๑ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาส่ือประจำห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ 
-  

๓.๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการรับส่งนักเรียน -  
3.4.3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ -  
3.4.4 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม -  
๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๕   
๓.๕.๑ โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม -  
3.5.5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน -  
3.5.8 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข -  
๓.6 กลยุทธ์ที่ 6   

  



 

 

3.3 ประมาณการรายจ่าย งบพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 งบพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (141x ๔๓๐) 60,630 ๑๐๐ % 
๑ กิจกรรมวิชาการ 18,189 ๓๐ % 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล -  
๑.2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 11,189  
1.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ -  
1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 7,000  
1.5 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข -  

๒ กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด 15,158 ๒๕ % 
๒.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 10,000  
๒.๒ โครงการพัฒนากระบวนการลูกเสือ  – ยุวกาชาด -  
๒.๓ โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน -  

2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการ 

5,158  

3 กิจกรรมทัศนศึกษา 18,189 ๓๐ % 
๓.๑ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 18,189  

4 กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 9,095 ๑๕ % 
๔.๑ โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9,095  

 

3.4 ประมาณการรายจ่าย งบเงินอุดหนุนรายหัว (ระดับประถมศึกษา) 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 งบประมาณ (471x๑,๙๐๐) 894,900  ๑๐๐ % 

๑ งบบริหารท่ัวไป 255,046.5 28.5 % 
๑.๑  ใช้สอย,วัสดุ,ตอบแทน   
๑.๒  สาธารณูปโภค   
๑.๓ ปรับปรุงซ่อมแซม   
๑.๓ อื่นๆ   

๒ งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน 89,490  10 % 
๓ 
 
 
 
 
 
 

งบพัฒนาตามกลยุทธ์  550,363.50 61.50 % 
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑     
๓.๑.๑ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ -  
๓.๑.๒ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000  
๓.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศในโรงเรียน 
 

160,000  



 

 

ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒   
๓.๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 95,000  
๓.๒.4 โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 30,000  
๓.๒.5 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะนักเรียน 90,000  
3.2.7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญ -  
๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓    
๓.๓.๒ โครงการจ้างครูและบุคลากร 76,066.5  
๓.๓.๓ โครงการพัฒนาบุคลากร 5,297  
3.๔ กลยุทธ์ที่ ๔   
๓.๔.๑ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาส่ือประจำห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ 
66,000  

๓.๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการรับส่งนักเรียน -  
3.4.3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ -  
3.4.4 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม -  
๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๕   
๓.๕.๑ โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 12,000  
3.5.5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 13,000  
3.5.8 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
๓.6 กลยุทธ์ที่ 6 -  

 

3.5 ประมาณการรายจ่าย งบพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา) 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 งบพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( 471 x ๔๘๐) 226,080 ๑๐๐ % 
๑ กิจกรรมวิชาการ 67,824 ๓๐ % 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 25,000  
๑.2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน -  
1.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ 22,824  
1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 15,000  
1.5 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5,000  

๒ กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด 56,520 ๒๕ % 
๒.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 10,000  
๒.๒ โครงการพัฒนากระบวนการลูกเสือ  – ยุวกาชาด 34,520  
๒.๓ โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 7,000  

2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การ 

5,000   



 

 

ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
3 กิจกรรมทัศนศึกษา 67,824 ๓๐ % 

๓.๑ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 67,824  
4 กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 33,912 ๑๕ % 

๔.๑ โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 33,912  
3.6 ประมาณการรายจ่าย เงินบำรุงการศึกษา/รายได้สถานศึกษา    

3.6.๑ นักเรียนหลักสูตร ปกติ 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ ค่าสนับสนนุ สาธารณูปโภค ( 326  x ๒๐๐) 65,200 ๑๐๐ % 
  ๑.๑ จ่ายสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 65,200 ๑๐๐ % 
๒ ค่าจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน  (  326  x ๕๐๐) 163,000 ๑๐๐ % 
 ๒.๑ จ่ายค่าจ้างครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 81,500 ๕๐ % 
 ๒.๒ จ่ายค่าจ้างครูวิชาศิลปศึกษา 81,500 ๕๐ % 
๓ ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (  326 x ๒,๐๐๐) 652,000 ๑๐๐ % 
 ๒.๑ จ่ายค่าจ้างพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย ๒ คน 652,000 ๑๐๐ % 
๓ ประกันอุบัติเหตุ 652000 ๑๐๐ % 
 ๓.๑ โครงการการกำกับดูแลนักเรียน/การประกนัอุบัติเหตุน

นักเรียน (  326 x ๒๐๐) 
65,200 ๑๐๐ % 

3.6.2 นักเรียนหลักสูตร Intensive English Course (IEC) 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ ค่าบำรุงการศึกษา (๓8 x ๗,๐๐๐ + 150 x ๙,๐๐๐) 1,616,000 ๑๐๐ % 
 ๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (๔ คน x 27,๐๐๐ x ๑๒) 1,296,000 80.20 % 
 ๑.๒ ค่าจ้างพี่เล้ียงอนุบาล (๑ x 7,5๐๐  x ๑๒) 90,000 5.57 %  
 1.3 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ (1 * 9,000 * 12) 108,000 6.68 %  
 รวมค่าจ้างบุคลากร 1,404,000 86.88% 
 ๑.๓ สมทบประกันสังคม   (๒๔๒,๐๐๐ x ๕%) 12,100 4.62 % 
 ๑.๔ ค่าดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร 12,000 0.74 % 
 ๑.5 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 14,400 0.89 % 
 ๑.6 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 1.86 % 
 ๑.7 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ(Intensive English Course) 80,900 5.01 % 
๒ ค่าสนับสนนุ สาธารณูปโภค (188 x 2๐๐) 37,600 ๑๐๐ % 
 ๒.๑ จ่ายสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 37,600 ๑๐๐ % 
๔ ค่าจ้างครูที่ขาดแคลน (150 x ๕๐๐) 75,000 ๑๐๐ % 
 ๓.๑ จ่ายค่าจ้างครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์  37,500 ๕๐ % 
 ๓.๒ จ่ายค่าจ้างครูวิชาศิลปะ 37,500 ๕๐ % 
๕ ค่าจ้างพี่เลี้ยง ( 38 x ๒,๐๐๐) 76,000 ๑๐๐ % 
 ๔.๑ จ่ายค่าจ้างพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย  76,000 ๑๐๐ % 
๖ ประกันอุบัติเหตุ  ( 188 x ๒๕๐) 47,000 ๑๐๐ % 
 ๕.๑ โครงการการกำกับดูแลนักเรียน(การประกันอุบัติเหตุนนักเรียน) 47,000 ๑๐๐ % 



 

 

36.3 นักเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ English Program (EP) 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ ค่าบำรุงการศึกษา (45 x ๕๐,๐๐๐ + 53 x ๖๐,๐๐๐) 5,430,000 ๑๐๐ % 
 ๑.๑ ค่าจ้างบุคลากร 4,908,000 85.68% 
 ๑.๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ๖ คน x ๔๕,๐๐๐ x ๑๒ 3,240,000 59.67 % 
 ๑.๑.๒ ค่าจ้างครูไทย          ๔ คน x ๑๒,๐๐๐ x ๑๒ 720,000 10.60 % 
 ๑.๑.๓ ค่าจ้างพี่เล้ียง          ๒ คน x ๘,๕๐๐ x ๑๒  192,000 3.76 % 
 ๑.๑.๔ ค่าจ้างแม่บ้าน         ๒ คน x ๗,๕๐๐ x ๑๒ 180,000 3.31 % 
 ๑.๑.๕ ค่าจ้างท่ีปรึกษา       ๑ คน x ๓๐,๐๐๐ x ๑๒  360,000  6.62 % 
 1.1.6 ค่าจ้างพนักงานบริการ 1 คน x 9,000 x 12 108,000 1.99 % 
 ๑.๑.7 ค่าประกันสังคม (๑,320,๐๐๐ x ๕%) 78,000 1.44  %  
 ๑.๑.8 ค่าดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร 30,000 0.55 % 
 1.2 ช่ือโครงการ โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) 

222,000 9.00 % 

 ๑.3 สำหรับกันไว้ฉุกเฉิน 300,000 5.52 %  
 รวม 5,430,000 ๑๐๐ % 
 เหลือ 4,908,000 - 
๒ ค่าสนับสนนุการศึกษา(98 x ๗,๐๐๐) 686,000 ๑๐๐ % 
 ๒.๑ จ่ายสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 72,000 10.50  % 
 ๒.๒ ค่าหนังสือเรียน 180,000 26.24  % 
 ๒.๓ ค่าสมุด 17,000 2.48  % 
 ๒.๓ ค่าอาหารว่าง (98x 6 x ๒๐๐) 117,600 17.14  % 
 ๒.๔ ช่ือโครงการ โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) 

259,307 37.80  % 

 2.5 โครงการอื่นของโรงเรียน 40,093 5.84 %  
 รวม 686,000 ๑๐๐ % 
 เหลือ - - 
๓ ค่าจ้างครูที่ขาดแคลน (53x๕๐๐) 26,500 ๑๐๐ % 
 ๓.๑ จ่ายค่าจ้างครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 26,500 ๑๐๐ % 
๔ ประกันอุบัติเหตุ  (98 x ๒๕๐) 24,500 ๑๐๐ % 
 ๔.๑ โครงการการกำกับดูแลนักเรียน(การประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน) 
24,500 ๑๐๐ % 
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3.7 ประมาณการรายจ่ายตามโครงการ ปีการศึกษา พ.ศ. 25๖๕ 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

1 

จัดการเรียนการ
สอนตาม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิ
การเป็น
ภาษาอังกฤษ EP  

      
 

476,443 
 

 

  
 

476,4
43 

 

1.1 จัดซื้อส่ือ
เครื่องปริ้นเตอร์
แบบถ่ายเอกสาร
เพื่อการเรียนรู้ 
จำนวน 8 เครื่อง
พร้อมชุดหมึก 

      32,000  

 

   

 
1.2 ซื้อเครื่องวัด
ไข้ ๒ เครื่อง 
(ห้องเรียน ep) 

      6,000  
 

    

 

1.3 จัดซื้อเครื่อง
เคลือบลามิเนต 4 
เครื่องพร้อมแผ่น
เคลือบ 

      10,000  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

 

1.4 จัดซื้อช้ัน
เอนกประสงค์
สำหรับห้องเรียน
อนุบาล-
ประถมศึกษา 

      10,000  

 

   

 
1.5 มัคคุเทศก์
น้อย A Little 
Guide 

      10,000  
 

   

 1.6 Field trip       20,000       

 

1.7 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยครู
เจ้าของภาษาและ
ครูไทยช้ัน
อนุบาล-
ประถมศึกษา 

      40,000  

 

    

 
1.8 มุมเสริมการ
เรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

      30,000  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

 
1.9 โต๊ะ-เก้าอี้ 
ประชุม ห้อง
สำนักงาน 

      10,000  
 

   

 

1.10 กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ EP 
ภาคเหนือ 

      30,000  

 

   

 
1.11 จัดซื้อ
โทรทัศน์สี ห้อง 
อนุบาล 1 

      15,000  
 

   

 

1.12 จัดซื้อโต๊ะ-
เก้าอี้ รับประทาน
อาหาร ระดับช้ัน 
อนุบาล ๒ ชุด 

      10,000  

 

   

 
1.13 
คอมพิวเตอร์ห้อง
สำนักงาน ๒ ชุด 

      30,000  
 

   

 
1.14 โต๊ะครู 
พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด 

      15,000  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

 
1.15 ตู้เหล็กใส่
เอกสาร 3 ช้ัน 
จำนวน ๔ หลัง 

      20,000  
 

   

 
1.16 งาน
ประชาสัมพันธ์ 

      20,307  
 

   

 

1.17 ซื้อตู้ใส่
อุปกรณ์
ห้องอาหาร ๒ 
หลัง 

      10,000  

 

   

 
1.18 ปรับปรุง
ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ 

      20,000  
 

   

 

1.19 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทำ
ความสะอาดพื้น 
น้ำยาล้างห้องน้ำ 
น้ำยาถูพื้น 
กระดาษชำระ ถุง
มือ ฯลฯ 

      20,000  

 

   

 
1.20 จ้างเหมา
ทำความสะอาด 

      10,000  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
เครื่องปรับอากาศ 
๑๐ เครื่อง 
ซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
1.21 กิจกรรม
วัน ฮาโลวิน วันค
ริตสมาส ฯลฯ 

      3,000  
 

   

 

1.22 "จัดทำ
หลักสูตร
ห้องเรียน EP 
ระดับ อนุบาล + 
ประถม ฯ 

      50,000  

 

   

 
1.13 จัดซื้อ/
ปรับปรุงเครื่อง
เล่นสนาม 

      60,000  
 

   

 
1.24 จัดซื้อ
หนังสือเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

      180,000  
 

   

2  
จัดการเรียนการ
สอนตาม

-   -    84,400 
 

- 180,0
00 

202,0
00  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิ
การโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
IEC  

  

2.1 กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
บริหารงาน
โครงการ IEC 

       10,000 

 

 180,0
00   

 
2.2 ค่าย
ภาษาอังกฤษ 
(IEC) 

       15,000 
 

   

  

2.3 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

       30,000 

 

    

 
2.4 วัด
ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 

       14,400 
 

   

  2.5 Fild trip        15,000      
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

3  
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานสากล  

95,000 1,000  25,000   -  
 

- - 
118,4

29  

  

3.1 กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุในการ
ส่งเสริมการ
บริหารงาน
วิชาการ 

30,000        

 

    

  

3.2 กิจกรรม
พัฒนาเครื่องมือ
วัดผลและ
ประเมินผล 

8,000        

 

    

  

3.3 กิจกรรมวิจัย
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

        

 

    

  

3.4 กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

5,000        

 

    



 

47 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
3.5 กิจกรรม
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

10,000 1,000     2,000  
 

    

  3.6 กิจกรรม
นิเทศภายใน 

             

  
3.7 กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

15,000   20,000     
 

    

  

3.8 กิจกรรม
ทดสอบ
ระดับชาติ/
ปลายปี 

15,000   2,000     

 

    

  3.9 กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

    25,000         

 3.10 กิจกรรม
ประเมินภายใน 2,000            

  
3.11 กิจกรรม
การจัดการเรียน
การสอนออนไลน ์

10,000        
 

    

4  พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 6,000   -   -   -   



 

48 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
สำหรับนักเรียน
พิเศษเรียนรวม 

  
4.1 พัฒนา
บุคลากรในการ
บริหาร 

7,000        
 

   

  

4.2 จัดทำ
แผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล
IEP/IIP 

2,000        

 

   

  
4.3 พัฒนา
บุคลากร 

2,000        
 

   

  

4.4 จัด
นิทรรศการ
นำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
Symposium) 

1,000        

 

   

5  
การพัฒนาศูนย์
เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ  

122,430   -   -  
 

- - 
122,4

30 
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  

5.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ 6 
กิจกรรม และ
ทักษะพื้นฐาน
ตามศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

32,000        

 

    

  
5.2 กิจกรรมการ
เรียนรู้ STEM 
education 

2,000        
 

    

  
5.3 กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1,500        
 

    

  
5.4 กิจกรรมหนู
น้อยรักการอ่าน 

4,230        
 

    

  

5.5 กิจกรรม
จัดหาแบบ
รายงานผลการ
เรียนของนักเรียน
ช้ันปฐมวัย (ปฐ

3,700        
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
02 10-100, 
ปฐ03 141-18) 

  

5.6 กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

        

 

    

  
5.7 กิจกรรม
พัฒนาห้องส่ือ
ปฐมวัย 

25,000        
 

    

  

5.8 กิจกรรม
พัฒนาห้อง
วิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย 

5,000        

 

    

  

5.9 กิจกรรม
พัฒนาส่ือ
เทคโนโลยีสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

1,000        

 

    

  
5.10 กิจกรรม
วันสำคัญ
  

1000 
500 
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
 -วันไหว้ครู 
-วันอาสาหบูชา
และวันเข้าพรรษา 
-วันแม่ (ทำการ์ด) 
-วันลอยกระทง 
-วันขึ้นปีใหม่ และ
วันคริสมาสร์ 
-วันเด็ก 

1000 
2500 
500 

  

5.11 การ
ให้บริการทาง
วิชาการสำหรับ
เครือข่ายครู
ปฐมวัย 
ผู้ปกครอง องค์กร 
และหน่วยงาน
อื่นๆ 

5,000        

 

    

  

5.12 กิจกรรม
คาราวานพัฒนา
พ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 

5,000        

 

    



 

52 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

 
5.13 กิจกรรม
พัฒนาและจัดทำ
หลักสูตรปฐมวัย 

1,500        
 

   

  

5.14 กิจกรรม
ประเมินผล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

1,000        

 

    

6  
ห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบโรงเรียน  

30,000        
 

  
30,00

0  

 
6.1 จัดซื้อ
หนังสือ วัสดุ 
อุปกรณ์ 

-        
 

   

 

6.2 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
บันทึกข้อมูล 
สารสนเทศ
ห้องสมุด 

15000        

 

   

 
6.3 จัดทำแบบ
บันทึการอ่าน 

10000        
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
เท่ากับจำนวน 
นักเรียนทุกคน 

 
6.4 จัดซื้อหมึกพ
ริ้นเตอร์ 

3500        
 

   

 
6.5 ของขวัญ
รางวัลสำหรับ
นักเรียน 

500        
 

   

 
6.6 บริการยืม - 
คืนหนังสือ 

        
 

   

 
6.7 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการ
อ่าน 

500        
 

   

