
 

โครงการของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ประจ าปี 2562 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการบรูณาการ STEM สู่การเรียนรู ้ คุณครูปพรรัตน์  สมยาโลน  

2 โครงการเด็กปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข คุณครูสสิธร  หิรัญ  

3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ระดับชั้นปฐมวัย คุณครูศศิธร  เจียงพัฒนากิจ  

4 โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ขยะวิเศษ) คุณครูดวงใจ  งาคม  

5 โครงการมารยาทไทย หนูน้อยไหวส้วย ยิ้มใส คุณครูสรารัตน์  ฝากไธสง  

6 โครงการการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการการศึกษา                     
ระดับชั้นปฐมวัย 

คุณครูพรทิพย์  ศิริชาติ  

7 โครงการรอยเช่ือมต่อการจัดการศกึษาปฐมวัย                               
กับระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

คุณครูสุกัญญา  สุขศรีทอง  

8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน คุณครูสินีนารถ นรินทรสรศักด์ิ  

9 โครงการการจัดท าข้อมลูสารสนเทศระดับช้ันปฐมวัย เพื่อการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

คุณครูสุรชัย  ศรีโยธี  

10 โครงการครอบครัวผูกพันสรา้งสรรค์พัฒนาการ คุณครูวรรณภา  จุ้ยสุวรรณ  

11 โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

คุณครูสุรชัย  ศรีโยธี  

12 โครงการโรงเรยีนศูนย์พัฒนาการจดัการปฐมวัยตามแนวคดิไฮสโคป 
(High Scope)  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คุณครูสุรชัย  ศรีโยธี  



ล าดับ
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ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ หมายเหตุ 

13 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแบบรู้เท่าทัน คุณครูบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ  

14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

คุณครูพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม  

15 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย คุณครูรัตนาพร  จันทร์พรหม  

16 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูวันเพ็ญ  ส าลีขาว  

17 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                     คุณครูสุกัญญา  อดิษะ  

18 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

คุณครูพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม  

19 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ คุณครูฉวีวรรณ  ประกอบเสียง  

20 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คุณครูปิตินันท์  บัวส าลี  

21 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา                        
และพลศึกษา 

คุณครูลาวัลย์  แย้มประสงค ์  

22 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างประเทศ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ  

23 โครงการทักษะชีวิต คุณครูอติภา  เกษมวัฒนา  

24 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวมและเรียนร่วม คุณครูลาวัลย์  แย้มประสงค ์  

25 โครงการพัฒนาคณุภาพความคิดดว้ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณครูณตะนาว  เนียมอ่อน  

26 โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้วยการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด คุณครูฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ ์  

27 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลังเลิกเรียน คุณครูพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม  

28 โครงการกิจกรรมวันวิชาการ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ  

29 โครงการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบดิจติัล คุณครูปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ  
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30 โครงกาพัฒนาวิจัยในช้ันเรียนและสื่อนวัตกรรม คุณครูหทัยรัตน์  ภัทรมานิต  

31 โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน คุณครูพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม  

32 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล คุณครูพัชรา ภรณ์ วงศ์ประทุม  

33 โครงการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผล คุณครูกานดาภร  พุกสุวรรณ  

34 โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพใน                     
ศตวรรษที่ 21 

คุณครูอติภา  เกษมวัฒนา  

35 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา คุณครูจิตนา  สังข์ทอง  

36 โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน คุณครูอรุณศรี  แสงจันทสิทธิ ์  

37 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน                   
ด้วยวิถีไทย วิถีพุทธ 

คุณครูสุพร  อุดมชุม  

38 ไหว้ถูกวิธีมีมารยาทไทย คุณครูบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ  

39 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม คุณครูลาวัลย์  แย้มประสงค ์  

40 โครงการศาสตร์พระราชา : สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง คุณครูบังเอิญ  เชื้อชุม  

41 โครงการป้องกันอุบัติภยัในโรงเรียน คุณครูปิตินันท์  บัวส าลี  

42 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณครูนงเยาว์  ขันค า  

43 โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณครูปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ  

44 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา คุณครูปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ  

45 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (Learn to the world) คุณครูสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์  
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โครงการ หมายเหตุ 

46 โครงการเพิม่ช่องทางแหล่งเรียนรูส้ร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและการ
ออกก าลังกายเพื่อเด็กไทยดูดี 4.0  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

คุณครูลาวัลย์  แย้มประสงค ์  

47 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้              
และสิ่งแวดล้อม 

คุณครูวินัย  คงสุขา  

48 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน คุณครูอภิญา  พรชู  

49 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน คุณครูลาวัลย์  แย้มประสงค ์  

50 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพด้วยผักและผลไม้ คุณครูลาวัลย์  แย้มประสงค ์  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


