
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประจำปีการศึกษา 2561 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

แผนกปฐมวัย 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ปีการศึกษา ๒561 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน ฝ่าย วัน/เดือน/ป ี มาตรฐาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1
. 

โครงการส่งเสริมและจัด
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้
-กิจกรรมหอ้งประกอบการ
ต่างๆ(ห้องศูนย์สื่อ,คอมฯ
,ดนตรี,ห้องสมุด) 
-กิจกรรมหอ้งเรียนน่าอยู ่
-กิจกรรมประกวดหอ้งเรียน 

20,000 
 
7,000 
10,000 
3,000 

งานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

บริหาร 
งานทั่วไป 

 
 

 
 

 

1 พ.ค. 2561 มาตรฐานที่ 5 
มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   

9 นางสาวสมปอง นิลเนตร 

2
. 
 

โครงการซ่อมบำรุงและจัดซื้อ
จัดหา 
-กิจกรรมซ่อมแซมและ
ปรับปรุงสถานที่ 
-กิจกรรมจัดหา จัดซื้อวัสดุ -
อุปกรณ์ 

100,000 
50000 
50000 
 

งานซ่อมบำรุง 
งานจัดซื้อ
จัดหา 

บริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

10 พ.ค.2561 มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   

 
9 

นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ ์

3
. 

โครงการรักสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมแยกขยะ รีไซเคิล 
-กิจกรรมตาวิเศษ 

5000 
2,500 
2,500 

งานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริหาร 
งานทั่วไป 
 

22ส.ค.2561 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 
ตัวบ่งชี้ที ่4.3 
ตัวบ่งชี้ที ่4.4   

3 นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา
  

4
. 
 
 

โครงการโรงเรียนพอเพียง 
-กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัด
ไฟ 
-กิจกรรมผักข้างบ้านอาหาร
ข้างรั้ว 
-กิจกรรมออมร้อยได้ล้าน 

15000 
10,000 
4,000 
1,000 

งานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

 

บริหาร 
งานทั่วไป 

 

15พ.ค.2561 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที3่.1 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 
ตัวบ่งชี้ที ่3.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 
ตัวบ่งชี้ที ่ 9.2 

3 นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ ์

5
. 

โครงการหนูน้อยสุขภาพด ี
-กิจกรรมชั่งน้ำหนกั-วัดส่วนสูง 
-กิจรรมอาหารดีมีประโยชน ์
-กิจกรรมดื่มนมกันเถอะ 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
-กิจกรรมฟันสวยดว้ยมือเรา 

๒๕,000 
2,000 
15,000 
3,000 
3,000 
2,000 

งาน
โภชนาการ 

 

บริหาร 
งานทั่วไป 

 
 
 
 

15 พ.ค.2561 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 

2 
 

 
 

นางสาวสมปอง นิลเนตร 

6
. 

โครงการสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

50000 
 
25000 
25000 

งานแผนและ
นโยบาย 

 

บริหาร 
งานทั่วไป 

 
 
 
 

8 ส.ค.2561 มาตรฐานที่ 5 
มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 

9 นางสาวศุภลักษณ ์ นนทะศร ี

7
. 

โครงการความปลอดภยัภายใน
สถานศึกษา 

5,000 งานแผนและ
นโยบาย 

 

บริหาร 
งานทั่วไป 
 

15 พ.ค.2561 มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 7                                          
มาตรฐานที่ 9 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
ตัวบ่งชี้ที ่7.4                                     
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  

9 นางสาวอริศรา  ถาวร  

 
 



 

 

 
1. ชื่อโครงการ  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    แผนงาน                             งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                           และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     สนองเป้าหมายโรงเรียน            เป้าหมายที่ 9  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการ 
                                                                      เรียนรู้และด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน                   มาตรฐานที ่5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 
                                                                                     ประสิทธิผล 
    การศึกษาของสถานศึกษา               มาตรฐานที่  9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา   
                                                                                   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

    สอดคล้องกับมาตรฐาน                  ตัวบ่งชี้ที่ 5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
    การประเมินคุณภาพภายนอก          แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ บุคลากรใน  
                                                   สถานศึกษา 
                                              ตัวบ่งชี้ที ่๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ 