 
6.7 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

        
 

   

 

6.8 จัดภูมิทัศน์
บรรยากาศภายใน
ห้องสมุดและนอก
ห้องสมุด 

500        

 

   

 
6.9 ซ่อมแซม
หนังสือ 

        
 

   



 

54 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

7  
สนับสนนุการ
แข่งขันทักษะ
นักเรียน  

90,000    11,189  -  
 

- - 
101,1

89  

  

7.1 กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการและ
หัตถกรรม
นักเรียน 

90,000    11,189    

 

    

  
7.2 การแข่งขัน
ทักษะจากสถาบัน
หน่วยงานต่าง ๆ 

        
 

    

  
7.3 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

   3,000     
 

    

8   เรียนรู้สู่โลก
กว้าง  -   67,824 18,189    

 
- - 

86,01
3 

  
8.1 กิจกรรม
ทัศนศึกษา
โรงเรียน   

   67,824 18,189    
 

    

9  ให้บริการ
เทคโนโลยี    33,912 9,095  10,093  10,900 

 
  

64,00
0  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  

 

9.1 จัดซื้อ
อุปกรณ์ปล่อย
สัญญาณ WIFI 
สำหรับครู และ
นักเรียน เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลใน
ศตวรรษท่ี 21 

   33,912 9,095  10,093 10,900 

 

   

10 

ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใน
การ 

-   5,000 5,158  -  

 

- - 
10,15

8  

  

10.1 จัดทำ
หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระ
เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

   5,000 5,158  -  

 

- - 
10,15

8  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

11 ส่งเสริมการ
เรียนรู้วันสำคัญ     22,824     

 
  

22,82
4 

  11.1 วันไหว้ครู               

  

11.2 วัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ 
/วันสุนทรภู่  

        

 

    

  11.3 วันพ่อ
แห่งชาติ               

  
11.4 วัน
อาสาฬหบูชา,วัน
เข้าพรรษา  

        
 

    

  11.5 วันแม่
แห่งชาติ               

  11.6 วัน
วิทยาศาสตร์               

  11.7 วันฮาโลวีน               
  วันลอยกระทง               

  
11.8 วันขึ้นปี
ใหม่ /วันคริ
สมาสต์  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  11.9 วันเด็ก
แห่งชาติ               

  11.10 วัน
กตัญญู               

12 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และ
พัฒนาสื่อประจำ
ห้องเรียน  

66,000   -   60,000  

 

-  
126,0

00 

  12.1 วัสดุ
สำนักงาน  10,000             

  12.2 วัสดุผลิต
ส่ือการสอน  

56,000             

  เครื่องถ่าย
เอกสารEP        30,000       

  เครื่องถ่าย
เอกสารIEC  

      30,000       

13 ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา              

14 โครงการจ้างครู
และบุคลากร  

76,066.5 19,974.5 96,041 -   4,935,100 1,593,100 287,730 -  
5,952,
041  
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  

อัตราจ้างช่ัวคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน
ระดับ
ประถมศึกษา 
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์   

      26,500 37,500 81,500     

  

อัตราจ้างช่ัวคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน 
ห้องเรียน EP 
จำนวน 5 คน 

      720,000       

 

อัตราจ้างช่ัวคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน
ห้องเรียนปกติ 
จำนวน 2 คน 

       145,500 81,500    

  

ครูชาว
ต่างประเทศ 
(Native 
Speaker)  EP  

      3,240,000  

 

    

  ครูชาว
ต่างประเทศ        1,296,000      
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
(Non Native 
Speaker)  IEC  

  
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งพี่เล้ียง
เด็ก 2 อัตรา EP  

      192,000  
 

    

  

ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งพี่เล้ียง
เด็ก 1 อัตรา 
ห้องเรียน IEC 

       90,000 

 

    

 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งพี่เล้ียง
เด็ก 2 อัตรา 
ห้องเรียนปกติ 

        

116,000 

   

  ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งแม่บ้าน   

76,066.5 19,974.5 96,041    180,000       

  
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งพนักง
งานบริการ 

      108,000       

 สมทบ
ประกันสังคม       78,600 12,100 8,730    
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

 ค่่าดำเนินการ
เกี่ยวกับบุคลากร       30,000 12,000     

  ค่าจ้างท่ีปรึกษา        360,000       
15  พัฒนาบุคลากร  5,297           5,297 

  

15.1 กิจกรรม
พัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมสู่
ศตวรรษท่ี 21 

5,297        

 

   

16 
เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจแก่ครู
และบุคลากร  

        
 

 14,50
0 

14,50
0  

  
16.1 กิจกรรม
ต้อนรับสมาชิก
ใหม่ 

        
 

 5,000   

  

16.2 การแสดง
ความยินดีกับ
สมาชิกท่ีได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติจากต้น
สังกัด 

        

 

 3,50
0   
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  

16.2การร่วมงาน
มงคลท่ีสำคัญของ
ครอบครัวครูและ
บุคลากร 

        

 

 2,50
0   

  
16.3 การเยี่ยม
ไข ้

        
 

 2,50
0   

  

16.4 การร่วม
แสดงความเสียใจ
กับครอบครัวครู
และบุคลากรทุก
คนท่ีได้รับการ
สูญเสีย 

        

 

 1,00
0   

17 
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน  

-   10,000 10,000  -  
 

-  
 

10,00
0  

  
17.1 กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม 

        
 

    

  
17.2 กิจกรรม
แสงธรรมแห่ง
ปัญญา 
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
17.3 กิจกรรม
เข้าวัดฟังธรรม 

        
 

    

  
17.4 กิจกรรม
สอบธรรมศึกษา  

        
 

    

18 
ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ – ยุว
กาชาด  

-   34,520   -  
 

-  
34,52

0  

  

กิจกรรมลักษณะ
นิสัยพัฒนาได้ด้วย
กระบวนการ
ลูกเสือยุวกาชาด  

        

 

    

  

กิจกรรมเดิน
ทางไกลอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ
สามัญลูกเสือ
สำรอง และยุว
กาชาด  

        

 

    

  
กิจกรรมสภา
ลูกเสือ -ยุว
กาชาด   

        
 

    



 

63 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
ห้องเรียน  

        
 

    

  
กิจกรรมเครือข่าย
ลูกเสือและยุว
กาชาด  

        
 

    

19 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  

   7,000     

 

  7,000 

  
กิจกรรมสภา
นักเรียน 

        
 

    

  

กิจกรรม
เสริมสร้าง
ระเบียบวินัย
นักเรียน 

        

 

    

  

นักเรียนกิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ตามโอกาสและ

        

 

    



 

64 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

  
กิจกรรมศึกษาดู
งานประชาธิปไตย
และวินัยนักเรียน 

        
 

    

20 
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
นักเรียน  

13,000   15,000 7,000    
 

 
200 
บาท/
คร้ัง 

22,70
0  

  
จัดซื้อวัสดุยาและ
เวชภัณฑ์  

6,500    7,000    
 

    

  
รณรงค์
ไข้เลือดออก 

500        
 

   

  
สุขภาวะนักเรียน
สรุปน้ำหนัก/
ส่วนสูง 

500        
 

   

  
จัดป้ายนิเทศให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย 

500        
 

   



 

65 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
เฝ้าระวังโรค
ระบาดและ
ป้องกันเหา 

500        
 

   

 
จัดซื้อพัดลม 
จำนวน 1  เครื่อง 

2,500        
 

   

 
ซ่อมแซมมุ้งลวด
หน้าต่าง/ประตู 

2,000        
 

   

  กีฬาสีสัมพันธ์    15,000          
21 สหกรณ์นักเรียน              -   
  จัดซื้อสินค้า             

  
ย้ายท่ีทำการ
สหกรณ์ร้านค้า 

        
 

   

  

กิจกรรมซื้อวัสดุ
สำนักงาน 
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

        

 

   

  
ย้ายท่ีทำการ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

        
 

   



 

66 

 

ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
กิจกรรมส่งเสริม
การออม 

        
 

   

  สหกรณ์การผลิต             
  -การเล้ียงหอยขม             

  
-การทำน้ำยาล้าง
จาน 

        
 

   

  -สมุนไพรไล่ยุง             
  -เล้ียงไส้เดือน             
  -ปุ๋ยหมัก             

22 
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน  

3,000   -   -  
 

- - 3,000  

  

ประสานงาน
เกี่ยวกับ
ผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
เพื่อ 

1,000        

 

    

 
สานฝันผู้เรียนเมื่อ
จบช้ัน ป.6 เพื่อ

1,000        
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
แนะแนว
การศึกษาต่อ 

  

จัดเตรียมเอกสาร
และแบบฟอร์ม
การเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน 

1,000        

 

    

23 
พัฒนาระบบการ
รับส่ง นักเรียน  

        
 

   

  

กิจกรรมอบรม
สร้าง จิตสำนึก
เรื่องความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถรับ – ส่ง
นักเรียนให้กับ
คนขับรถรับส่ง
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

        

 

    

  
กิจกรรมจัดทำ
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
กฎระเบียบการใช้
รถในสถานศึกษา 

  

จัดซื้ออุปกรณ์
ป้ายจราจร สี 
เพื่อปรับปรุงจุด
รับส่งนักเรียน
ประตู 1 - 3  

        

 

    

24 
 โรงเรียนปลอด
ขยะ  

        
 

   

  

กิจกรรมคัดแยก
ขยะในโรงเรียน
พร้อมท้ังจัดซื้อ
วัสดุในการคัด
แยกขยะวางไว้
ตามจุดต่างๆใน
โรงเรียน 

        

 

   

  

กิจกรรมศึกษาดู
งานโรงเรียน
ปลอดขยะ
ต้นแบบ 
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสะอาด
ประจำสัปดาห์ 

        
 

   

  
กิจกรรมธนาคาร
ขยะ 

        
 

   

  
กิจกรรมกระดาษ
รีไซเคิล 

        
 

   

  
กิจกรรมประดิษฐ์
ของท่ีระลึกจาก
ถุงพลาสติก  

        
 

   

  กิจกรรม Big 
cleaning day 

            

  

กิจกรรมเดิน
รณรงค์การ
จัดการขยะ
ภายในบริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชน 

        

 

   

  รายงานผลการ
ดำเนินงาน             
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

25 
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม  

        
 

   

  สร้างสถานท่ี
รับส่งนักเรียน              

  ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน  

            

  
จัดทำป้าย
ห้องเรียน / ป้าย
ช่ือครู 

        
 

   

  ทาสีรั้วโรงเรียน             

  

ติดต้ังระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
ครอบคลุมบริเวณ
โรงเรียน 

        

 

   

  
สร้างหลังคา
เช่ือมต่อระหว่าง
อาคาร 

        
 

   

  สร้างร่องระบาย
น้ำทางเดินเท้า
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
หน้าอาคารเรียน
และโรงอาหาร 

  ปรับปรุงระบบ
เตาเผาขยะ             

  
ระบบเส้นจราจร
ภายในและนอก
โรงเรียน 

        
 

   

  
สร้างประตูรั้ว
(เล็ก) และรั้ว
สนามฟุตบอล 

        
 

   

  ปูพื้นกระเบ้ือง
ห้องเรียน 

            

  สร้างรั้วตาข่าย
(ด้านติดกับ SCG)               

  สร้างโรงจอดรถ
ครูเพิ่มเติม 

            

26 

พัฒนาระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ

160,000 4,000       

 

  
164,0

00 
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
สารสนเทศใน
โรงเรียน  

  
ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 4,000       
 

    

  

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ AIO 
เพื่อกิจกรรมการ
เรียน 

160,000        

 

    

27 อาหารกลางวัน              

  

สร้างท่ีล้างจาน/
ซื้อเครื่องล้างจาน 
เพื่อให้ถูก
สุขลักษณะ
อนามัย  

        

 

   

  
จัดทำอาหาร
กลางวันให้
นักเรียน  

        
 

   

  
จัดทำระเบียบ 
ข้อกำหนดในการ
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 
ประกอบการ
อาหารกลางวัน   

28 
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน  

        
 

   

  
กิจกรรมเยี่ยม
บ้านคนชราในเขต
บริการ 

        
 

   

  
กิจกรรมงาน
มงคลต่างๆใน
ชุมชน 

        
 

   

  
กิจกรรม
งานฌาปณกิจใน
เขตบริการ 

        
 

   

29 
สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  

   5,000   -  
 

   

  
กิจกรรมค่าย
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา เทศบาล
นอก

งบประมาณ 
งบอื่น 

ประถม ปฐมวัย รวม ประถม ปฐมวัย รวม EP IEC ปกติ 

  
กิจกรรมรณรงค์
วันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 

        
 

    

  

กิจกรรมโครงการ 
D.A.E.R. แห่ง
ประเทศไทย 
(วิทยากร
บุคคลภายนอกให้
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดและการ
ป้องกันยาเสพติด) 

        

 

    

  
กิจกรรมห้องเรียน
สีขาว  

        
 

    

  

กิจกรรม
สถานศึกษาปลอด
บุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

        

 

    

  รวมทุกกิจกรรม  474,297 127,430 601,727 226,080 60,631 286,711 5,456,500 1,720,400 467,730   8,533,068 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ ประจำปีการศึกษา  25๖5 

4.๑ แผนงานตามกรอบการบริหารโรงเรียน 

      4.๑.๑ แผนงานวิชาการ 
    - พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
    - เร่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียน 

     4.๑.๒ แผนงานบุคลากร 
     - พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 

      4.๑.๓ แผนงานบริหารงบประมาณ 
     - ระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อนำมาใช้เพื่อการศึกษา 

      4.๑.๔ แผนงานบริหารท่ัวไป 
     - ลดผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียนสร้างเครือข่ายการศึกษา 

  



76 
 

 

4.๒ รายละเอียดโครงการ 
1. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 

                            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน 
                            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                                         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

                            1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
                              มาตรฐานสากล 

                    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมที่ดีี มี 
                    คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเป็นพลโลก  
                    สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเนรัญญา  อะทะไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ...................................... 
1. หลักการและเหตุผล    

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีนานาประเทศใช้ติดต่อส่ือสารถึงกันท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุค
วิทยาการและสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพันา ทำให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มีการเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายและส่งอิทธิพลถึงกัน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงข้อมมูลทางเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังงนั ้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับนานาชาติ จึงเป็นการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษา(Language proficiency) และเป็นพันธกิจที่สำคัญการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพด้านทักษะ 
(Skill) คุณลักษณะ(Characteristic)  และสมรรถนะ(Competency) ที่สำคัญต่อการเป็นประชากรโลก(Global 
Citizen) ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาและจะ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป  
 
2. วัตถุประสงค์   
     2.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา       

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้และมีทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล 
     ๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
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3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ  

๑.นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตร EP ทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้เป็น
ภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา 

            ๒.นักเรียนหลักสูตร EP  สามารถสอบเข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ร้อยละ 100 
    3.2 เชิงคุณภาพ  
          ๑. นักเรียนหลักสูตร EP สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          ๒.นักเรียนหลักสูตร EP สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

4. เป้าหมาย 
4.1  นักเรียนหลักสูตร EP มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
4.2  นักเรียนหลักสูตร EP มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมี

ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย 
4.3  นักเรียนหลักสูตร EP  สามารถสอบเข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ทุกคน 
4.4  โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น โดยมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการศึกษา 

5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำป้ายนิเทศเป็นภาษาอังกฤษภายใน
บริเวณโรงเรียน ตามจุดสำคัญต่างๆ  -  

2 
จัดซื้อส่ือเครื่องปริ้นเตอร์แบบถ่าย
เอกสารเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 8 เครื่อง
พร้อมชุดหมึก 

 
32,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 

3 ซื้อเครื่องวัดไข้ ๒ เครื่อง (ห้องเรียน ep)  
6,000 

(งบรายได้
สถานศึกษา EP) 

นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

4 จัดซื้อเครื่องเคลือบลามิเนต 4 เครื่อง
พร้อมแผ่นเคลือบ  

10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายณัฐวุฒิ แสงชัย 

5 จัดซื้อช้ันเอนกประสงค์สำหรับห้องเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา  

10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายณัฐวุฒิ แสงชัย 

6 มัคคุเทศก์น้อย A Little Guide  
10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางเนรัญญา อะทะไชย 

7 Field trip  
20,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางเนรัญญา อะทะไชย 
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยครูเจ้าของภาษาและครูไทย
ช้ันอนุบาล-ประถมศึกษา 

 
40,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 

9 มุมเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  
30,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางสาวจิตพร เชตะวัน 

10 โต๊ะ-เก้าอี้ ประชุม ห้องสำนักงาน  
10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

11 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP 
ภาคเหนือ  

30,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางเนรัญญา อะทะไชย 

12 จัดซื้อโทรทัศน์สี ห้อง อนุบาล 1  
15,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 

13 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร 
ระดับช้ัน อนุบาล ๒ ชุด  

10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายณัฐวุฒิ แสงชัย 

14 คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงาน ๒ ชุด  
30,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 

15 โต๊ะครู พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด  
15,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

16 ตู้เหล็กใส่เอกสาร 3 ช้ัน จำนวน ๔ หลัง  
20,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นายณัฐวุฒิ แสงชัย 

17 งานประชาสัมพันธ ์  
20,307 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางสาวณัฐจิรา มะณะกิจ 

18 ซื้อตู้ใส่อุปกรณ์ห้องอาหาร ๒ หลัง  
10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์  
20,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นส.กาญจมณี สิทธิอาษา 

20 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาด
พื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น กระดาษ
ชำระ ถุงมือ ฯลฯ 

