
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะเบื้องต้นของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   มาตรฐานที่  ๑ – ๔ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑  
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอารีย์  กูมุดา  , นางดาวเรือง  พุฒนวล 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๑๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
............................................................................................................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ท าการประเมิน
ภายนอกรอบท่ี ๓  (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ได้เสนอแนะโรงเรียนในด้านผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยไว้ว่า  ครูควรฝึกฝน พัฒนาเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์และ
สามารถทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เช่น ท ากิจกรรมที่ถ่ายทอด
ความคิดผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา และเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองใช้สิ่งของหรือเล่นด้วย
วิธีการที่แตกต่างหลากหลาย เป็นต้น และด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้เสนอแนะให้
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได้เล่นและลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะด้าน
ต่างๆ  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเด็กในช่วงวัย
นี้เป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  การศึกษา
ปฐมวัยซึ่งเป็นการศึกษาระดับพ้ืนฐานของชีวิต     
 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน  ซึ่งเด็กวัยนี้
ถือว่าเป็นช่วงวัยส าคัญ  จึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี)  โรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะเบื้องต้นของเด็กปฐมวัยเป็นโครงการใหม ่
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
       ๑.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน 
                 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถท างานและกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                 ๓..   เพ่ือให้เด็กรู้จักน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ 
                 ๔.  เพ่ือให้เด็กรู้จักใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ 

       ๑.  นักเรียนมีพัฒนาการและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 



๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
        ๑.  นักเรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  และสังคมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาร้อยละ ๗๕ 
        ๒.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
        ๑.  นักเรียนมีพัฒนาการและคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นางอารีย์  กูมุดา   
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- กิจกรรมการสอนโครงงานเพ่ือบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก   
- กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท้ังในและนอกสถานศึกษา   
- กิจกรรมจัดบอร์ดผลงานนักเรียน 
- กิจกรรมรักสุขภาพ  
- กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ  ดนตรี
และการเคลื่อนไหว   

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

นางอารีย์  กูมุดา   
นางดาวเรือง พุฒนวล 

 

๓.  ขั้นประเมินผล 
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 
 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นางอารีย์  กูมุดา   
นางดาวเรือง พุฒนวล 
 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นางอารีย์  กูมุดา   
นางดาวเรือง พุฒนวล 
 

 
 



๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๑๐,๐๐๐ - - - - 

รวม ๑๐,๐๐๐ - - - - 
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ       
กระดาษถ่ายเอกสาร ๕ ๙๕ ๔๗๕    
กระดาษมันปู ๑ ๓๖ ๓๖    
กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด ์ ๒ ๕๐ ๑๐๐    
กระดาษโปรสเตอร์ ๑ ๕๐ ๕๐    
กระดาษย่นสีขาว ๑ ๔๐ ๔๐    
กระดาษสติกเกอร์สีขาวมัน ๒ ๑๘๐ ๓๖๐    
กระดาษตองเกรียบ ๑ ๘๐ ๘๐    
กระดาษห่อชองขวัญ ๒ ๔๐ ๘๐    
กาวลาเท็กซ์ TOA ๘๐ออนซ์ ๒ ๓๐ ๖๐    
กรรไกร ขนาด ๕นิ้ว ๑ ๕๐ ๕๐    
ห่วงยาง ๔ ๓๙ ๑๕๖    
ไหมญี่ปุ่น ๓ ๒๐ ๖๐    
ฟุตบอล เบอร์ ๒ ๒ ๑๕๐ ๓๐๐    
ฟอร่าเทปขนาดกลาง ๒ ๒๐ ๔๐    
ฟอร่าเทปขนาดเล็ก ๑ ๑๐ ๑๐    
สีน้ าแม่สี winton (หลอดเล็ก) ๓ ๑๙๕ ๕๘๕    
ตรายาง ก- ฮ เส้นประ ๑๑ ๓๕๐ ๓,๘๕๐    
ตรายาง ก- ฮ รูปภาพ ๑ ๓๕๐ ๓๕๐    



 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ       
ตรายาง รูปสัตว์ ๑ ๓๕๐ ๓๕๐    
ตรายาง ของใช้ ๑ ๓๕๐ ๓๕๐    
ตรายาง เรขา ๑ ๓๕๐ ๓๕๐    
ตรายาง A-Z ๑ ๓๕๐ ๓๕๐    
ธงอาเซียน ๑ ๓๐๐ ๓๐๐    
ดินน้ ามัน แครยอง ไร้สาร ๘ ๑๖๐ ๑,๒๘๐    
ดินสอสี คอรีน ๓๖ สี ๔ ๒๔๐ ๙๖๐    
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด๖๕๑๒๐ ๔ ๖๐ ๒๔๐    
ลูกปิงปองสีขาว ๑ ๔๔ ๔๔    
คลิปด าการ์ตูน ๑ ๕๙ ๕๙    
CD เพลง ๒ ๒๕๐ ๕๐๐    
CD นิทานคุณธรรม ๒ ๒๕๐ ๕๐๐    
พู่กัน เบอร์ ๖ ๑๐ ๑๒ ๑๒๐    
พู่กัน เบอร์ ๑๑ ๑๐ ๒๖ ๒๖๐    
พู่กัน เบอร์ ๑๒ ๑๐ ๓๘ ๓๘๐    
ใบไม้ ๕ ๑๐ ๕๐    
ลวด ๒ ๑๐ ๒๐    
เกมโดมิโน ๔ ๗๐ ๒๘๐    
เกมต่อตัวเลข(ชุดปกต)ิ ๑ ๑๕๐  ๑๕๐    
กระดานปาเป้าชุดเล็ก ๑ ๒๕๐ ๒๕๐    
กระดาษลูกฟูก  ๑ ๒๕ ๒๕    

รวม   ๑๐,๐๐๐    



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามศักยภาพของตนเอง 

รายงานพัฒนาการนักเรียน ร้อยละ ๗๕ 

๒. ผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้นและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

รายงานพัฒนาการนักเรียน ร้อยละ ๗๕ 

๓. เด็กทุกคนมีความพร้อมทั้ง ๔ ด้านที่จะเลื่อนไป
เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

สมุดประจ าตัวนักเรียน ร้อยละ ๗๕ 

๔. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ  ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
 ลงชื่อ .............................................                            ลงชื่อ  ......................................................... 
              (นางอารีย์  กูมุดา)                                            (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
               ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้อนุมัติโครงการ       
 
 
 