                                                               บุคลากรในสถานศึกษา 
                                                  ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง  
                                                               สถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวศุภลักษณ์ นนทะศรี   
    ฝ่ายที่รับผิดชอบ           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและส่งเสริมแห่งเรียนรู ้ ในและนอกสถานศึกษาให้เป็นเหล่งเรียนรู้เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของเด็กและ
บุคคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็กได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งในสถานศึกษาและศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ในท้องถิ่น จนสามารถนำเอามวลความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น 
 
      3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ     
    ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นไว้เป็นมรดกของชาติ 
 4. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 



- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ  95 
- สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ร้อยละ 98 
    ด้านคุณภาพ 

- สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ     
     ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วิธีดำเนินการ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
7. งบประมาณ 
งบประมาณ 50,000 บาท 
8. สถานที่ 
อาคารอนุบาลโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
10. ผลการประเมินโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-สถานศึกษาสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ                             

- ร้อยละของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
และการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ                             

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมลานแหล่งเรียนรู้ (BBL) 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1 40,000 นางสาวศุภลักษณ์ นนทะศรี 

2 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1 10,000 นางสาวศุภลักษณ์ นนทะศรี 



-นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติตน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้จักวิถี
การดำเนินชีวิตในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้เหมาะสมกับวัย 

- ร้อยละผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติตน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้จักวิถีการ
ดำเนินชีวิตในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
เหมาะสมกับวัย 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. สถานศึกษาสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ                             

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเอง 
3. นักเรียนตระหนักในการปฏิบัติตนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนตามหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  

 
8.การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางสาวศุภลักษณ์  นนทะศรี)                                        
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค)์ 
          หัวหน้าแผนกปฐมวัย 
 
 
 

             
 
 
 
 

    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครง 
                                                                                                     (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   

 เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมลานแหล่งเรียนรู้  BBL 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศุภลักษณ์  นนทะศรี  ผู้จัดกิจกรรมลานแหล่งเรียนรู้  BBLโรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมลานแหล่งเรียนรู้  
BBL วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 

  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
ลงชื่อ.......... ............. ...............ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
   (นางสาวศุภลักษณ์  นนทะศรี)                                     (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง                       จังหวัด

อำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   

 เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศุภลักษณ์  นนทะศรี  ผู้จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 

  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
ลงชื่อ..... .................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวศุภลักษณ์  นนทะศรี)                                     (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1. ชื่อโครงการ           โครงการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
           แผนงาน                           งานแผนและนโยบาย 
         ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
         สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                                  และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         สนองเป้าหมายโรงเรียน          เป้าหมายที่  9  โรงเรยีนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการ    
                                                                  เรียนรู้และด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

          สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
          การศึกษาของสถานศึกษา          มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา  

                                         มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
                                                             สังคมแห่งการเรียนรู้                    

          สอดคล้องกับมาตรฐาน             ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์           
          การประเมินภายนอก                ตัวบ่งชี้ที ่3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน  
                                                    ตวับ่งชี้ที่ 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
                                                                     ชุมชน และท้องถิ่น 
                                                    ตวับ่งชี้ที ่9.2 มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง  
                                                                     สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวอริศรา  ถาวร  
          ฝ่ายที่รับผิดชอบ            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยทรัพย์สินของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นทรัพย์สมบัติของทางราชการ และปัจจุบันทรัพย์สินของทาง

ราชการมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ทุกคนจะต้องมีความตระหนักการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาไว้มิให้เกิดความเสียหาย จึง
จำเป็นต้องมีความควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน เพ่ือมิให้ทรัพย์สินของทางราชการต้องสูญหาย และเพ่ือให้บุคลากร 
นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพย์สินและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

3. วัตถุประสงค์   
               1.เพ่ือรักษาความปลอดภัยป้องกันดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ ให้รีบรายงานต่อ 
    ผู้บังคับบัญชาได้อย่างทันท่วงที 

     2. เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 
               3. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
     4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
 - โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพร้อยละ  100 
  - โรงเรียนสร้างความเชื่อม่ันในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
    ร้อยละ 100 
           4.2 เชิงคุณภาพ 
   - โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับครู บุคลากร และนักเรียนในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 

- โรงเรียนสร้างความเชื่อม่ันในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชนได้เป็น 