 
20,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางสาวณัฐจิรา มะณะกิจ 
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21 
จ้างเหมาทำความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศ ๑๐ เครื่อง ซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นส.ธัญกรณ์ ไมตร ี

22 กิจกรรมวัน ฮาโลวิน วันคริตสมาส ฯลฯ  
3,000 

(งบรายได้
สถานศึกษา EP) 

นางเนรัญญา อะทะไชย 

23 จัดทำหลักสูตรห้องเรียน EP 
ระดับ อนุบาล + ประถม ฯ  

50,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นส.ธัญกรณ์ ไมตร ี

24 จัดซื้อ/ปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม  
60,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา EP) 
นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

25 จัดซื้อหนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

180,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา 
ปกติ) 

นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 

 รวม  661,307  
 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ   
7.1 งบอุดหนุนรายหัว   จำนวน  -  บาท 
7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  -  บาท 
7.3 งบรายได้สถานศึกษา EP จำนวน  661,307 บาท 
7.3 งบรายได้สถานศึกษา ปกติ จำนวน  -  บาท 

รวม 661,307 บาท 
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8. การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครืองมือ 

1.นักเรียนหลักสูตร EP มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
2.นักเรียนหลักสูตร EP มีความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความคุ้นเคยในการใช้
ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างหลากหลาย 
3.นักเรียนหลักสูตร EP  สามารถสอบเข้า
โรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ทุกคน 
4.โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  โดยมี
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา 

- ทดสอบ 
- สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
-ตรวจสอบสรุปโครงการ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการตรวจสอบ 
  สรุปโครงการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้เป็นธรรมชาติ 
2. นักเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านวิชาการ  ส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้ปกครอง 
4. โรงเรียนได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานทางวิชาการ 
5. ผู้ปกครองและชุมชน มีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย

ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวเนรัญญา  อะทะไชย) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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2. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive 
English Course : IEC)  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                                มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล   ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

                          ข้อที่ 1.1 ด้านวิชาการ 
                          ข้อที่ 1.2 ด้านคุณภาพของครู 
                          ข้อที่ 1.3 ด้านวิจัยและพัฒนา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่  
                              มาตรฐานสากล 

                    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว 
                    ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
                    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดี มี  
                    คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเป็นพลโลก 
                    สามารถ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเรณู ยอดระบำ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ...................................... 
1.หลักการและเหตุผล    

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นานาประเทศใช้ติดต่อสื่อสารถึงกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกยุควิทยาการและสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพันา ทำให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม และอื่นๆ มีการเช่ือมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายและส่งอิทธิพล
ถึงกันความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงข้อมมูลทางเทคโนโลยีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังงนั ้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับนานาชาติ จึงเป็นการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษา(Language proficiency) และเป็นพันธกิจที่สำคัญการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพด้านทักษะ 
(Skill) คุณลักษณะ(Characteristic)  และสมรรถนะ(Competency) ที่สำคัญต่อการเป็นประชากรโลก(Global 
Citizen) ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEC) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้น
มาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา       
2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้และมีทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

ในระดับสากล 
2.3 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 
3. ตัวชี้วัด 
 ด้านปริมาณ 

1 นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตร IEC สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ 
  2. นักเรียนห้องเรียน IEC สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ของประเทศเจ้าของภาษาได้เอย่างถูกต้องเหมาะสม   

3 นักเรียนหอ้งเรียน IEC สามารถสอบเข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนหลักสูตร IEC สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. นักเรียนหลักสูตร IEC สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

 
4. เปา้หมาย   

4.1  นักเรียนหลักสูตร IEC มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
4.2  นักเรียนหลักสูตร IEC มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมี

ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย 
4.3  นักเรียนหลักสูตร IEC  สามารถสอบเข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ทุกคน 
4.4  โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น โดยมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 

5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องบริหารงาน
โครงการ IEC  

10,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา IEC) 
นางเรณู ยอดระบำ 

2 ค่ายภาษาอังกฤษ (IEC)  
15,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา IEC) 
นางเรณู ยอดระบำ 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 

30,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา IEC) 
นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 

4 วัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ มกราคม 64 

14,400 
(งบรายได้

สถานศึกษา IEC) 
นางสุรีรัตน์ แสนเมืองมูล 

5 Fildtrip  
15,000 
(งบรายได้

สถานศึกษา IEC)  
นางสุรีรัตน์ แสนเมืองมูล 

 รวม  84,400  
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6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ 
       7.1 งบรายได้สถานศึกษา IEC จำนวน  84,400 บาท 
       7.2 งบอื่น    จำนวน  -  บาท 
     รวม  84,400 บาท  

  8. การติดตามประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

1.นักเรียนหลักสูตร IEC มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
2.นักเรียนหลักสูตร IEC มีความรู้ความสามารถในการ
ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย 
3.นักเรียนหลักสูตร IEC  สามารถสอบเข้าโรงเรียนท่ีมี
การแข่งขันสูงได้ทุกคน 
4.โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  โดยมีผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

- ทดสอบ 
 
- สังเกต 
 
 
 
- สัมภาษณ์ 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ตรวจสอบสรุปโครงการ 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการตรวจสอบ 
  สรุปโครงการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้เป็นธรรมชาติ 
     2. นักเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
     3. โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านวิชาการ  ส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้ปกครอง 
     4. โรงเรียนได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานทางวิชาการ 
     5. ผู้ปกครองและชุมชน มีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางเรณู  ยอดระบำ) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

                           ข้อ 1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
                           ข้อ 1.2 ด้านคุณภาพครู 
                           ข้อ 1.3 ด้านการวิจัยและพัฒนา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผูเ้รียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเปน็พลโลก
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผู้รับผิดชอบโครงการ    นางลำดวน สายเมืองนาย 
ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1 หลักการและเหตุผล 

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั ้งทางด้านวิทยาการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่สารสนเทศ ประชากร ในประเทศ จะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือ  
กับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อเรามีการเปลี่ยนปลงแนวทางในการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาคนให้มีสมรรถนะ 
ในการแข่งขัน การศึกษาจึงเป็นรากฐาน และเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคน เมื่อคนมีคุณภาพ 
ก็สามารถนำทางประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม และจริยธรรมสังคมโลก ได้อย่าง
ปกติสุขอีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กำหนดให้สถานศึกษาการมีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นสถานศึกษาจึงมี  
ความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อการพึ่งพาตนเองและสมรรถนะ 
ในการแข่งขันจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนมีพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนทุกด้านให้สูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศภายใน 
2. เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
3. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
4. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
5. เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตันเอง 
6. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการอย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. เพื่อให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
8. เพื่อให้ครูได้วัดและประเมินผลกนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพจริง 
9. เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ครบทุกช้ันเรียน 
10. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning 
11. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. ตัวชี้วัด 
    3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
           3.1.2 ครูและนักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
           3.1.3 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ 
           3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
           3.1.5 นักเรียนมีหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ครบทุกคน 
           3.1.6  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อปลายภาค RT  NT และ  O – net สูงกว่า 
           ระดับประเทศ 
           3.1.7  ครูทุกคนมีงานวิจัยช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
           3.1.8 ครูทุกคนมีเอกสารการวัดผลประเมินผลผู้เรียนท่ีเป็นมาตรฐานและตรวจสอบได้ 
           3.1.9 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning 
           3.1.10 ฝ่ายวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานวิชาการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3.2. เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ครูได้รับการนิเทศและนำผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอน 
           3.2.2  นักเรียนได้แสดงความสามารถได้เต็มตามศักยภาพ 
           3.2.3 หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระมีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
           3.2.4 นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
           3.2.5 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและผลการแข่งขันเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
           3. 2.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทุกระดับสูงกว่าระดับประเทศ 
           3.2.7 ผลงานวิจัยของครูสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
           3.2.8 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
           3.2.9 นักเรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning 
           3.2.10 การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
           3.2.11 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน  
4. เปา้หมาย 
    1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้  
    2. ครูและนักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    3  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ 
    4  นักเรียนร้อยละ 80 ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
    5  นักเรียนมีหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ครบทุกคน 
    6  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อปลายภาค RT  NT และ  O – net สูงกว่าระดับประเทศ 
    7  ครูทุกคนมีงานวิจัยช้ันเรียน 
    8 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
    9 นักเรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning 
    10 ฝ่ายวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานวิชาการ  
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5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการ
ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ  

30,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 

2 กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล  

8,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นางพราวพิมล ศรีไชยวงค ์

3 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  - นางรักษ์คณา ต๊ิบมา 

4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นางลำดวน สายเมืองนาย 

5 กิจกรรมแสดงผลงานทาง
วิชาการ  

10,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 
1,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว อนุบาล) 
2,000 
(งบรายได้
สถานศึกษา 
IEC) 

นางลำดวน สายเมืองนาย 

6 กิจกรรมนิเทศภายใน  - นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 

7 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

15,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นางพราวพิมล ศรีไชยวงค ์

8 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ/
ปลายปี  

15,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นางพราวพิมล ศรีไชยวงค ์
นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 

9 กิจกรรมค่ายวิชาการ  

25,000 
(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ประถม) 

นางลำดวน สายเมืองนาย 

10 กิจกรรมประเมินภายใน  
2,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 

11 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน ์  

10,000 
(งบอุดหนุนราย
หัว ประถม) 

นายธนากร แสนคำมา 

 รวม  123,000  
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6.สถานที่ดำเนนิการ 
    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ 
    7.1 งบอุดหนุนรายหัว                    จำนวน  96,000     บาท 
    7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จำนวน  24,000     บาท  
    7.3 งบรายได้สถานศึกษา IEC      จำนวน  2,000     บาท 

รวม    123,000    บาท 
8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ฝ่ายวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการ 
บริหารงานครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งาน 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ บัญชีคุมวัสดุ 

2.ครูมีเอกสารการวัดผลประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน
และตรวจสอบได้ 

-ตรวจสอบเอกสาร -แบบบันทึกการตรวจ 
เอกสารการวัดและ 
ประเมินผล 

3.ครูมีงานวิจัยปีการศึกษา 1 เล่ม/ปีการศึกษา -ตรวจสอบรายงานการวิจัย -แบบบันทึกการส่งงาน 
วิจัย 

4.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระ ครบทุกกลุ่มสาระ 

-ตรวจหลักสูตรสถานศึกษา/ 
หลักสูตรกลุ่มสาระ/หลักสูตร
เพิ่มเติม 

-บัญชีคุมหลักสูตร  

5.ครูและนกเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการปีการศึกษาละ1 ครั้ง 

-การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 
 

6.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาคเรียนละ2 ครั้ง 

-การสังเกตการสอน 
-ตรวจเอกสารประจำช้ัน 

-แบบบันทึกการสังเกต 
การสอน 
-แบบบันทึกการตรวจ 
เอกสาร 

7.ผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบปลายภาค RT  
NT  O-net สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

-วิเคราะห์ผลการทดสอบ -แบบสรุปผลการ 
ทดสอบ 

8.มีเครื่องมือในการทดสอบระดับโรงเรียน -ตรวจเครื่องมือในการ 
ทดสอบระดับโรงเรียน 

แบบบันทึกรายการ 
แบบทดสอบ 

9.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม Summer Camp 
-English Camp 
-ค่ายวิชาการ 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

ประเมินการจัดกิจกรรม แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
12.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-สอบเรียนต่อ 
-สอบอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-สอบชิงทุน 

สอบถาม 
ตรวจสอบผลการสอบจาก
สถาบันที่จัดสอบ 

-แบบรายงานการ 
เรียนต่อ 
-แบบรายงานผลการ 
ทดสอบ 

10.โรงเรียนได้รายงานประเมินตนเอง( SAR) ตรวจการจัดทำSAR SAR 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบActive Learning 
-Steam  
-โครงงาน 
-IS 

การนิเทศการสอน 
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบบันทึการนิเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ครูได้รับการนิเทศและนำผลการนิเทศไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    9.2 ครูและนักเรียนมีโอกาสได้นำเสนอผลงาน 
    9.3 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานครบทุกสาระ 
    9.4 นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
    9.5 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
    9.6 ครูวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและวัดตามสภาพจริง 
    9.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
    9.8 ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ีสอนและสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและ 
           ศักยภาพของผู้เรียน 
    9.9 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับประเทศ 
    9.10 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม Summer Camp/-English Camp /-ค่ายวิชาการ 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางลำดวน  สายเมืองนาย) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                    มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
                                               (World-Class Standard) 

                           1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
                           1.2 ด้านคุณภาพของครู 

                                     ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
                           2.4 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดี มี
คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา มีสภาพเปน็พลโลก สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแสงเดือน  มณทนม 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 
และ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพเด็ก
ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนดนโยบายสำคัญใน  
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนมีความต้องการเป็นพิเศษในรูปแบบการเรียนรวมโดยกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวมขึ้น ซึ ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
มอบหมายภารกิจให้โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เป็นโรงเรียนต้นแบบ  
การจัดการเรียนรวม เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบจากการเรียนร่วมสู่การเรียนรวม   
 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กปกติในแต่ละระดับช้ัน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานเรียนรวม 
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาให้บรรลุศักยภาพสูงสุดตามความเหมาะสมของ
แต่ละคน 
๒ เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับประโยชน์จากการให้บริการทางการศึกษาตามสิทธิที่ควร 

ได้รับ 
     ๓. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
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3. ตัวชี้วัด 
    เชิงปริมาณ 
        ๑. นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
        ๒. เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
เด็กปกติได้อย่างมีความสุข 

๓. โรงเรียนมีส่ือและบริการอื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพียงพอต่อ
ความต้องการของเด็ก 

    เชิงคุณภาพ 
        ๑. นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมเต็มตาม
ศักยภาพ 

๒. ครูผู้รับผิดชอบเด็กมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษผ่านการ
อบรมการคัดกรอง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP), (IIP) และนำมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
    1. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข (Life Skill / Normalization)  
    2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน ท่ีจะนำไปสู่การเรียนรู้ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
    3. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้ 
    4. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กท่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
5.  กิจกรรม 

ลำดับ
กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาบุคลากรในการบริหาร  7,000 
(งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม) 

นางแสงเดือน 
มณทนม 

2 จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
IEP/IIP 

 2,000 
(งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม) 

นายจักรพันธ์ 
รัตนสุวรรณ 

3 พัฒนาบุคลากร  2,000 
(งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม) 

นางแสงเดือน 
มณทนม 

4 จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ Symposium) 

 1,000 
(งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม) 

นางแสงเดือน 
มณทนม 

 รวม  12,000  

6. สถานที่ดำเนินการ     
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ  
 7.1 งบอุดหนุนรายหัว      จำนวน  12,000 บาท 
 7.2 งบเขต                 จำนวน  -    บาท 

รวม      12,000 บาท  
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8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน 
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   2. เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับ
การพัฒนาเป็นรายบุคคล สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
เด็กปกติได้อย่างมีความสุข 
   3. โรงเรียนมีส่ือและบริการอื่นใดทางการศึกษา
สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพียงพอต่อ
ความต้องการของเด็ก 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมเต็ม
ตามศักยภาพ 

2. ครูผู้รับผิดชอบเด็กมีความสามารถในการ 
จัดการเรียนรู้แก่เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ผ่านอบรมการคัดกรองและการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP), (IIP) 

 
- การสังเกต 
 
- การจัดการเรียนรู้ 

 
- การใช้ส่ือการเรียนรู้ 

 
- การสังเกต 

- แผนการจัดการ 
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
- แบบสังเกต 

- แผนการจัดการ 
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
, (IIP) 
- เอกสารการรับคูปอง 

 
 
-  แบบสังเกต 

- แผนการจัดการ 
ศึกษาเฉพาะบุคคล  (IIP) 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑ นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม 

ศักยภาพของแต่ละคน 
    ๙.๒ โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรวม โดย 
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
          ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
          โรงเรียนมีส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กอย่างพอเพียง 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางแสงเดือน มณทนม) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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5. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลด้านที่1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-
Class Standard) 

1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
1.2 ด้านคุณภาพครู 
1.3 ด้านการวิจัยและพัฒนา 

ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.4  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่ 
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมที่ดี มี 
คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา  มีสภาพเป็นพลโลก   
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีวรรณา  เรือนสุภา  
ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในชนบท 
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับสถานศึกษาในเมือง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาเป็นศนูย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ ตามเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
ของอำเภอเมืองเชียงราย 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ประสานงานให้บริการทางวิชาการ
ให้แก่เครือข่าย และพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม จึงให้มีการพัฒนาศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบอย่างต่อเน ื ่อง เพ ื ่อให้ค ุณภาพการศึกษาของผู ้เร ียนเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพตาม
มาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพ ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม

และสติปัญญา เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
2.2 โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร ส่ือ วัสดุ/อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น

ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
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3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการพัฒนาความพร้อมอย่างเต็มตามศักยภาพในทุกด้าน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงาน 
อื่นท่ีมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ 

3.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4. เป้าหมาย 
4.1. เด็กปฐม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4.2. ครูผู้สอนมีความชำนาญในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรัก

และเข้าใจเด็กปฐมวัย 
4.3. เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเป็น แหล่งรวมความรู้และเป็นศูนย์ประสานงานด้านการศึกษาปฐมวัย  
4.4. มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
4.5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเด็ก 

5. กิจกรรม 
 

ลำดับ
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
-กิจกรรมส่งเสริมการจัดประสบการณ์ 6 
กิจกรรม และทักษะพื้นฐานตามศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

ตลอดปีการศึกษา 65 

32,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางสาวอัญธิชา
และ
นางสาวธนัญ
กรณ์ 

2 -กิจกรรมการเรียนรู้ STEM education ตลอดปีการศึกษา 65 

2,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางอรุโณทัย 

3 -กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตลอดปีการศึกษา 65 

1,500 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางอรุโณทัย
และ
นางสาวธนัญ
กรณ์ 

4 -กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ตลอดปีการศึกษา 65 

4,230 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล)  

นางวณิชชา 

5 
-กิจกรรมจัดหาแบบรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนช้ันปฐมวัย 

• ปฐ02 10-100 
ตลอดปีการศึกษา 65 4,200 

นางสาวเจตนา
และนายณัฐวุฒิ 
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ลำดับ
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

• ปฐ03 141-18 (งบอุดหนุน
รายหัว 
อนุบาล) 

6 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 65 

25,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางวณิชชา 

7 

กิจกรรมพัฒนาห้องส่ือปฐมวัย โดยจัดทำ
ให้เป็นที่ท่ีมีความพร้อมด้านวิชาการต่างๆ
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  

ตลอดปีการศึกษา 65 

4,500 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางสาวอัญธิชา 
นางสาวเจตนา 
และนายณัฐวุฒิ 

8 กิจกรรมพัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 65 

1,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางอรุโณทัย 

9 กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 65 

30,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางศรีวรรณา 

10 

กิจกรรมวันสำคัญ 

ตลอดปีการศึกษา 65 

(งบอุดหนุน
รายหัว 
อนุบาล) 

นางวณิชชา 
และ
นางสาวธนัญ
กรณ์ -วันไหว้คร ู 0 

-วันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา 1,000 

-วันแม่ (ทำการ์ด) 500 

-วันลอยกระทง 1,000 

-วันขึ้นปีใหม่ และวันคริสมาสร์  2,500 

-วันเด็ก 500 

11 
การให้บริการทางวิชาการสำหรับเครือข่าย
ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง องค์กร และ
หน่วยงานอื่นๆ 

ตลอดปีการศึกษา 65 

5,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

  

นางศรีวรรณา
และนางสาว
อัญธิชา 

12 กิจกรรมคาราวานพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 65 

5,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางวณิชชา 
นางสาวเจตนา 
นายณัฐวุฒิ 
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ลำดับ
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และนางสาวจิต
พร 

13 กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรปฐมวัย 

ครั้งท่ี 1  1,500 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางสาวจิตพร 
นางสาวอัญธิขา 
และ
นางสาวธนัญ
กรณ์ 

ครั้งท่ี 2 

14 กิจกรรมประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีนาคม – เมษายน 65 

1,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
อนุบาล) 

นางอรุโณทัย
และ
นางสาวธนัญ
กรณ์ 

รวม 122,430  

 
6. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ 122,430 บาท 

7.1 งบอุดหนุนรายหัวอนุบาล  จำนวน   122,430 บาท 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นท่ีมีการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
3. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาความพร้อมอย่างเต็ม
ศักยภาพทุกด้าน 

- สังเกต 
 
 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
-  ประเมินพัฒนาการ 

แบบสังเกต 
 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
แบบประเมิน
พัฒนาการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
9.2. ครูผู้สอนมีความชำนาญในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรักและ

เข้าใจเด็กปฐมวัย 
9.3. เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเป็น แหล่งรวมความรู้และเป็นศูนย์ประสานงานด้านการศึกษาปฐมวัย  
9.4. มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
9.5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
9.6. โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร ส่ือ วัสดุ/อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม  
9.7. เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานสากล 

  



96 
 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางศรีวรรณา  เรือนสุภา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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6. โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

                    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                              สนองกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

                    ด้านท่ี ๑ การจัดจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
          1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผูเ้รียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

                      กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู้มี 
                      เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจณีย์  ธีระเดช 
ระยะเวลา        ปีการศึกษา 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ได้ให้ความสำคัญกับ
การอ่าน  ดังปรากฏในมาตรา 24 ที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจะต้องดำเนินการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จัดให้การเรียนรู้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี
และมาตรา 25 ยังได้กล่าวให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
นอกจากนี้แล้วหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก็ได้ให้ความสำคัญของการอ่านโดยกำหนดใน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในข้อ 2 คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน รักการอ่านรักการเขียนและรักการค้นคว้า 
 ในปีพ.ศ. 2552 – 2561 เป็น ปีทศวรรษของการอ่าน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในโครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 เพื่อพัฒนางานตามาตรฐานการศึกษาด้านผลผลิต  โดยพัฒนาแหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มี
นิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้  ท้ังในและนอกโรงเรียน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  การพัฒนาคุณภาพการอ่าน  เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและ
ประเทศชาติ  ซึ่งมีผลต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นงานห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้จัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนา  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นนครแห่งการอ่าน 
2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและมีจำนวนหนังสือที่ทันสมัย

สำหรับค้นคว้าอย่างพอเพียง 
3. เพื่อปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทและหลากหลายรูปแบบ 
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ 
5. เพื่อเอื ้ออำนวยให้ผู ้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการสามารถเลือกใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
  



98 
 

 

3. ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

1. มีหนังสือครบทุกหมวดไว้บริการให้กับนักเรียน 
2. บริการให้กับครู นักเรียน และชุมชน ครบ ๑๐๐% 
3. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และหนงัสือสำหรับค้นคว้าอย่างพอเพียง 
3. นักเรียน ครู  ชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน 
4. นักเรียนมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
5. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ       

4. เป้าหมาย   
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และหนงัสือสำหรับค้นคว้าอย่างพอเพียง 
3. นักเรียน ครู  ชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน 
4. นักเรียนมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
5. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ       

๕. กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์  -  

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
บันทึกข้อมูล สารสนเทศห้องสมุด  15,000 นายธนากร แสนคำมา 

3 จัดทำแบบบันทึการอ่าน เท่ากับ
จำนวน นักเรียนทุกคน  10,000 นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

4 จัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์  3,500 นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 
5 ของขวัญรางวัลสำหรับนักเรียน  500 นางกาญจณีย์ ธีระเดช 
6 บริการยืม - คืนหนังสือ    
7 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  500 นางกาญจณีย์ ธีระเดช 
8 พัฒนาระบบสารสนเทศ  -  

9 จัดภูมิทัศน์บรรยากาศภายใน
ห้องสมุดและนอกห้องสมุด  500 นางกาญจณีย์ ธีระเดช 

10 ซ่อมแซมหนังสือ  -  
 รวม  30,000  
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๖. สถานที่ดำเนินการ  ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  ห้องสมุด 
                             ชุมชน สถานท่ีต่างๆในชุมชน 

๗. งบประมาณ 
    ๗.๑ งบอุดหนุนรายหัว ประถม  จำนวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 

๘. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนและชุมชนเห็นความสำคัญของ
ห้องสมุด 
2. นักเรียนและชุมชนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนได้พฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ศักยภาพ 
4. ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า 

 สังเกตการใช้บริการ 
 
 สอบถาม 
 สังเกต, สัมภาษณ์ 
 
 สอบถาม 

 สถิติการใช้บริการห้องสมุด 
 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต,  แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสอบถาม 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    ๙.1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอความรู้ท่ีได้รับท้ังรูปแบบการพูด การเขียน การทำกิจกรรมและสร้างผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ 
    ๙.2. โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน 
    ๙.3. ห้องสมุดมีระบบการให้บริการท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงและทันสมัยเป็นห้องสมุดท่ีได้มาตรฐานห้องสมุด 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงช่ือ                         ลงช่ือ 

(นางกาญจณีย์  ธีระเดช) 
ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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7. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะนักเรียน  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

       ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
   ๒. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                                       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา 
        ผู้เรียน 
    ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพัฒนาและ 
        ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  ด้านที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                                            (World – Class Standard1)  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ ๒ จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมี 
                                             คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพราวพิมล  ศรีไชยวงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ                    ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากผลการทดสอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบอยู่ในระดับดีขึ้นทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   การสอบข้อสอบปลายปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔ และ ๕ การ
สอบ NT นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2565  พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ของระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ  ซึ่งสื่บเนื่องจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะนักเรียนปีการศึกษา 2565 
เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถ 
สามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปะหัตกรรม และการแข่งขันทักษะของหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ๆ ท้ังในระดับ 
กลุ่มโรงเรียน ระดับเขต และระดับภาค (ชาติ) อย่างต่อเนื่อง   

จากความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีโอกาสวัดความสามารถของตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  



101 
 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณา
นุเคราะห์)  
     ๒.2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบรวบยอด การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้สูงขึ้น 
     2.๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลการสอบข้อสอบปลายปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔ และ ๕ 
การสอบ NT นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 และการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้สูงขึ้น              
     2.4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน               
การสอนอย่างท่ัวถึง 
      2.๕. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
      2.๖. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในเวทีระดับสากล 

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ เชิงปริมาณ  
      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบรวบยอด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) สูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ 
      ๒. ผลการสอบข้อสอบปลายปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔ และ ๕ การสอบ NT นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     
สูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ              
       ๓. นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเอง 
       4. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
        ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
        ๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
         ๔. นักเรียนได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเองในเวทีระดับสากล 

๔. เป้าหมาย   
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
4. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน การสอนอย่างท่ัวถึง 
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๖. นักเรียนได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเองในเวทีระดับสากล 
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๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ

หัตถกรรมนักเรียน 
กันยายน 2565 
 
พฤศจิกายน 2565 
 
ธันวาคม 2565 

90,000 
(งบอุดหนุน

รายหัว 
ประถม) 
11,189 

(งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

(อนุบาล)) 

นางลำดวน สายเมืองนาย 
นางพราวพิมล  ศรีไชยวงค์ 
และคณะครูทุกคน 

รวมงบประมาณทั้งหมด 101,189  
 
6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ จำนวน 101,189 บาท 

7.1 งบอุดหนุนรายหัวประถม   จำนวน 90,000   บาท  
7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อนุบาล)  จำนวน 11,189   บาท  
รวม               101,189 บาท 
 

๘. การติดตามประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมือง 
    เชียงราย (สันทรายราษฎร์ 
    ดรุณานุเคราะห์) มีความเป็น 
    เลิศทางวิชาการ 
๑.1 ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
    แข่งขันทักษะทางวิชาการและ 
   หัตถกรรมนักเรียน 
- การแข่งขันทักษะวิชาการ 
  ระดับกลุ่มโรงเรียน 
- การแข่งขันทักษะวิชาการเขต 
  พื้นท่ีการศึกษา 
- การแข่งขันทักษะวิชาการ 
  ระดับภาค 

  
- ใบประกาศ   
- ผลงานนักเรียนท่ีเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
  
  
  
 

 
- รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน 
  ทักษะทางวิชาการและ    
  หัตถกรรม 
  นักเรียนปีการศึกษา 2565 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๙.๑. โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล 
     ๙.2. ครูมีความต่ืนตัว และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ๙.๓. นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
            จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น 
     ๙.๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
                       ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
          ลงช่ือ .............................................                         
                  (นางพราวพิมล  ศรีไชยวงค์)          
               ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
                  (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
       ลงช่ือ......................................................       
                    (นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
               (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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8. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
                                               (World –Class Standard) 
                                               1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคณุภาพ โดย 
                               เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุรีรัตน์  แสนเมืองมูล  
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล    

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง  
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คู่คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่ง  
จะช่วยให้ผ ู ้ เร ียนได้ม ีโอกาสสร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง  ได้ร ับความร ู ้  ความเข้าใจในเร ื ่องทีศ ึกษา 
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงมีการจัดทำโครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้างซึ ่งถือว่าเป็นวิธ ีการที ่ทำให้ผู ้เรียนได้ร ับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู ้และสามารถพัฒนาผู้เรียน 
ในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ได้ครบทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อเป็นเพิ่ม พูน 
และส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์   
     2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
     2.2 เพ ื ่อให้น ักเร ียนร ู ้จ ักการนำความร ู ้จากแหล่ง เร ียนร ู ้มาประยุกต ์ ใช ้ เพ ื ่อให้เก ิดประโยชน์  
ในชีวิตประจำวัน  
     2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพ และความสนใจ
ของผู้เรียน 
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3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

2) นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน 

4. เปา้หมาย  
4.1 นักเรียนทุกคน เข้าร่วมศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ (Field Trip) และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.2 นักเรียนทุกคนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 5.1 กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียน  พฤศจิกายน 
2565 

67,824 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ประถม) 
18,189 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (อนุบาล) 

นางสุรีรัตน์ แสนเมืองมูล 

 รวม  86,013  

6. สถานที่ดำเนนิการ 
    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ  (86,013 บาท) 
    7.1 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม)   จำนวน 67,824 บาท  
    7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อนุบาล)   จำนวน 18,189 บาท  
    รวม 86,013 บาท 
  
8. การติดตามประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
1.นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

-ประเมินจากแบบประเมิน 
-ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

2. นักเรียนนำความรู้จากการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน/
ช้ินงาน 
 

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน/
ช้ินงาน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพ
และความสนใจของผู้เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการสังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
9.2  นักเรียนนำความรู้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน  
9.3 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสุรีรัตน์  แสนเมืองมูล) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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9. โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์มาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

                  ข้อที่ 1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
                  ข้อที่ 1.2 ด้านคุณภาพของครู 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทย์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว 
                               ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนากร   แสนคำมา  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2565 
  
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พุทธศักราช 2545 และ ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553  กำหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ ื ่อการศึกษา เพื ่อให้มีความร ู ้และทักษะ มุ่ งเน้นให้ผู ้เร ียนมีน ิ สัย 
รักการอ่านใฝ่เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สู่ยุคการศึกษา 4.0 สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการให้บริการ  
 ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีความพร้อมในเทคโนโลยี  
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น อินเตอร์เน็ตก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสำคัญท่ีจะพัฒนา
กลุ่มผู้เรียนและบุคลากรครู ให้ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท าง
การศึกษาให้สูงขึ้น และเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีทันยุคทันสมัย  

ดังนั้นได้จัดทำโครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารขึ ้น เพื่อให้บริการในการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย WIFI สำหรับผู้เรียนและคณะครูทุกคนได้ค้นคว้าหาความรู้  
เพื่อตอบสนองในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการสืบค้นข้อมูลตามความสนใจ 
2. เพื่อสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านของนักเรยีนสู่ยุคการศึกษาไทย 4.0 
3. เพื่อวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
4. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ICT  

 
3. ตัวชี้วัด 

ปริมาณ 
1. โรงเรียนมีข่าวสารข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและทันสมัยออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
2. องค์กรต่าง ๆ ได้รับข่าวสารของโรงเรียนผ่านการประชาสัมพันธ์ 
คุณภาพ 
1.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน, 

เฟซบุ๊ก, วารสารโรงเรียน, แผ่นผับ, วิดีทัศน์, ป้ายประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 
2.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ ในรูปแบบของบทความ รูปภาพ 

วิดีโอและอื่น ๆ ในส่ือท่ีหลากหลาย ในระดับดี 
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4. เป้าหมาย 
1. ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ และสืบค้นข้อมูลตามความสนใจ 
2. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

5.  กิจกรรม 
ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WIFI สำหรับครู และ
นักเรียน เพื่อการสืบค้นข้อมูลในศตวรรษท่ี 21 

ตลอดปี
การศึกษา  

33,912 
งบกิจกรรพัฒนา
ผู้เรียน (ประถม) 

9,095 
งบกิจกรรพัฒนา
ผู้เรียน (อนุบาล) 

10,093 
งบรายได้สถานศึกษา 

EP  
10,900 

งบรายได้สถานศึกษา 
IEC  

ธนากร  แสนคำมา 

รวม 64,000 บาท   
 
6. สถานที่ดำเนนิการ 

- โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ 

- งบกิจกรรพัฒนาผู้เรียน (ประถม)   33,912 บาท 
- งบกิจกรรพัฒนาผู้เรียน (อนุบาล)   9,095   บาท 
- งบรายได้สถานศึกษา EP   10,093 บาท 
- งบรายได้สถานศึกษา IEC   10,900 บาท 
รวม      64,000 บาท 
 

8. การติดตามประเมินผล 
ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน

การสืบค้นข้อมูลตามความสนใจ 
- สังเกต 
- บันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบบันทึกการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมมพิวเตอร์ 

2 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านของนักเรียนสู่ยุค
การศึกษาไทย 4.0 

บันทึกการอ่าน แบบบันทึกการ
อ่าน 

3 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ICT ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู ้

แผนกการจัดการ
เรียนรู ้
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการสืบค้นข้อมูลตามความสนใจ 
2. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านของนักเรียนสู่ยุคการศึกษาไทย 4.0 
3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ICT  

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายธนากร  แสนคำมา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ ๒ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                           2.4 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาโรงเรียนร่วมเครือข่ายระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ  และ 
                              ต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดนตรี   ดวงสม  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑.  หลักการเหตุผล 
ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และ สภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการเข้าร่วมกิจกรรม  
ทางประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดความรู้กันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อ
สังคมโลกยุคใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ความรู้
จำนวนมากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในชุมชนได้
เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับคนอื่น ทำให้องค์ความรู้ท่ีสำคัญและมีประโยชน์ได้เลือนหายไป
จากวิถีชีวิตของชุมชน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของคุณค่าและประโยชน์ที ่จะได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับคู่ กับ
สังคมไทยและเยาวชนรุ่นหลังพร้อมท้ังส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี  นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
๒.๓ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีของชุมชน  และใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ เพื่อสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 