   อย่างดี 
 

5. วิธีดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- แต่งตั้งคณะรักษาความปลอดภัย 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 5,000 นางสาวอริศรา  ถาวร 

 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
 
7. งบประมาณ  
 งบประมาณจำนวน  5,000  บาท 
 
8. สถานที่ 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
10. การประเมินโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

- ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดการที่เป็น
ระบบ มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัย 
 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

-สร้างความเชื่อม่ันในเรื่องสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยใน
โรงเรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชน
ได้เป็นอย่างดี 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     - โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
     - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัย 



     - นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 
 
การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสาวอริศรา  ถาวร)                                        

 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์) 
        หัวหน้าแผนกปฐมวัย 
 

                             
 
 
 
 

  ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง                       จังหวัด

อำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   

 เรื่อง  ขออนุญาตจัดโครงการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอริศรา  ถาวร ผู้จัดโครงการความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดโครงการความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 

  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวอริศรา  ถาวร)                                           (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ            โครงการโรงเรียนพอเพียง 
    แผนงาน                            งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                          และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    สนองเป้าหมายโรงเรียน            เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีไทยยึดหลักปรัชญา  
                                                                                   เศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน          มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
    การศึกษาของสถานศึกษา                มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา   

                                                                  เปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน                  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
    การประเมินภายนอก                     ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
                                                   ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                   ตัวบ่งชี้ที่  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน  
                                                                  สถานศึกษา  ครอบครัว ชุมชน และองกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

               ตัวบ่งชี้ที่  9.2 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ 
                                                                   บคุลากรในสถานศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์   
    ฝ่ายที่รับผิดชอบ            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
2.   หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางคำนึงถึงความ
ประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการ
ตัดสินใจและการกระทำซึ่งโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน ชุมชน ในการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
โลกาภิวัฒน์ โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ความพอพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกัน พอควรต่อการมี
ผลกระทบอันเกิดจากอาการ เปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอยา่ง
ยั่งยืนตลอดไป 
3. วัตถุประสงค์ 

 2.1   เพ่ือใหน้ักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.2  เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
        2.3  เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
        2.4  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม 
        2.5   ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง 
 
 



 
 
 
 
4.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง ทำกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 98 
- นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 98 

ด้านคุณภาพ 
                   -    ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
           -   .นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
         
5. วิธีดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1 - มี.ค. 2562 
 

10,000 
 

นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ 

2  กิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. – ก.ย. 2561 
 

4,000 
 

นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ 

 กิจกรรมออมร้อยได้ล้าน 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1 - มี.ค. 2562 
 

1,000 นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
         พ.ค. 25๖1 - มี.ค. 2562 
 
7. งบประมาณ   
 งบประมาณ จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  
 
8. สถานที่ 
- ห้องเรียนอนุบาล 



- สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โรงเรียนอาเวมารีอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
10. การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
-ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-ร้อยละของนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบบันทึก 
 

- นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม  -ร้อยละของนักเรียนมี -การสังเกต 
-การประเมิน 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

-นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

-ร้อยละนักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต
พอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

-การสังเกต 
-การประเมิน 
-การสอบถาม 
 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 
-สนทนาถามตอบ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 4.นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม 
            5.นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและสิ่งแวดล้อม 
การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์)                                        

 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์) 
        หัวหน้าแผนกปฐมวัย 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 



          
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ ผู้จัดกิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมประหยัดน้ำ 
ประหยัดไฟ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 

  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์)                                              (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                                  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ              ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                              (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



          
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว 

 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ ผู้จัดกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้วโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหาร
ข้างรั้ว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 

  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์)                                              (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                                  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ              ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                              (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 

 

 

 



          
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง                       จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมออมร้อยได้ล้าน 

 
 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ ผู้จัดกิจกรรมออมร้อยได้ล้าน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมออมร้อยได้ล้าน วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕61 
  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์)                                              (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                                  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ              ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                               (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 

 

 

 

 