๓.  ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 

๓.๑ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๒ ครูทุกคนมีแผนบูรณาการ การจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน  
๓.๓ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามวิถีของชุมชน  และใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
๓.๔ นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษฟ์ื้นฟูและเข้าร่วมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีนวัตกรรมใหม่  
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เชิงคุณภาพ 
๓.๑  นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  นักเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการต่อยอดสร้างนวัตกรรม 
๓.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้อยู่คู่กับชุมชน 

๔.  เป้าหมาย 
๔.๑ นักเรียนได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
๒.๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีของชุมชน  และใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์ 
๒.๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้อยู่คู่กับชุมชน 
๒.๕ นักเรียนสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๕. กิจกรรม 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผน 
๑. จัดทำทะเบียนวิทยากรท้องถิ่นใน
ชุมชน 
2.จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. นักเรียนวางแผนต่อยอดการสร้าง
ผลงาน - สร้างนวัตกรรมจากการ
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.นักเรียนจัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงาน - นวัตกรรมใหม่ท่ีสร้างขึ้น  

 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
มกราคม ๒๕๖4 
 
 
มีนาคม 2565 

5,000- 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ประถม) 
5,158  
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อนุบาล) 

 

นางดนตรี   ดวงสม 
 
 
น.ส.นฤมล มะยอง 
 
 
นายโชคชัย แสนวิชา 
 
น.ส ศิริลักษณ์ กัญวรรณ 
 
 
นายณัฐวุฒิ แสนชัย 
คณะครูทุกคน 

 รวม  10,158  

6.  สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7.  งบประมาณ   

๗.๑  งบอุดหนุนรายหัว   จำนวน - บาท 
7.2   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม  จำนวน 5,000  บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม  จำนวน 5,158  บาท 
รวม 10,158 บาท 
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8.  การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑ นักเรียนได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๒.ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
 
 
๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีของชุมชน  และใช้ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
          ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมปิัญญาท้องถิ่น 
          ๒.๕ เพื่อสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
 

1. การสังเกต 
 
2. สัมภาษณ์ 
    สังเกตการเข้า 
    ร่วมกิจกรรม 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
๔. สัมภาษณ์ 
๕. ตรวจผลงาน
ช้ินงาน  

1. แบบบันทึกการ
สังเกต 
2.  แบบบันทึก
การสัมภาษณ์ 
 
3.  แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
๔.แบบบันทึกการ
ตรวจผลงาน 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
๙.๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีของชุมชน  และใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์ 
๙.๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้อยู่คู่กับชุมชน 
๙.๕ นักเรียนสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางดนตรี   ดวงสม) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  ๑.ชื่อคุณภาพผู้เรียน 

                                มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
                                           สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

                                 ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World- 
                                  Class Standard) 

                        1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๒.จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคณุภาพสู่   
                               มาตรฐานสากล    กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ     
                               สังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเป็น 
                               พลโลก สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

                     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาโรงเรียนร่วมเครือข่าย ระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศและ 
                     ต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพสิฐษ์  สุริยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล 

เนื ่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกัน แก้ปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มี
การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี 

โรงเรียนจึงจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  เห็นคุณค่าจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม อันเป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้
นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อสนองกลยุทธ์ ของ สพฐ.  และกลยุทธ์ ของโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  

ได้อนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ของวันสำคัญนั้น ๆ 
4. เพื่อให้นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้ประกอบกิจกรรม

ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ 
5.เพื่อให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
6. นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้อย่างมีความสุขและนำประสบการณ์ไปใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้  



114 
 

 

3. ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  

- นักเรียนช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์
ดรุณานุเคราะห์) ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนทุกคนมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีของวันสำคัญต่างๆและ
ได้ร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เปา้หมาย   

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ทุกคน มีความรู้ มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร และความตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ สามารถปฏิบัติตนและเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

5. กิจกรรม   

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. วันไหว้คร ู
๑.แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 
๒. จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ 
๓.แต่ละสายช้ันฝึกซ้อมนักเรียนในพิธีวนัไหว้ครู  
จัดพาน  ธูป  เทียน 
๔.ดำเนินกิจกรรม 
๕.สรุปและรายงานผล 

๑๓ มิ.ย.๖๕  นางรักษ์คณา 
 

๒. วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่ 
๑.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๒.ประชุมคณะกรรมการ 
๓. จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- ป.1 ประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดี
ไทย 
- ป.2 ประกวดคัดลายมือ 
- ป.3 ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ 
- ป.4 ประกวดการเขียนคำขวัญ 
- ป.5-6 ประกวดการเขียนเรียงความ 
- ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครใน
วรรณคดีไทย 
๔.ดำเนินกิจกรรม  
๕.สรุปและรายงานผล 

๒๘ ก.ค. ๖๕  นางแสงดาว เมืองใจ 
นางพราวพิมล ศรีไช
ยวงค ์
นส.ศิริลักษณ์ 
กัญวรรณ 

๓. วันพ่อแห่งชาติ 
๑.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๒.ประชุมคณะกรรมการ 
๓. จัดกิจกรรม ดังนี้ 

ก.ค. ๖๕  นายโชคชัย แสนวิชา 
นส.กิดาหยัน จันทิมา 
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  
- จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมโต๊ะหมู่ถวาย
เครื่องราชสักการะ พร้อมสมุดลงนามถวายพระ
พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
- ทำการ์ดอวยพรวันพ่อ 
๔.ดำเนินกิจกรรม  
๕.สรุปและรายงานผล 

๔. วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม 
- กิจกรรมหล่อเทียนร่วมเทศบาล 
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร 

ก.ค.  ๖๕  นายอินทนง จันตา 
นายพิสิษฐ์ สิทธิอาษา 

๕. วันแม่แห่งชาติ 
๑.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๒.ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
๓.ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
โดยมีกิจกรรมดังนี้ ( ช่วงสัปดาห์วันแม่) 

• การประกวดวาดภาพระบายสี 
(อนุบาล) 

• ประกวดคัดลายมือ และการวาดภาพ
ระบายสีการ์ดวันแม่ (ป.๑-๒) 

• การเขียนเรื่องจากภาพ ( ป. ๓) 
• ประกวดการแต่งคำขวัญ (ป.๔) 
• ประกวดการเขียนเรียงความ ( ป.๕-๖) 

๔.พิธีถวายพานพุ่ม/สดุดี 
๕.มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีชนะเลิศการ
ประกวดกิจกรรมต่างๆ (หน้าเสาธง ) 
๖.สรุปและรายงานผล 

ส.ค. ๖๕  นางวณิชชา สหีาวงษ์ 
นส.อัญธิชา 
นางแสงเดือน 
 

๖. วันวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) 
1. จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
2. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
3.นำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กิจกรรมวนั
วิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่น 

ส.ค.๖๕  นส.นฤมล  
นางอุพาพร 
นายอภิวัฒน ์

๗. วันฮาโลวีน 
๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
๒.จัดป้ายนิทรรศการตามช้ันเรียน 
๓.แต่งกายตามเทศกาลฮาโลวีน 
๔.จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน 

ต.ค. ๖๕  นางเนรัญญา 
นางสุรีรัตน ์
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๘. วันลอยกระทง 
๑.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการ 
๒.  การแต่งกายชุดไทย 
๓. การประดิษฐ์กระทงเล็กด้วยวัสดุธรรมชาติ 
๔. การจัดบอร์ดวันลอยกระทงในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
๕. ประกวดกระทงลอย 

พ.ย.๖๕  นางรัชนี ศรีโชติ 
นส.ธัญกรณ์ 
นส.ฉันท์หทัย 
 

๙. วันขึ้นปีใหม่ /วันคริสมาสต์ (ค่ายภาษาอังกฤษ) 
๑.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๒.ประชุมคณะกรรมการ 
๓.แต่ละสายช้ันฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนโชว์
ในวันงาน(ช่วงเช้า) 
๔. กิจกรรมแลกของขวัญของแต่ละสายช้ัน 
(ช่วงบ่าย) 
๕.ดำเนินกิจกรรม 
๖.สรุปและรายงานผล 

ธ.ค. ๖๕  นางเรณู  
นางเนรัญญา 
นางสุรีรัตน ์
นางสุจิตรา 

๑๐. วันเด็กแห่งชาติ 
๑.กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา 
๒.จัดหาของขวัญ /รางวัล ขนม สำหรับ
นักเรียน 
๓.ทำบุญตักบาตร 
๔.กิจกรรมบนเวที 

ม.ค. ๖4  นางฐิติวรดา 
นายธนัตอัฑฒ ์
นส.ชมพูนุช 

๑๑. วันกตัญญ ู
๑.กิจกรรมฮ้องขวญั(บายศรีสู่ขวัญ) 
๒.มอบประกาศนียบัตร (จบการศึกษา) 
 

ก.พ. ๖4  นางศรีวรรณา 
นส.นฤมล 

 รวม 22,824 
 
6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์ 

7. งบประมาณ   
7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ประถม) จำนวน 22,824 บาท 
รวม       22,824 บาท 
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8. การติดตามประเมินผล   

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆให้แก่ ได้อนุรักษ์
ประเพณีต่าง ๆ ของวันสำคัญนั้น ๆ 

๒. นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงาน  องค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ 

๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
๔. นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้อย่างมีความสุขและนำประสบการณ์ไปใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายพสิฐษ์  สุริยา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน

สำคัญต่างๆ 
2. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญได้

ถูกต้องเหมาะสม 
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
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12. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาสื่อประจำห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

                           ข้อที่ 1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่สภาพภูมิทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ 
                                 เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุโณทัย เชื้อเมืองพาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

....................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนท่ีดีมีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้อง
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม ทันสมัย สะดวก  น่าใช้  มีคุณค่า   ทุกปีการศึกษาโรงเรียนได้ให้ความสำคัญ
จัดหา สนับสนุนให้ครูมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
อย่างเพียงพอ สามารถเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียนจึงต้องจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมและเพียงพอให้กับครูผู้สอนได้
ส่ือการเรียนการสอนและพัฒนาส่ือไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการสอนให้กับครูผู้สอน 
2.  เพื่อให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ  เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3.  เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาและใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม 

3. ตัวชี้วัด 
ด้านปริมาณ 

 1. ทุกห้องเรียนมี ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 2. ทุกห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้         

ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 

3.ครูมีส่ือช่วยสอน 

4. เป้าหมาย 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้องมี ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอตามความจำเป็น 
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5. กิจกรรม 
ท่ี ขั้นตอนดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 วัสดุประจำตัวครูผู้สอน  ตลอดปีการศึกษา 
56,000 

งบอุดหนุนรายหัว 
(ประถม) 

 

2 วััสดุสำนักงาน  ตลอดปีการศึกษา 
10,000 

งบอุดหนุนรายหัว 
(ประถม) 

 

3 เครื่องถ่ายเอกสาร ตลอดปีการศึกษา 

30,000 
รายได้สถานศึกษา EP 

30,000 
รายได้สถานศึกษา IEC 

 

 รวม  126,000  
 
6. สถานที่ดำเนิน  

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  

7. งบประมาณโครงการ      
         งบประมาณ  งบอุดหนุนรายหัว(ประถม) จำนวน 66,000  บาท   
   รายได้สถานศึกษา EP   จำนวน 30,000   บาท 
   รายได้สถานศึกษา IEC   จำนวน 30,000  บาท 
   รวม    จำนวน 126,000 บาท 
8.การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนสามารถจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ได้ตามความจำเป็น 

ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2. ครูผู้สอนใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเกิดประโยชน์ นิเทศติดตาม แบบนิเทศ 
3. นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามเกณฑ์สูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพ แบบรายงาน 
4. ความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        9.1 ทุกห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมครบ 
 9.2 ครูทุกคนจัดซื้อจัดหาผลิตส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

 9.3 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกด้านมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
         9.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางอรุโณทัย เช้ือเมืองพาน) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*13. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่  2  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                           2.2.ด้านระบบการบริหารจัดการ 
                            2.4.ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาโรงเรียนร่วมเครือข่าย ระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศและ 
                               ต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติวรดา  พรมมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ...................................... 

1. หลักการและเหตุผล    
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดท่ี 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากร 
และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษา
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

เมื่อปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่างบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวของนักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน 
ซึ่งทำให้นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน เช่น ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน  เป็นต้น  
 จากปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียน จึงเห็นควรท่ีจะระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ จัดหาทุนการศึกษา
มาช่วยเสริมและเติมเต็มทรัพยากรและเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนได้อย่างพอเพียง และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรและการลง
ทุนการศึกษานี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อบริหารและจัดการระดมทรัพยากรและการระดมทุนเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อรวบรวมแหล่งทุนและทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและพอเพียง 
2.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ  

- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 การบริหารและจัดการระดมทรัพยากรและการระดมทุนเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3.2.2 นักเรียนมีคุณภาพเกิดการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพและมีความสุขในการเรียน 

4. เปา้หมาย  
 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาร้อยละ 80 
 
5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมระดมทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็ก 

1) แต่งต้ังคณะทำงาน 
2) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3)จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์/ระดมทุน
เพื่อการศึกษา 
 4)ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากภาคี
และหน่วยงานอื่น 
5) จัดส่งหนังสือขอบคุณ 
6) สรุปผลการดำเนินงาน 

พ.ย. 63 – ม.ค.
64 

2,000 
(งบอื่นๆ ) 

นางฐิติวรดา 
นางอุพาพร 

2 กิจกรรมระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 
1) แต่งต้ังคณะทำงาน 
2) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3)เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว ้
4)มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกรรมของ
ทางโรงเรียน 
5) จัดส่งหนังสือขอบคุณ 

ตลอดปีการศึกษา - นางอุพาพร 
นางฐิติวรดา 

 

3 กิจกรรมรับบริจาคเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในโรง
อาหาร 
1)แต่งต้ังคณะทำงาน 
2) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3)เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว้  โดยรับ
บริจาคเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในโรงอาหารจาก
คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึง
หน่วยงานและ องค์กรต่างๆ 
4) สรุปผลการดำเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา  คณะครู 

 
6. สถานที่ดำเนนิการ 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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7. งบประมาณ   
 7.1  เงินงบประมาณงบเงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายรายหัว           จำนวน    บาท 
 7.2  เงินรายได้สถานศึกษา    จำนวน     บาท 
 7.3  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวน     บาท    
 7.4 เงินอื่น ๆ      จำนวน 2,000  บาท   
8. การติดตามประเมินผล   
 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
อย่างเพียงพอ 

- สอบถาม 
- การสังเกตและ

ประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนได้รับทุนเพื่อการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ  เห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางฐิติวรดา   พรมมา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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14. โครงการจ้างครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้าน 2  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                           2.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
เปิดสอนในหลักสูตรปกติ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ( IEC) และ และห้องเรียนพิเศษ
ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งมี
จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยการจัดการศึกษาสนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ซึ่งต้องการบุคลากรและ
ครูที่สอนตรงตามวิชา และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้ ครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (Native Speaker) 
สอนห้องเรียนพิเศษ (EP) วิชาเอกภาษาไทย ครูวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ครู
ชาวต่างชาติสอนห้องเรียนพิเศษ (IEC) ระดับชั้น อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที ่ 6 และลูกจ้างชั่วคราว เช่น 
แม่บ้าน พี่เล้ียง นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย 

ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรและดา้น
บริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
     และลูกจ้างช่ัวคราว 
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 
2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

3.1.2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีบุคลากรชาวต่างประเทศ
และลูกจ้างช่ัวคราว 100% ตามเป้าหมาย  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3.2.2  การบริหารจัดการ มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2.3 การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จะดำเนินการจัดจ้างครูอัตราจ้าง
สาขาท่ีขาดแคลนดังนี้ 

4.1.1 ครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) สอนห้องเรียนพิเศษ (EP) อ.1 – ป.6 จำนวน 7 อัตรา 
4.1.2 ครูชาวต่างชาติ (Non-Native Speaker) สอนห้องเรียนพิเศษ (IEC) อ.2 – ป.6 จำนวน 4 อัตรา 
4.1.3 ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา   จำนวน 4 อัตรา 
4.1.4 ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมศึกษา   จำนวน 3 อัตรา 
4.1.5 ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง พี่เล้ียง     จำนวน 5 อัตรา 
4.1.6 ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน     จำนวน 3 อัตรา 
4.1.7 ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย   จำนวน 1 อัตรา 
4.1.8 ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง   จำนวน 1 อัตรา 

4.2 เชิงคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ตนเองเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีคุณภาพตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
5. กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ Native จำนวน 6 
คนๆ ละ 45000 จำนวน 12 เดือน 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,240,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP นายอภิวัฒน ์

2 
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ Non-Native 
จำนวน 4 คนๆ ละ 27000 จำนวน 12 
เดือน 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,296,000 
งบรายได้สถานศึกษา IEC นางสุรีรัตน ์

3 ค่าจ้างครูชาวไทย จำนวน 5 คน ตลอดปี
การศึกษา 

720,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP นายอภิวัฒน ์

4 ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ ตลอดปี
การศึกษา 

26,500 
งบรายได้สถานศึกษา EP 

37,500 
งบรายได้สถานศึกษา IEC 

81,500 
งบรายได้สถานศึกษา ปกติ 

นางฐิติวรดา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 ค่าจ้างครููวิทยาศาสตร์ ตลอดปี
การศึกษา 

37,500 
งบรายได้สถานศึกษา IEC 

81,500 
งบรายได้สถานศึกษา ปกติ 

นายอภิวัฒน ์

6 ค่าจ้างครูศิลปะ ตลอดปี
การศึกษา 

108,000 
งบรายได้สถานศึกษา IEC นายอภิวัฒน ์

7 ค่าจ้างพี่่เล้ียงเด็กปฐมวัย 5 คน ตลอดปี
การศึกษา 

192,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP 

90,000 
งบรายได้สถานศึกษา IEC 

116,000 
งบรายได้สถานศึกษา ปกติ 

นายอภิวัฒน ์

8 ค่าจ้างแม่บ้าน จำนวน 3 คน ตลอดปี
การศึกษา 

180,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP 

96,041 งบอุดหนุน 
(76,067 ประถม + 
19,975 ปฐมวัย)  

นายอภิวัฒน ์

9 สมทบประกันสังคม ตลอดปี
การศึกษา 

78,600 
งบรายได้สถานศึกษา EP 

12,100 
งบรายได้สถานศึกษา IEC  

8,730 
งบรายได้สถานศึกษา ปกติ 

นางอุพาพร  

10 ค่่าดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร ตลอดปี
การศึกษา 

30,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP 

12,000 
งบรายได้สถานศึกษา IEC 

นายอภิวัฒน ์

11 ค่าจ้างท่ีปรึกษา ๑ คน x ๓๐,๐๐๐ x ๑๒ ตลอดปี
การศึกษา 

360,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP นางกาญจณีย์ 

12 ค่าจ้างพนักงานบริการ 1 คน x 9,000 x 12 ตลอดปี
การศึกษา 

108,000 
งบรายได้สถานศึกษา EP นายอภิวัฒน ์

 รวม  7,008,012  
 (รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถั่วจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
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7. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 7,008,012 บาท) 
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 

7.1 เงินอุดหนุนรายหัว  
 7.1.1 อุดหนุนรายหัวประถม 76,067 บาท 
 7.1.2 อุดหนุนรายหัวปฐมวัย 19,975 บาท 
7.2 เงินรายได้สถานศึกษา  
 7.2.1 EP  จำนวน 4,935,100 บาท 
 7.2.2 IEC  จำนวน 1,593,100 บาท 
 7.2.3 ปกติ  จำนวน 287,730 บาท 

รวม    7,008,012 บาท 
8. การติดตามประเมินผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เคร่ืองมือวัดผลและ

ประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1 
โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากุล 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2 
นักเรียนได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีความถนัดในสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3 
นักเรียนได้รับการพฒันาตามศักยภาพ และส่งเสริม
ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9.3 โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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15. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    มาตรฐานที่ 1.2 ด้านคุณภาพของครู 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว 
                             ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
...................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นสถานศึกษาขนาดกลางที่จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) และหลักสูตร
มาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล และ
พัฒนาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป  

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่การบริหารตาม
มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียน หน่วยงาน
เครือข่าย ตลอดถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.2  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองให้เกิดความชำนาญตามภาระงาน
ท่ีได้รับผิดชอบ 

2.3  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถาบันหน่วยงานอื่น 
และสามารถนำประสบการณ์ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนได้ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง และศึกษาดูงาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.1.2 บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
3.1.3 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์

ดรุณานุเคราะห์)  มีคุณภาพสามารถพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
๓.๒.๒ สามารถกำหนดแนวทางเพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4. เปา้หมาย 
4.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 

ของตนเอง อย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อป ี
4.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

ของตนเอง อย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปี อย่างมีคุณภาพ  
4.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ดีเด่น ท้ังในและนอกองค์กร 

5. กิจกรรม   
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 
5,297 

งบอุดหนุนราย
หัว ประถม 

นายอภิวัฒน์ 
ตันนันตา 

 รวม  5,297  
 
6. สถานที่ดำเนนิการ - โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ  
        7.1 งบอุดหนุนรายหัว ประถม  จำนวน 5,297 บาท 

รวม       5,297 บาท 
 
8. การติดตามประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 

อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ป ี
- สอบถาม 
- สังเกต 
- ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงาน 

2 ครูและบุคลากรได้รับการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น - การจัดกิจกรรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
3 ครูและบุคลากรนำความรู้ความสามารถมาพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 
- การนำเสนอผลงาน

ต่างๆ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- แบบรายงานผล 
- แบบประเมิน 

4 โรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

- การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สามารถ

กำหนดแนวทางเพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

9.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายอภิวัฒน์ ตันนนัตา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*16. โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                             2.๒ ด้านระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว 
                              ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
................................................................................................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที ่มีบทบาทสำคัญยิ ่งต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจะประสบความสำเร็จได้ดี ครูและบุคลากรต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

การจัดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน จะทำให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อทีมงาน เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกความรู้ความสามารถ โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างงติอเนื่อง  

โรงเรียนอนุบาลเมมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เห็นความสำคัญของการสร้างขวัญ
และกำลังใจแก่บุคลากร จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ ครูและบุคลากรขึ้น 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียนและผู้ร่วมงาน 
๒.๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

๓. ตัวชี้วัด    
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจจากโรงเรียน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๑) ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
๒) ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อการพัฒนาของโรงเรียน 

๔. เป้าหมาย  
๔.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
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๕. กิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่  เมื่อมีข้าราชการครูมา
ปฏิบัติงานใหม่ 

ค่าช่อดอกไม้ / อาหารว่าง 
รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท  (ต้ังไว้ ๕ ราย = 
๕,๐๐๐ เงินอื่น) 

 นายอภิวัฒน ์

๒. การแสดงความยินดีกับสมาชิก
ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
ต้นสังกัด 

เมื่อมีครูหรือบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการยกย่อง 

รายละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (ต้ังไว้ ๗ ราย = ๓,๕๐๐ 
เงินอื่น) 

นางศรีวรรณา 

๓. การร่วมงานมงคลท่ีสำคัญของ
ครอบครัวครูและบุคลากร 

เมื่อครอบครัวของครู
หรือบุคคลากรมีงาน
มงคล 

รายละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(ต้ังไว้ ๕ ราย = ๒,๕๐๐ 
เงินอื่น) 

นางศรีวรรณา 

4. การเยี่ยมไข ้ เมื่อครูหรือบุคคลากร
หรือคู่สมรส บิดา มารดา 
บุตร เจ็บป่วย 

 รายละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (ต้ังไว้ ๕ ราย =๒,๕๐๐งบ
อื่น) 

นางแสงดาว 
  

๕. การร่วมแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัวครูและบุคลากรทุกคนท่ี
ได้รับการสูญเสีย 

เมื่อครูหรือบุคคลากร
ได้รับการสูญเสียใน
ครอบครัว 

รายละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (ต้ังไว้ ๒ ราย = ๑,๐๐๐ 
งบอื่น) 

นางกาญจนีย ์

 
๖. สถานที่ดำเนินการ  

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
 
๗. งบประมาณ   

๗.๑ งบอื่น  ๑๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันห้าร้อยบาท) 
 
๘. การติดตามประเมินผล   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือการวัด 
 ครูและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน
และผู้ร่วมงาน ครูและบุคลากรมีกำลังใจ 
ปฏิบัติงาน 

ประเมินความพึงพอใจของครู
บุคลากร        

แบบประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อการ
พัฒนาของโรงเรียน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากร      

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    ๙.๑ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
    ๙.๒ ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร 
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ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายขจร   แก้วตา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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17. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

                      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

                           1.1 ด้านคุณภาพวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผูเ้รียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดี มี

คุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเปน็พลโลก
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินทนง  จันตา  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ...................................... 
1. หลักการและเหตุผล    
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานที ่ทําหน้าที ่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื ่อให้นักเรียน เป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการท่ีจะใช้ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ในอนาคต นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วหน้าที่ที ่สําคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียนคือการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ วินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญยิ่งแก่นักเรียน  
เพราะสังคมในปัจจุบันมีส่ิงยั่วยุและแบบอย่างท่ีไม่ดีปรากฏให้เยาวชนได้รับรู้และเลียนแบบเป็นจํานวนมาก หาก
นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝน อบรมขัดเกลาพฤติกรรมให้ดีแล้ว นักเรียนอาจมีปัญหาด้านความประพฤติ  ปฏิบัติตัว
ไม่เหมาะสมและจะเป็นปัญหาแก่สังคมส่วนรวมในภายภาคหน้า  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จึงจัดให้มีโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์   
      1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข 

2. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และนำไปเป็นแนวทางใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
    1.  นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข 
    2.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และนำไปเป็นแนวทางใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. เปา้หมาย   
 3.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90  
 3.2  นักเรียนร้อยละ 85  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ
ชีวิตและมีศักยภาพเป็นพลโลก  
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5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม  

10,000 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประถม 

10,000 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อนุบาล 

นายอินทะนง 
นายพิสิษฐ์ 
นางดนตร ี

2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  -  
3 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม  -  

4 กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมศึกษา และ
สอบธรรมศึกษา  -  

 รวม  20,000  
 
6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ   
 7.1 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม 10,000 บาท 
 7.1 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนุบาล 10,000 บาท 
 รวม      20,000 บาท 
8. การประเมินผล 

ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือและอยู่

ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข 
สังเกต แบบสอบถาม 

2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และนำไปเป็นแนวทางใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข 
 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และนำไปเป็นแนวทางใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายอินทนง   จันตา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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18. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
                                              (World – Class  Standard) 

                          ด้านที่ 1.1  ด้านคุณภาพวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผูเ้รียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคมที่ดี  มี

คุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา  มีสภาพเป็นพลโลก  
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโชคชัย  แสนวิชา  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ขบวนการลูกเสือ - ยุวกาชาด คือขบวนการพัฒนาเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ฝึกนิสัยในการสังเกต จดจำ พึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  มีจิตอาสา  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมือง ให้เป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบ  ให้ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    อันจะ
นำไปสู่  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ   ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า   มีความ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีความสามัคคีในหมู่คณะ   มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เน้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ซึ่ง
ประกอบด้วยสามัคคีธรรม  คารวะธรรม และปัญญาธรรม 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  ใช้
กระบวนการทางลูกเสือ-ยุวกาชาด สร้างเสริมประสบการณ์    ทักษะชีวิตแก่นักเรียนในวิถีชีวิตประจำวันของ
นักเรียน  ด้วยการเรียนรู้ด้วยการกระทำเน้นการปฏิบัติจริง  ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นระบบกลุ่ม ฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย ปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กำกับติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นระบบหมู่มีภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมาทำงานตรงเวลาและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดผลของงาน  

มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย

สามัคคีธรรมคารวะธรรมและปัญญาธรรม 
4. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบกติกา ข้อตกลง มีวินัยต่อตนเองและต่อหมู่คณะและ 

ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
6. เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยการปฏิบัติ 
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3. ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นระบบหมู่เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบมาทำงานตรงเวลาและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดผลของงานมี

ประสิทธิภาพ 
3.  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบด้วย

สามัคคีธรรมคารวะธรรมและปัญญาธรรม  
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ

สถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ 
 
4. เป้าหมาย 
  เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 
5.  กิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมลักษณะนิสัยพัฒนาได้ด้วย
กระบวนการลูกเสือยุวกาชาด 

 34,520 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประถม 

 

 รวม  34,520  
 
6. สถานที่   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ   49,000 บาท 

7.1 งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน  -  บาท 
7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  34,520 บาท 

     รวม   34,520 บาท 
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8. การติดตามประเมินผล 
ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นระบบหมู่มีภาวการณ์ 

เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีอย่างต่ำ   80 % 
สังเกต แบบสังเกต 

2 นักเรียนมีความรับผิดชอบมาทำงานตรงเวลาและเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกำหนดผลของงานมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างต่ำ   80 % 

สังเกต แบบสังเกต 

3 นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย    สามัคคีธรรม  คารวะธรรม
และปัญญาธรรม อย่างต่ำ   80 % 

สังเกต แบบสังเกต 

4 นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบกติกา ข้อตกลง 
 และมีวินัยต่อตนเองและต่อหมู่คณะอย่างต่ำ   80 % 

สังเกต แบบสังเกต 

5 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของสถานศึกษาทุกคน 

สังเกต แบบสังเกต 

6 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)  ทุกคน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

7 เครือข่ายลูกเสือและยุวกาชาดมีกิจกรรมในการประสานงาน
ต่างๆและดำเนินงานกิจการลูกเสือกลุ่มเครือข่าย 

ทดสอบ แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นระบบหมู่มีภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
9.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบมาทำงานตรงเวลาและเสร็จทันตามเวลาท่ีกำหนดผลของงานมีประสิทธิภาพ 
9.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย สามัคคี

ธรรมคารวะธรรมและปัญญาธรรม 
9.4  นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบกติกา ข้อตกลง   มีวินัยต่อตนเองและต่อหมู่คณะ  

และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
9.5  นักเรียนมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
9.6  ให้นักเรียนเรียนได้รู้ทักษะชีวิตด้วยการกระทำ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายโชคชัย  แสนวิชา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ ๑.ด้านคุณภาพวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดี มี

คุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา มีสภาพเป็นพลโลก 
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินทนง  จันตา   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่
ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานท่ีดีด้านประชาธิปไตยและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
             โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในรูปของสภานักเรียน  ซึ ่งจากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2561  พบว่า โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตามวัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน  เพื่อเป็นการส่ง เสริมความเป็น
ประชาธิปไตยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2565  นี้  งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึง
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อให้นักเรียนได้เร ียนรู ้และฝึกการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ี ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยผ่านการปฏิบัติจริง 

3. ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความเป็นประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน 
2. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐ มีความรัก  ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ  90 เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น  ไว้วางใจผู้อื่น  มองโลกในแง่ดี  และ

สมานความสามัคคี 

4. เปา้หมาย   
 1  ด้านปริมาณ  

1.1 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย  
1.2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธปิไตย  
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2  ด้านคุณภาพ  
2.1  นักเรียนรักความเป็นประชาธิปไตย  
2.2  นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 
5. กิจกรรม  

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมมส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  

7,000 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประถม 

นายธนัตอัฑฒ ์
นายอินทนง 
นางเกษร 

รวม 7,000  
 
6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ  7,000  บาท      

7.1 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประถม จำนวน  7,000 บาท 

8. การติดตามประเมินผล   
ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  

ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
สังเกต แบบสอบถาม 

2 นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ท้ัง
ปวงของโรงเรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
3. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายอินทนง   จันตา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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20. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน    

                     ข้อ  2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality SySTEM    
                                              Management) 

                          ข้อ 3  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน     กลยุทธ์ ท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ที่ดีมี 
                                คุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสามีสภาพเป็นพลโลก  
                                สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสังคม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเรณู  ยอดระบำ  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2565 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล    
 งานอนามัยโรงเรียนเป็นงานท่ีให้บริการทางด้านสาธารณะสุขท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้บริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน นักเรียนท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจะเป็นผู้ท่ี
สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มท่ี ตามศักยภาพความสามารถของตน และจะได้เติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ในอนาคตต่อไป 
 ด้วยเหตุนี ้งานอนามัยโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีสุขภาพดีท้ังกาย จิตใจ และสังคม มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่อนามัย  คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้นำอนามัย   และ 
อย.น้อยท่ีจะต้องให้บริการด้านอนามัยกับนักเรียนทุกคน  รวมทั้งการเฝ้าระวังเกี่ยวกับอนามัยส่วนบุคคล สุขภาพ
ในช่องปากการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและส่งเสริมการจัดอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาดพร้อมใช้
และมีความปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการตรวจสุขภาพ และส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล อย่างเป็นระบบ  

โดยผู้นำอนามัย  ครูอนามัย  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  และครูประจำช้ัน 
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

๓.  ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับบริการตรวจสุขภาพ  ตรวจสุขภาพในช่องปาก  และดูแลรักษาเบื้องต้น 
อย่างเป็นระบบ  โดยผู้นำอนามัย  ครูอนามัย  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  และครูประจำช้ัน 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
3. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
2. นักเรียนออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
3. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

๔.  เป้าหมาย 
1. ผู้นำอนามัยทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระวังรักษาสุขภาพอนามัย  สามารถปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ำหนัก  ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างเพียงพอ 

๕. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ์ พฤษภาคม 
2565 

6,500 
งบอุดหนุนรายหัว 

ประถม 
นางเรณู 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระดับอนุบาล พฤษภาคม 
2565 

7,000 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อนุบาล 

นางสาวอัญธิชา 

3 รณรงค์ไข้เลือดออก สิงหาคม 2565 
500 

งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม 

นางเกษร 

4 สุขภาวะนักเรียนสรุปน้ำหนัก/ส่วนสูง 
ตลอดปี

การศึกษา 

500 
งบอุดหนุนรายหัว 

ประถม 
นางเกษร 

5 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 

ตลอดปี
การศึกษา 

500 
งบอุดหนุนรายหัว 

ประถม 
นางเรณู 

6 เฝ้าระวังโรคระบาดและป้องกันเหา ตลอดปี
การศึกษา 

500 
งบอุดหนุนรายหัว 

ประถม 
นางเกษร 

7 จัดซื้อพัดลม จำนวน 1 เครื่อง พฤษภาคม 
2565 

2,500 
งบอุดหนุนรายหัว 

ประถม 
นางเรณู 

8 ซ่อมแซมมุ้งลวดหน้าต่าง/ประตู กรกฎาคม  
2565 

2,000 
งบอุดหนุนรายหัว 

ประถม 
นางเรณู 

9 กีฬาสีสัมพันธ์ ธันวาคม 2565 
15,000 

งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประถม 

นายโชคชัย 

 รวม  35,000  
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๖. สถานที่ดำเนินการ   
               โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
๗. งบประมาณ 