           
1. ชื่อโครงการ           โครงการซ่อมบำรุงและจัดซื้อจัดหา 
    แผนงาน                            งานซ่อมบำรุง – จัดซื้อจัดหา 
    ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                                  และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    สนองเป้าหมายโรงเรียน            เป้าหมายที่  9 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการ 
                                                                     เรียนรู้และด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน             มาตรฐานท่ี 7   แนวการจัดการศึกษา  
    การศึกษาของสถานศึกษา               มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
                                                                   สังคมแห่งการเรียนรู้   
    สอดคล้องกับมาตรฐาน                  ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 จดัสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน    
    การประเมินภายนอก                     ตัวบ่งช้ีที ่ 9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร 
                                                                   ในสถานศึกษา  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ 
     ฝ่ายที่รับผิดชอบ            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก บุคลากร และชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ใน

ด้านต่างๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าสถานที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการสร้างเสริมการเรียนรู้ และหากสถานที่ที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้มี
การชำรุดเสียหายขึ้น อาจมีผลทำให้พัฒนาการของบุคลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 ดังนั้นโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงสถานที่และการจัดซื้อ
จัดหา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก บุคลากร แชะชุมชนขึ้นเพ่ือตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการจัด
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  
 
     3. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือที่โรงเรียนสามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
                และมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๒ เพ่ือสร้างเสริมให้เด็กและบุคลากรมีแหล่งเรียนรู้ที่ดี 
 ๒.๓ เพ่ือต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์และสื่อต่างๆใช้ในการเรียน 
 
     4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
        - สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพร้อยละ  98  
           4.2 เชิงคุณภาพ 

       - สถานศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
 
 
 

 



5.  วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 2561 50,000 นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์
  

2. กิจกรรมจัดชื้อจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 2561 50,000 นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
 
7. งบประมาณ  
 งบประมาณจำนวน  100,000   บาท 
 
8. สถานที่ 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
10. การประเมินโครงการ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     - สถานศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ความสะอาด และมีการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

-แบบบันทึก 

สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่
ความสะอาด และมีการดูแลด้านความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละของสถานศึกษาสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ความสะอาด และมีการดูแล
ด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

-แบบบันทึก 



     - สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    - สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางจันทร์เพ็ญ  ทีฆะพันธ์)                                        
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
      หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์) 
         หัวหน้าแผนกปฐมวัย 
 
 
 

 
   
 

    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ 

 
 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ด้วยข้าพเจ้า นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ ผู้จัดกิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
 บัดนี ้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุง
สถานที่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ..... .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                         (นางสาวรัตนา    พันธ์วไิล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมจัดชื้อจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ 

 
 
 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ด้วยข้าพเจ้า นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์ ผู้จัดกิจกรรมจัดชื้อจัดหาวัสดุ – อุปกรณโ์รงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
 บัดนี ้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมจัดชื้อจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕61 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางจันทร์เพ็ญ ทีฆะพันธ์)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                         (นางสาวรัตนา    พันธ์วไิล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ชื่อโครงการ    รักสิ่งแวดล้อม 
    แผนงาน    งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
   สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                                  และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  สนองเป้าหมายโรงเรียน         เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีไทยยึดหลักปรัชญา  
                                                                    เศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน                    มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
    การศึกษาของสถานศึกษา                มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา   
                                                                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
    สอดคล้องกับมาตรฐาน                   ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
    การประเมินคุณภาพภายนอก            ๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
              ๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
              ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
              ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                                       
    ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา   
    ฝ่ายที่รับผิดชอบ              ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
2. หลักการและเหตุผล 
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของผู้เรียน โดยเฉพาะการจัด สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพราะ
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในการให้ ความรู้ ปลูกฝังลักษณะนิสัยต่างๆให้ผู้เรียน โดยมุ่งให้
ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนนำไปใช้ ในการดำรงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาต่างๆได้ 
วันหนึ่งๆ ผู้เรียนต้องใช้ชีวิต อยู่ในโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง นอกจากจะได้รับความรู้จากบทเรียน ครูอาจารย์ แล้ว ผู้เรียนยัง
เรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอีกด้วย ดังนั้นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังลักษณะนิสัย ที่ดีให้กับ
ผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในอนาคต 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่มีความสำคัญต่อการเอ้ือให้เด็กเกิด การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า อันจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ ตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเน้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
4. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  
   
4.เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนรู้จักความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 97 