1. งบอุดหนุนรายหัวประถม  จำนวน 13,000  บาท 
2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประถม จำนวน 15,000  บาท 
3. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนุบาล จำนวน 7,000  บาท 
รวม       35,000 บาท 
 

๘. การติดตามประเมินผล 
ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 
 
 
 
 

-  นักเรียนทุกคนได้รับบริการตรวจ
สุขภาพ และส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล 
อย่างเป็นระบบ  โดยผู้นำอนามัย  ครู
อนามัย  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  และครู
ประจำช้ัน 

-  บันทึกการใช้บริการด้านสุขภาพ 
- บันทึกข้อมูลการแปรงฟัน/ด่ืมนม 
 

-  แบบบันทึกการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 

-  แบบบันทึกข้อมูลการ 
แปรงฟัน/ด่ืมนม 

2 
 
 

- นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- วัดส่วนสูง ช่ังน้ำหนัก 

- แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

- แบบบันทึกการวัดส่วนสูง 
ช่ังน้ำหนัก 

3 
 

-  โรงเรียนมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

ตรวจสอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

แบบบันทึกการตรวจสอบ
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้นำอนามัยส่งเสริมสุขภาพ  ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระวังรักษาสุขภาพอนามัย   
   สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ และอยู่สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางเรณู  ยอดระบำ) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*21. โครงการสหกรณ์นักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน. 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

                           2.3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่สภาพภูมิทัศน์ให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ 
                              เหมาะสมเอื้อต่อกาเรียนรู้ 

                     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดี มี 
                     คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา มีสภาพเป็นพลโลก  
                     สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแสงดาว  เมืองใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา2565 
............................................................................................................................. ......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในปันจุบันได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถนำความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบ
และวิธีการเกี่ยวกับสหกรณ์   ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกการทำงานร่วมกัน  ร่วมกันแก้ปัญหา  ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและมอบความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ภายใต้การดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและ
เป็นระบบ  ทั้งกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การผลิต ซึ่งมีความสัมพันธ์  กับกลุ่ม
สหกรณ์ของชุมชนในอนาคต โครงการสหกรณ์นักเรียน  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ตลอดจนเป็นการปลูกผัง
นักเรียนให้เป็นผู้มีนิสัยประหยัด  อดออม  ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ 
2.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
2.3 เพื่อให้นักเรียนซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
2.4 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออมและมีความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับ วิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในงานอาชีพ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุ
เคราะห์) ร้อยละ 90 เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 

3.1.2 นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุ
เคราะห์) ร้อยละ 90 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
  3.2.2 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในงานอาชีพ  
  3.2.3 นักเรียนมีนิสัยรักความประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สอดคล้องกับ  วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4. เปา้หมาย  
 4.1ร้อยละ  90  ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สหกรณ์โรงเรียน 

4.2 ร้อยละ  90  ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
4.3 ร้อยละ  90  ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์   
4.4 ร้อยละ  90  ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพสามารถนำไปพัฒนาเป็น

อาชีพในอนาคตได้ 

5. กิจกรรม  
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  
- รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 
-จัดซื้อสินค้า 
-จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องสหกรณ์กับ
การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม/การงานอาชีพฯ 

 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 

 
 
10,000(งบอื่น ๆ ) 
- 
 
 
 

 
ครูแสงดาว 
ครูอินทนง/ครูผู้สอน
รายวิชาสังคม 
 
ครูแสงดาว  

2 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การผลิต 
-การเล้ียงหอยขม 
-การทำน้ำยาล้างจาน 
-สมุนไพรไล่ยุง 
-เล้ียงไส้เดือน 
-ปุ๋ยหมัก 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
5,000(งบอื่น ๆ) 
2,000(งบอื่น ๆ) 
2,000(งบอื่น ๆ) 
1,000(งบอื่น ๆ) 
1,000(งบอื่น ๆ) 

 
ครูบุญชัช 
ครูดนตรี 
ครูดนตรี 
ครูอภิวัฒน ์
ครูบุญชัช 

6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ    
      7.1 งบอุดหนุนรายหัวจำนวน  - 
      7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน - บาท 
      7.3 งบอื่นๆ   จำนวน 21,000 บาท 
            รวม  21,000  บาท 

8.การติดตามประเมินผล   

ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ตามความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด 

และประเมินผล 
1. 
 
 
2 
 

ร้อยละ  90  ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สหกรณ์โรงเรียน 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  ใช้
สมาชิกสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน ร้อยละ  90  

ประเมินการใช้บริการความ
ต้องการและความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการ
ดำเนินงานของกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

-  สมุดฝากเงิน                
ออมทรัพย์   
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ตามความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด 

และประเมินผล 
3 
 
4 

ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  มีเงินฝากออม
ทรัพย์   
 ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  มี
ทักษะพื้นฐานงานอาชีพ 

- ตรวจผลงาน/ช้ินงาน 
- ตรวจแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

- แบบบันทึกการตรวจ
ผลงาน / ช้ินงาน 
- แผนการจัดกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนระดับช้ัน  ป.1– ป. 6 มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ 
2. นักเรียนรู้มีความรับผิดชอบ  มีนิสัยการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
3. นักเรียนมีนิสัยประหยัด  อดออม  และมีความซื่อสัตย์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนระดับช้ัน  ป.1-ป.6  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ  

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางแสงดาว  เมืองใจ) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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22. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้าน 2  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ    

                           2.2 ด้านระบบบริหารจัดการ  
                           2.3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
                           2.3 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  1 ช่ือพัฒนาผู้เรียนให้มภาวะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ที่ดีมี 
                               คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม และจิตอาสามี สภาพเป็นพลโลกสามารถ 
                               ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษร จินโน  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ..................................... 

1. หลักการและเหตุผล    
สังคมในปัจจุบันสถาบันครอบครัว มีการเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียว พ่อแม่

ต้องรับภาระในครัวครัวหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเล้ียงดูบุตร และส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่บุตร
เมื่อเด็กถึงวัยเรียนผู้ปกครองจึงต้องฝากบุตรหลานให้กับทางคณะครูและโรงเรียนได้ดูแลในด้านการเรียน รวมท้ัง
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี มีคุณภาพและเติบโตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั้น ครู
จึงต้องมีหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลายและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้จัดทำโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  
2. วัตถุประสงค์   
     2.1 เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ครูประจำช้ัน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และรู้จักผู้เรียนรายบุคคล 
     2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมอย่างถูกวิธี ด้วยกระบวนการแนะแนว 
3. ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  

   1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
   2. ชุมชน ผู้ปกครองร่วมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน  

 3.2 เชิงคุณภาพ  
   1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดีเยี่ยม 
   2. ชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคนในระดับดีเย่ียม  

4. เปา้หมาย   
1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  
มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
2 ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมอย่างถูกวิธี ด้วยกระบวนการแนะแนว 
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5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประสานงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน  

 
1,000 

งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม 

นางเกษร 

2 
สานฝันผู้เรียนเมื่อจบช้ัน ป.6 เพื่อแนะแนว
การศึกษาต่อ 

 
1,000 

งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม 

นางสาวนฤมล 

3 
จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน 

 
1,000 

งบอุดหนุนรายหัว 
ประถม 

นางเกษร 

 รวม  3,000  
 
6. สถานที่ดำเนนิการ  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ 
       7.1 งบอุดหนุนรายหัว ประถม จำนวน  3,000 บาท 
 
8. การติดตามประเมินผล   

ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมถึง

ผู้เรียนทุกคน ครูประจำช้ันปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และ
รู้จักผู้เรียนรายบุคคล 

บันทึกการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

แบบบันทึกการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

2 ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมอย่างถูกวิธี ด้วย
กระบวนการแนะแนว 

คัดกรอง 
บันทึกการเย่ียมบ้าน 

แบบคัดกรอง 
แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
9.2 ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมอย่างถูกวิธี ด้วยกระบวนการแนะแนว 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางเกษร จินโน) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*23. โครงการพัฒนาระบบการรับส่งนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ ๒ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

                           ข้อ ๓ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    ด้านท่ี..4..พัฒนาอาคารสถานที่สภาพภูมิทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโชคชัย  แสนวิชา  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ......................................  

1. หลักการและเหตุผล    
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และกำหนดให้การสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ท่ีมุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี มีปัญหา
อุปสรรค์ในการรับส่งนักเรียน เกิดปัญหาในจุดรับ - ส่ง ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุ
เคราะห์) จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบการรับส่ง นักเรียน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน  

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักและจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการรับ – ส่งนักเรียน 
2.2  เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียน ให้เจ้าของรถ

พนักงานขับรถ และผู้ควบคุมนักเรียนได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1  เชิงปริมาณ  

ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ทุกคนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถรับ – ส่งนักเรียน  

3.2 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถรับ – ส่งนักเรียน  
2. ผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ - ส่ง ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนและรถรับ 

– ส่งนักเรียน 
4. เปา้หมาย   

4.1ผู้ปกครองเกิดความตระหนักและจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการรับ – ส่งนักเรียน  
4.2  เจ้าของรถ พนักงานขับรถ และผู้ควบคุมนักเรียน มีความรู้เรื่องกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับรถ

โรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียน 
          4.3  ผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ - ส่ง ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนและรถรับ – 
ส่งนักเรียน  
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5. กิจกรรม 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

2 
 

3 

กิจกรรมอบรมสร้าง จิตสำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถรับ – ส่งนักเรียนให้กับ
คนขับรถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครอง  
กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ
การใช้รถในสถานศึกษา 
จัดซื้ออุปกรณ์ป้ายจราจร สี เพื่อปรับปรุงจุด
รับส่งนักเรียนประตู 1 - 3  

 ปีงบประมาณ 
2565 

 

 นายโชคชัย  
แสนวิชา  
นายบุญชัช  
ผลทิพย์  

 
6. สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

7. งบประมาณ   
       7.1 งบอุดหนุนรายหัว จำนวน  - บาท 

8. การติดตามประเมินผล   
ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถรับ – ส่ง

นักเรียน  
สัมภาษณ์ แบบบันทึกการ

สัมภาษณ์ 
2 ผู้ปกครอง และพนักงานรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  
สังเกต แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 2.1  ผู้ปกครองและพนักงานขับรถ มีความตระหนักและจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถรับ – 
ส่งนักเรียน  

2.2  ผู้ปกครองและพนักงานขับรถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนและรถรับ – ส่ง
นักเรียน 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายโชคชัย    แสนวิชา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

  



151 
 

 

*24. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                                 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้าน  2   บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality SySTEM 
Management) 

                            ข้อ 2.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
                             ข้อ 2.4 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณภาพสู่ 
                               มาตรฐานสากล 

                        กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ 
                        เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนัญกรณ์  ไมตรี 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล    
 สืบเนื่องมาจากสภาพสังคมในยุคปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารต่างๆหลากชนิดเข้ามาอย่าง
หลากหลาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ก็ได้รับผลกระทบจากการท่ี
นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรต่างๆนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามารับประทานภายในโรงเรียน และไม่คัด
แยกก่อนท้ิง ทำให้ปริมาณขยะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ขยะเพิ่มขึ้น คือ การไม่คัดแยกขยะก่อนนำไป
ทิ้ง  หากได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่างมีระบบ  โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
การคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาของขยะ และเพื่อให้การจัดเก็บขยะของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ นำขยะส่วนท่ีขายได้ไปขาย ส่วนขยะท่ีขายไม่ได้ให้ทางเทศบาลได้จัดเก็บไปท้ิง หรือ
นำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ และยังเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะลงถังขยะอย่างเป็น
นิสัยท่ีรับผิดชอบต่อความสะอาดของสถานท่ีในโรงเรียน  จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดขยะของโรงเรียน     
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์   
          ๑. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
 ๒. เพื่อการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
 ๓. เพื่อนำขยะกลับมาเป็นรายได้ 
 ๔. เพื่อนำขยะมาสร้างงานประดิษฐ์ 
 ๕.นักเรียนมีทักษะบริหารจัดการขยะและนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว  ชุมชน ปลอดขยะ 
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3. ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเป็น
โรงเรียนปลอดขยะ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนคัดแยกขยะเป็น 
๓. ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนนำขยะกลับมาเป็นรายได้ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนนำขยะมาสร้างงานประดิษฐ์ 
๕. ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนมีทักษะบริหารจัดการขยะและนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว  ชุมชน ปลอดขยะ 

เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
๒. นักเรียนมีทักษะในการคัดแยกขยะ  นำขยะกลับมาเป็นรายได้  นำขยะมาสร้างงานประดิษฐ์ 
๓. นักเรียนมีทักษะบริหารจัดการขยะและนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว 

 
4. เปา้หมาย   

1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
3. นักเรียนมีทักษะบริหารจัดการขยะและนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว  ชุมชน ปลอดขยะ 

5. กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ 

พฤษภาคม 
- 

นางสาวธนัญกรณ์ 

2. ประชุมคณะทำงานโรงเรียนปลอดขยะ 
กำหนดแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม - นางสาวธนัญกรร์
และคณะทำงาน
โรงเรียนปลอดขยะ 

3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัด
ขยะ ให้กับบุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ทุกคน 

พฤษภาคม  นางสาวธนัญกรร์
และคณะทำงาน
โรงเรียนปลอดขยะ 

4. ดำเนินตามแผนท่ีวางไว้ ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี ้
-กิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียนพร้อม
ท้ังจัดซื้อวัสดุในการคัดแยกขยะวางไว้
ตามจุดต่างๆในโรงเรียน 

มิถุนายน-มีนาคม  
8,000  บาท 
(งบเทศบาล) 

 
นางสาวธนัญกรณ์
,ครูและนร.ทุกคน
ในรร 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
ต้นแบบ 
 

มิถุนายน-มีนาคม 12,000 บาท 
(งบเทศบาล) 

.นางสาวธนัญกรณ์
และคณะทำงานรร.
ปลอดขยะ 

-กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด
ประจำสัปดาห์ 

มิถุนายน-มีนาคม  นายโชคชัยและ
สภานร. 

-กิจกรรมธนาคารขยะ มิถุนายน-มีนาคม 12,000บาท 
(งบเทศบาล) 

นางสาวธนัญกรณ์ 

-กิจกรรมกระดาษรีไซเคิล มิถุนายน-มีนาคม 5,000  บาท 
(งบเทศบาล) 

นางสาวนฤมล 

-กิจกรรมประดิษฐ์ของท่ีระลึกจาก
ถุงพลาสติก 

มิถุนายน-มีนาคม 2,000บาท 
(งบเทศบาล) 

นางสาวศิริลักษณ์ 

-กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวัน
ศุกร์ 

มิถุนายน-มีนาคม -  นางดนตรี,นาย
บุญชัช 

 -กิจกรรม Big cleaning day มิถุนายน-มีนาคม 200 บาท 
(งบเทศบาล) 

นายโชคชัย,นาย
บุญชัช,นายอินทนง 

 กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการขยะ
ภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

มิถุนายน-มีนาคม 500 บาท 
(งบเทศบาล) 

นายโชคชัย,นาย
บุญชัช,นายอินทนง 

5. สรุป/ประเมินผล มีนาคม 64 - นางสาวธนัญกรณ์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 64 300  บาท 

(งบเทศบาล) 
นางสาวธนัญกรณ์  

 
6. สถานที่ดำเนนิการ  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
 
7. งบประมาณ    
       7.1 งบอุดหนุนรายหัวจำนวน จำนวน  -  บาท 
     7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  
     7.3 งบรายได้สถานศึกษา  จำนวน  
     7.4  งบเทศบาล   จำนวน  40,000 บาท 

รวม  40,000 บาท 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ  

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-ช้ินงาน 
-รายงานสรุปโครงการ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-ใบงาน 
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นักเรียนมีทักษะในการคัดแยกขยะ  นำขยะกลับมาเป็น
รายได้  นำขยะมาสร้างงานประดิษฐ์ 
นักเรียนมีทักษะบริหารจัดการขยะและนำความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว 

 -รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
 3. นักเรียนมีทักษะบริหารจัดการขยะและนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว  ชุมชน ปลอดขยะ 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวธนัญกรณ์  ไมตรี) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*25. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้าน 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality SySTEM 

Management)  
                            2.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่   4  พัฒนาอาคารสถานที่สภาพภูมิทัศน์ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ 
                              เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญชัช ผลทิพย์  และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล    

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่
เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  อาคารเรียน อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรม
เนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด และเกิดความ
ปลอดภัย ท้ังยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมดี 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน 
ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในโรงเรียน 200 วันต่อปี ซึ ่งเด็กต้องอยู่ใสสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและ
ลดภาวะท่ีเป็นพิษ  จึงเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนานักเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อให้การใช้ห้องต่างๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ   มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน 
2.2 เพื่อให้อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ มีอายุการใช้งานมากขึ้น 
2.3 เพื่อจัดห้องเรียนและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้ตามความต้องการของครูและนักเรียน 
2.4 เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย  
2.5 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.6 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 

3. ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 

          1. จัดสร้างจุดพักรับส่งนักเรียน 1 แห่ง  
          2. โรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างเพียงพอ 
          3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงาม 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบปลอดภัยแข็งแรง 
2. โรงเรียนมีระบบรับ-ส่งนักเรียนท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
3. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ีและเอื้อต่อการเรียนการสอน   
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4. เปา้หมาย  
4.1 มีระเบียบในการใช้ห้องต่างๆ อย่างชัดเจนได้เต็มประสิทธิภาพ    
4.2 มีอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ท่ีแข็งแรงและปลอดภัย 
4.3 มีห้องเรียนและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้ตามความต้องการของครูและนักเรียน 
4.4 มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ  