          4.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลักษณะนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน ผู้เรียนเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีรู้การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าใน
อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ   
 

5. วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมตาวิเศษ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 2561 2,500 นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา  

2. กิจกรรมแยกขยะรีไซเคิล 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 2561 2,500 นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา 

 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
 
7. งบประมาณ  
 งบประมาณจำนวน  5,000   บาท 
 
8. สถานที่ 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
10. การประเมินโครงการ 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

-การสังเกต -แบบบันทึก 

ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 

ร้อยละของผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

-การสังเกต -แบบบันทึก 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  

- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- ผู้เรียนเติบโตเป็นนักอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ   
 

 
8.การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา)                                        

 
 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
       หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค)์ 
          หัวหน้าแผนกปฐมวัย 
 
 

                 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมตาวิเศษ 
 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา ผู้จัดกิจกรรมตาวิเศษ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
 บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมตาวิเศษ วันที่ 23  มิถุนายน  
๒๕61 
  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา)                                        (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                               (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
       หวัหน้าแผนกปฐมวัย                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  
 
  
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมแยกขยะรีไซเคิล   
 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา พงษ์ลาผู้จัดกิจกรรมแยกขยะรีไซเคิล  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
 บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมแยกขยะรีไซเคิล  วันที่ 23  
มิถุนายน  ๒๕61 
  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวสุกัญญา พงษ์ลา)                                        (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                               (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
       หวัหน้าแผนกปฐมวัย                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

1. ชื่อโครงการ                           หนูน้อยสุขภาพดี 
    แผนงาน                              งานโภชนาการ 
    ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียน 
    สนองเป้าหมายโรงเรียน    เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม     จริยธรรม   
                                                                มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน             มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
   การศึกษาของสถานศึกษา                 มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา   
                                                                  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สอดคล้องกับมาตรฐาน                   ตวับ่งชี้ 1.1  มนี้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    การประเมินภายนอก                      ตวับ่งชี้ 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
            ตัวบ่งชี้ 1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 
            ตัวบ่งชี้ 1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวสมปอง  นิลเนตร   
    ฝ่ายที่รับผิดชอบ             ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี มีการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนา
สุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์  สมดุล  และมีคุณภาพมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการฝึกฝนตนเองตามกฎระเบียบ  และได้รับประสบการณ์
จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยตรงตามความถนัด  ความสนใจ  แสดงออกได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ
ร่างกายที่ดจีึงมีความสำคัญและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้
เป็นอย่างดี 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน 
 2. เพ่ือให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและสัมพันธ์กัน 
 3. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตประจำวันสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติดได้
อย่างเหมาะสมกับสมตามวัย 
 
4.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
และสัมพันธ์กันร้อยละ  99 

ด้านคุณภาพ 
- มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานของกรมอนามัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนได้อย่าง

เหมาะสมและมีคุณภาพ 
- มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตใจที่ดีและเหมาะสมกับวัย 



 
5. วิธีดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1  
 

2,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

2  กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 2561 
 

15,000 
 

นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

3 กิจกรรมดื่มนมกันเถอะ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1  
 

3,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1  
 

3,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

5 กิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ  
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค. 25๖1  
 

2,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
 
7. งบประมาณ  
 งบประมาณจำนวน  25,000   บาท 
8. สถานที่ 



 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
10. การประเมินโครงการ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- นักเรียนมีสมรรถนะทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรงแรง สมบูรณ์
เจริญเติบโตได้เหมาะสมตามวัย 

-ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรงแรง สมบูรณ์เจริญเติบโต
ได้เหมาะสมตามวัย 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

-นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที ่มาตรฐานของกรม
อนามัย  

-ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมาตรฐานของกรม
อนามัย  

-การสังเกต 
-การประเมิน 

แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

-น ักเร ียนมีส ุขน ิส ัยในการดูแล
สุขภาพของตนได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพ 
 

-ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนได้อย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  2. นักเรียนมีทักษะเคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กัน  
  3. นักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี   
  4. นักเรียนมีทักษะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
  5. นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายทีดีของตนเองมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)  
                                       
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์) 
         หัวหน้าแผนกปฐมวัย 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร ผู้จัดกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมชังน้ำหนักวัดส่วนสูง
วันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕61 