5. กิจกรรม   
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 สร้างสถานท่ีรับส่งนักเรียน  พฤษภาคม 63  นายบุญชัช ผลทิพย์ 

2 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
-ปลูกต้นไม้    -ปรับสนามหญ้า -ตัดหญ้า 
-รดน้ำ ให้ปุ๋ย -ตัดตกแต่งต้นไม้ 
-ไม้กวาดพื้นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ตลอดปีการศึกษา  นายบุญชัช ผลทิพย์ 

3 จัดทำป้ายห้องเรียน / ป้ายช่ือครู พฤษภาคม 63  นายอภิวัฒน์  ตันนนัตา 
4 ทาสีรั้วโรงเรียน พฤษภาคม 63  นายโชคชัย แสนวิชา 

5 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมบริเวณ
โรงเรียน 

พฤษภาคม 63 
  นายธนากร แสนคำมา 

6 สร้างหลังคาเช่ือมต่อระหว่างอาคาร พฤษภาคม 63  นายโชคชัย แสนวิชา 
7 

 
สร้างร่องระบายน้ำทางเดินเท้าหน้าอาคาร
เรียนและโรงอาหาร 

พฤษภาคม 63 
 

 นายบุญชัช ผลทิพย์  

8 ปรับปรุงระบบเตาเผาขยะ ตลอดปีการศึกษา  นายบุญชัช ผลทิพย์ 
9 ระบบเส้นจราจรภายในและนอกโรงเรียน พฤษภาคม 63  นายธนากร แสนคำมา 

10 สร้างประตูรั้ว(เล็ก) และรั้วสนามฟุตบอล พฤษภาคม 63  นายโชคชัย แสนวิชา 
11 ปูพื้นกระเบ้ืองห้องเรียน พฤษภาคม 63  นายบุญชัช ผลทิพย์ 
12 สร้างรั้วตาข่าย(ด้านติดกับ SCG)   กรกฎาคม 63  นายอินทนง จันตา 
13 สร้างโรงจอดรถครูเพิ่มเติม ตุลาคม 63  นายอินทนง จันตา 

6. สถานที่ดำเนนิการ   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
 
7. งบประมาณ   

7.1 งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน -  บาท 
      7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน   บาท 
      7.3 งบรายได้สถานศึกษา  จำนวน -  บาท 
 
8. การติดตามประเมินผล   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 มีระเบียบในการใช้ห้องต่างๆ อย่างชัดเจนได้
เต็มประสิทธิภาพ    
2 มีอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ท่ี
แข็งแรงและปลอดภัย 

-  สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
- สำรวจความต้องการและ
ความพอใจ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-  
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

3 มีห้องเรียนและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้ได้ตามความต้องการของครูและนักเรียน 
4 มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดสวยงาม 
เป็นระเบียบ และปลอดภัย 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 โรงเรียนมีระเบียบในการใช้ห้องต่างๆ อย่างชัดเจนได้เต็มประสิทธิภาพ    
9.2 โรงเรียนมีอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ท่ีแข็งแรงและปลอดภัย 
9.3 โรงเรียนมีห้องเรียนและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้ตามความต้องการของครูและนักเรียน 
9.4 โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ  
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายบุญชัช  ผลทิพย์) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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26. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

                               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(Word-Class Standard) 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

                    กลยุทธ์ที่ 2 จัดการกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่ 
                    มาตรฐานสากล 
                    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าว

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญชัช ผลทิพย์   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล    
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
หนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมี
สิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงมีหน้าที่ดำเนินการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1.2  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
  1.3  ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน 
  1.4  การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1. เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบการอินเทอร์เน็ต  ท่ีสามารถจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้ 
2.2  เพื่อนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเรียนรู ้
2.3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
2.4  เพื่อให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพื่อรองรับในการพัฒนา 

 
3. ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 
 1  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ระบบการอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง  1 ห้อง 

2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ระดับช้ันอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)ทุกคน ได้พัฒนาทักษะใน
การสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายท่ีถูกต้อง ปลอดภัย    
 เชิงคุณภาพ 

1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 
2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เปา้หมาย  
4.1 นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ระดับคุณภาพ

การศึกษาสูงขึ้น 
          4.2  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน 

5. กิจกรรม   
ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์
ตลอดปี

การศึกษา 
4,000 

งบอุดหนุนรายหัว อนุบาล 
นายบุญชัช ผลทิพย์ 

2 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ AIO เพื่อกิจกรรมการ
เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

160,000 
งบอุดหนุนรายหัว ประถม 

นายบุญชัช ผลทิพย์ 

3 
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน (เช่าสัญญาณจาก
บริษัทเอกชน) 

ตลอดปี
การศึกษา 

60,000 
งบเขต 

นายบุญชัช ผลทิพย์ 
นายธนากร แสนคำ
มา 

 รวม  224,000  
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6. สถานที่ดำเนนิการ   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ   

7.1 งบอุดหนุนรายหัว ประถม จำนวน  4,000  บาท 
7.1 งบอุดหนุนรายหัว อนุบาล จำนวน  160,000 บาท 
7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน    บาท 
7.3 งบรายได้สถานศึกษา  จำนวน  -  บาท 

 7.4 งบดำเนินการจากเขต จำนวน   60,000 บาท 
 รวม       224,000 บาท 

8. การติดตามประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
- โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีใช้กับการ
เรียนการสอน 
-นักเรียนได้พฒันาทักษะการใช้ ICT
ในการเรียนรู ้
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนมีทักษะในการใช้ ICT 
เพื่อการเรียนรู ้
-นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สำรวจความความพึงพอใจ 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้รับการพัฒนา
ด้าน ICT อย่างท่ัวถึง 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นายบุญชัช  ผลทิพย์) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*27. โครงการโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    ข้อที่ 3  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

                          ข้อ ๒.๓ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    ข้อที่  5  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมที่ดี มี 
                               คุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและจิตอาสา  มีสภาพเป็นพลโลก  
                                สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชนี     บุญเจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา.2565 
............................................................................................................................. ......................................  
1. หลักการและเหตุผล   

การส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารกลางวัน  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  
โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  เทศบาลตำบลสันทราย  ชุมชนและผู้ปกครอง  และยังสอดคล้องกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้มีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร  เกิดการพัฒนาการท้ัง
กาย  อารมณ์และสังคม  มีร่างกายแข็งแรง  เติบโตได้เหมาะสมกับวัย  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย  เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
โภชนาการอาหารกลางวันดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  เพื่อนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการดำเนินงานตามกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
2.2  นักเรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
2.2 เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 
       นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ป.6   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ทุกคน  

ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียน 
3.2  เชิงคุณภาพ  
       นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ป.6 ทุกคนมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 

4. เปา้หมาย   
ร้อยละ  100  ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ทุกคนได้

รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
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5. กิจกรรม   
ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2565 

๒,๓๐๘,๐๐๐ บาท 
(งบเทศบาล) 

 นางรัชน ี 

 รวม  ๒,๓๐๘,๐๐๐  
 
6. สถานที่ดำเนนิการ 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ   
     7.1 งบอุดหนุนรายหัว จำนวน  -   บาท 
     7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน...-...... 
     7.3 งบรายได้สถานศึกษา  จำนวน - บาท 
     ๗.๔ งบดำเนินงานจาก อปท จำนวน 2,308,000 บาท 
รวม  2,308,000 บาท 

8. การติดตามประเมินผล   

ท่ี ดัชนีตัวบ่งชี้ตามความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด 

และประเมินผล 
1 
 
2 
3 

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
นักเรียนมีสุขนิสัย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

- สอบถาม 
 
 

- บันทึกน้ำหนัก / ส่วนสูง
นักเรียน 

- สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกใบจัดซื้อวัสดุ

เครื่องบริโภค 
- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุข
นิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางรัชนี     บุญเจริญ) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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*28. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ ๒ บริหารจัดการด้วยคุณภาพ 

                           ข้อ ๒.๔ ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโรงเรียนร่วมเครือข่าย ระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศและ
ต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีวรรณา เรือนสุภา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ......................................  
๑. หลักการและเหตุผล    

สถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวทางในการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านการศึกษา และ
สถานศึกษาได้รับการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ การร่วมมือซึ่งกันและ
กันเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนได้มองเห็นคุณค่าของ
สถานศึกษา และมีความตระหนักในการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงไ ด้
จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๒  เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมตางๆท่ี

โรงเรียนจัดขึ้น 
 
๓. ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

    -  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
       ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน  

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
   - ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

๔. เป้าหมาย  
-  ร้อยละ ๙๕ ของชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียน 
-     โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง 
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๕. กิจกรรม   

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนชราในเขตบริการ ตลอดปี

การศึกษา 
2,000 
(งบอื่นๆ) 

นางศรีวรรณา  

๒  กิจกรรมกีฬาสีของเทศบาลตำบลสัน
ทราย  
 

ตามท่ีชุมชน
กำหนด 

- นายโชคชัย 

๓ บริการสถานท่ีให้ชุมชนทำกิจกรรม ตามท่ีชุมชน
กำหนด 

 นายบุญชัช ผลทิพย์ 

๔ กิจกรรมงานมงคลต่างๆในชุมชน ตลอดปี
การศึกษา 

๒,๕๐๐ 
(งบอื่นๆ) 

นางศรีวรรณา 
คณะครูทุกคน 

๕ กิจกรรมงานฌาปณกิจในเขตบริการ ตลอดปี
การศึกษา 

๕,๕๐๐ 
(งบอื่นๆ) 

ครูท่ีรับผิดชอบเขต
บริการตามคำส่ังของ

โรงเรียน 
 เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านในเขต

บริการ 
ตามท่ีชุมชน

กำหนด 
 ผู้บริหาร 

 
หมายเหตุ:จากกิจกรรมข้อท่ี ๕ โดยแต่งต้ังคณะครูเป็นท่ีปรึกษาประจำหมู่บ้าน ดังนี้ 

ท่ี หมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบ 
๑ บ้านสันทรายหลวง นางกาญจณีย์  ธีระเดช, นางสาวสุปรียา ผาคำ, นางดนตรี ดวงสม, นางสาวชมพูนุช อุ่นใจ 
๒ บ้านสันทรายน้อย นางสาวเจตนา  แสนเมืองมูล, นางสาวฉันท์หทัย สุขศรีราษฎร์, นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณ 
๓ บ้านโป่งสลี นางวณิชชา สีหาวงษ์,  นางสุรีรัตน์  กาบแก้ว, นายอินทนง  จันตา 
๔ บ้านป่าตึง นางศรีวรรณา เรือนสุภา, นางพราวพิมล ศรีไชยวงค์, นางสาวณิศาณดา ยศวงค์,  

นายพิสิษฐ์ สุริยา 
๕ บ้านร่องก๊อ นางฐิติวรดา พรมมา , นางอุพาพร คักกันหา, นายธนากร แสนคำมา, นายอภิวัฒน์ ตันนันตา 
๖ บ้านป่ากล้วย นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี, นางสาวสุจิตรา สิถิระบุตร, นางแสงดาว เมืองใจ, นางสาวศิริลักษณ์ 

กัญวรรณ 
๗ บ้านป่าย้าง นางสาวจิตพร เชตะวัน , นางสาวกิดาหยัน จันธิมา , นางเนรัญญา อะทะไชย 
๘ บ้านป่าข่า นางสาวอัญธิชา หวลระลึก, นางสาวพิมนภัทร์ จรัลนิธิพงศ์, นายธนัตอัฑฒ์ วิถิยศ 
8 ท่าสาย ห้วยบง นางสาวนฤมล  มะยอง, นางรักษ์คณา  ต๊ิบมา, นางสาวณัฐจิรา มาณะกิจ,  

นายศิริวัฒน์ อันไกรฤทธิ ์
๙ บ้านใหม่ทรายทอง นายณัฐวุฒิ แสงชัย, นางสาวกาญจ์มณี สิทธิอาษา, นายบุญชัช  ผลทิพย์, นางรัชนี บุญเจริญ 

๑๐ บ้านใหม่สันติสุข นางแสงเดือน  มณทนม , นางเรณู ยอดระบำ ,นางเกษร  จินโน  
๑๑ บ้านป่ากล้วยเหนือ นางลำดวน  สายเมืองนาย, นางอรุโณทัย  เช้ือเมืองพาน, นายโชคชัย  แสนวิชา 

 
  



165 
 

 

๖. สถานที่ดำเนินการ :  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
ท่ี ชื่อกิจกรรม สถานที่ 
๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนชราในเขตบริการ ตามท่ีพักอาศัยคนชราในเขตบริการ 
๒ กิจกรรมกีฬาสีในเขตบริการ ตามท่ีชุมชนกำหนด 
๓ บริการสถานท่ีให้ชุมชนทำกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
๔ กิจกรรมงานมงคลต่างๆในเขตบริการ ตามหมู่บ้านในเขตบริการ 
๕ กิจกรรมงานฌาปณกิจในเขตบริการ ตามหมู่บ้านในเขตบริการ 

 
๗. งบประมาณ  
กิจกรรมงานฌาปณกิจในเขตบริการ(โรงเรียนสนับสนุนรายละ 500 บาท) ดังนี้ 
ลำดับ รายการ                                                                              จำนวนเงิน 

๑ บ้านสันทรายหลวง ๕๐๐ 
๒  บ้านสันทรายน้อย ๕๐๐ 
๓  บ้านโป่งสลี ๕๐๐ 
๔ บ้านป่าตึง ๕๐๐ 
๕ บ้านร่องก๊อ ๕๐๐ 
๖ บ้านป่ากล้วย ๕๐๐ 
๗ บ้านป่าย้าง ๕๐๐ 
๘ บ้านป่าข่า ๕๐๐ 
8 ท่าสาย  บ้านห้วยบง 500 
๙ บ้านใหม่ทรายทอง ๕๐๐ 

๑๐ บ้านใหม่สันติสุข ๕๐๐ 
๑๑ บ้านป่ากล้วยเหนือ ๕๐๐ 

   
 งานมงคลต่างๆ(แต่งงาน ,ขึ้นบ้านใหม)่ 2,๕๐๐ 
 

  

 รวม 8,5๐๐ 
 
๘. การติดตามประเมินผล   

  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
๑. บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๒. ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียน 

๑. สังเกต 
๒. แบบประเมิน 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2.ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน 

  3.ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางศรีวรรณา  เรือนสุภา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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29. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน   

                                มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    ด้านที่ 2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

                           2.4 เครือข่ายร่วมพัฒนา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาผูเ้รียนให้มีภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมที่ดีมี 
                               คุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมีจิตอาสา มีสภาพเป็นพลโลก สาม 
                               รถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรักษ์คณา  ต๊ิบมา  
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
............................................................................................................................. ......................................  

1. หลักการและเหตุผล    
ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้น  
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของการจัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจมีทักษะ
ชีวิต อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)  มีความรู้มีทักษะชีวิตมีคุณธรรมไม่ยุ่งเกี ่ยวกับยา          
เสพติดและอบายมุข จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสมจากผู้
ท่ีเป็นแกนนำและครูท่ีปรึกษา 
          2.2  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัย    
ของยาเสพติดปัญหาโรคเอดส์การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรและอบายมุขมีนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
          2.3  สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาวตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาความรู้และ
ค่านิยมท่ีถูกต้อง 

2.4 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
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  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและได้เรียนรู้วิธีตามแผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. เปา้หมาย   
 นักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  มีความรู้  มีภูมิคุ้มกันและรู้จักวิธีการหลีกเล่ียงการป้องกัน
ตนเองเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม              

5. กิจกรรม   
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 5,000 
งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประถม 

 

1. กิจกรรมค่ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

28 มิถุนายน 
2565 

- ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง ค่าวิทยากร 
และค่าวัสดุในการจัด
ค่า จำนวน 35,000 
บาท (สนับสนุนจาก
เทศบาลตำบลสัน
ทราย) 

คณะกรรมการ 
 

2. กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

28 มิถุนายน 
2565 

 คณะกรรมการ 

3. กิจกรรมโครงการ D.A.E.R. แห่ง
ประเทศไทย (วิทยากร
บุคคลภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดและการป้องกันยาเสพติด) 

ภาคเรียนท่ี 1 -ค่าอาหารว่าง 12 
ช่ัวโมงๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 300 บาท 
-ค่าของท่ีระลึก
วิทยากร 200 บาท 
(งบอื่นๆ) 

นางรักษ์คณา, 
นายโชคชัย 

4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ตลอดปี
การศึกษา 

 นางรักษ์คณา 
นายโชคชัย 
ครูประจำช้ัน 
 

5. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นายอินทนง 
นายโชคชัย 
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6. สถานที่ดำเนนิการ 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
7. งบประมาณ  
      7.1 งบอุดหนุนรายหัว   จำนวน  -  บาท   
 7.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม  จำนวน  5,000  บาท 
 7.3 งบอื่นๆ     จำนวน   500  บาท 
      7.4 งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันทราย   จำนวน 35,000 บาท   
 รวม 42,500 บาท 
      
8. การติดตามประเมินผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีความรู้มีภูมิคุ้มกันและรู้จักวิธีการหลีกเล่ียง 
การป้องกันตนเองเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม              

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
4. โรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางรักษ์คณา  ต๊ิบมา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                         ลงช่ือ 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 -  6  มีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด  และรู้จักวิธีการหลีกเล่ียงการป้องกัน
ตนเองเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. นักเรียนความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. สังเกต 

 

2. สอบถาม 

3. สัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 

 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบสัมภาษณ์ 
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ส่วนท่ี 5 ภาคผนวก 