 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                     (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                         (นางสาวรัตนา    พันธว์ิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร ผู้จัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
วันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕61 

 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                      (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมดื่มนมกันเถอะ 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร ผู้จัดกิจกรรมดื่มนมกันเถอะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  

ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
  บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรม 

ดื่มนมกันเถอะ วันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕61 
 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                          (นางสาวรัตนา    พันธ์วไิล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร ผู้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ วันที่ 

๑4 พฤษภาคม ๒๕61 
 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ......................................... ..ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร ผู้จัดกิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา 

วันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕61 
 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมและจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     แผนงาน    งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
     สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                  และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     สนองเป้าหมายโรงเรียน     เป้าหมายที่  9  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการ 
                                                                     เรียนรู้และด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
     สอดคล้องกับมาตรฐาน      มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด   
                                                                   ประสิทธิผล 
      การศึกษาของสถานศึกษา              มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา   
                                                                 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
   สอดคล้องกับมาตรฐาน           ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
   การประเมินคุณภาพภายนอก                              แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ บุคลากรใน 
                                                                   สถานศึกษา 
                                         ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ 

                                                                      บุคลากรในสถานศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางสาวสมปอง  นิลเนตร   
     ฝ่ายที่รับผิดชอบ             ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 
2.  หลักการและเหตุผล 

การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่าง
สมบูรณ์ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆมีบรรยากาศท่ีดี น่าอยู่ 
ตลอดจนเกิดประโยชน์ทั้งการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะทักษะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. เพื่อจัดห้องทีเ่อ้ือต่อการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของครูและผู้เรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
4. เพ่ือใหห้้องเรียนมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

4.   เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ห้องเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 85 

            นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

            ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ สะอาดและปลอดภัยสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เอ้ือต่อการ 
          จัดการเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
  
  



 
 5.วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 

- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค.2561 - ก.พ. 2562 
 

7,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

2. กิจกรรมห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้(ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องภาษาจีน 
ห้องภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องศูนย์
สื่อ) 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค.2561 - ก.พ. 2562 
 
 

 

10,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 
 
 

3. กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เสนอกิจกรรมชี้แจงต่อผู้บริหาร 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

พ.ค.2561 - ก.พ. 2562 
 

 

3,000 นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
 

 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
       พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562  
 
7.  งบประมาน 
        งบประมานจำนวน  20,000  บาท 
 
8.  สถานที ่
      -  ห้องเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 – 3 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
       - ห้องประกอบการ (ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องภาษาจีน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ) 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
         โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 



10. การประเมินผลโครงการ 
 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
-บรรยากาศในห้องเรียนและห้อง
ประกอบการต่างๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

-ร้อยละของครูบุคลากรสามารถจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

-นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากรู้
อยากเห็นในการจัดการเรียนรู้ 

-ร้อยละของครูบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะในการจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

-ห้องเรียนมีความสวยงาม สะอาดและ
ปลอดภัย  

ร้อยละของห้องเรียนมีความสวยงาม
สะอาดและปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ 

-การสังเกต 
-การประเมิน 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1   สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆมีความสวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           2   เด็กมีความสนใจกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน 
           3   เด็กมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ 
 
 
การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                        
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์) 
       หวัหน้าแผนกปฐมวัย 
 
 
 

                ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 

 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ วันที่ 

๑4 พฤษภาคม ๒๕61 
 
 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ.................................. .........ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้(ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องภาษาจีน ห้อง   
               ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ) 
 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร กิจกรรมห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้(ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้อง
ภาษาจีน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ) โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องปฏิบัติการสู่การ
เรียนรู้(ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องภาษาจีน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ)วันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕61 

 
 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                       (นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ๓๒ หมู่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ที ่  ปีการศึกษา ๒๕61   
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียน 

 
 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  นิลเนตร กิจกรรมประกวดห้องเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕61 นั้น 
บัดนี้ ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียน 

วันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕61 
 
 
 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสมปอง  นิลเนตร)                                       (นางสาวสมปอง  นิลเนตร) 
                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์)                                        (นางสาวรัตนา    พันธว์ิไล) 
     หัวหน้าแผนกปฐมวัย                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 

 

 
 
 


