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28.1 กิจกรรมหนูน้อยคนใหม่ 
หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่ที่ท าการอบรมเลี้ยงดู          
เด็กปฐมวัยทั้งชายและหญิง การเป็นคนดี นิสัยน่ารัก เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ควรปลูกฝังให้เด็กได้เติบโต
เป็นคนดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้จัดท าสนใจที่จะจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนนิสัย หนูน้อยคนใหม่ขึ้น เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยของ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพฤติกรรมที่เรียบร้อย พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะและ
มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีความสุข 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ให้มาเป็นคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมในสังคมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข 

 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 500 บาท 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษาทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ของ 14.00-15.00 น.  
  
สถานท่ีด าเนินงาน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล ตลาดสดช้ัน 4  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 

- ประชุมครูปฐมวัยของศูนย์ชัยชุมพล (ตลาดสดช้ัน 4) ก าหนดแนวทาง 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 

 

28.  โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ 

มารยาทท่ีดี  ไหว้สวย  พูดเพราะ 
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- ครูประจ าช้ันอบรมเด็กให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก้าวร้าวให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ในเวลา 14.00 -15.00 น. 

3. สรุปและรายงานโครงการ 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ครูประจ าช้ันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล(ตลาดสดช้ัน ๔) ฝึกอบรมและให้เด็กได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมก้าวร้าวให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยด าเนินการตลอดปี
การศึกษา มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๙๘ คน 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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28.2 กิจกรรม บ๊ายบายขวดนม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเด็กๆ นิยมรับประทานขนมคบเค้ียวเป็นจ านวนมาก ในท้องตลาดมีขนมจ าหน่ายมากมาย

หลายชนิด , ลูกอมต่างๆ และเด็กๆ ติดขวดนม เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ เป็นโรคที่มีอัตราสูงในทุกกลุ่มอายุ 
และก่อให้เกิดผลเสียต่อการเค้ียวอาหาร และสุขภาพโดยรวม โรคฟันผุเป็นสิ่งที่สามารถปูองกันได้ด้วย
พฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นในช่วงปฐมวัย ด้วยการบ่มเพาะพฤติกรรม
การท าความสะอาด และการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและไม่เสี่ยงต่อฟันผุ ซึ่งเป็นวิธีการปูองกันโรคฟันผุ
ได้ด้วยตนเอง โครงการดูและสุขภาพในช่องปากให้แก่เด็ก 

สุขภาพช่องปากเด็กมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสุขภาพทั่วไปของเด็ก แต่ปัจจุบันพบเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี 
เป็นโรคฟันผุเกือบทุกคน บางคนฟันผุเกือบทั้งปาก ท าให้เด็กๆ ต้องทนทุกข์ทรมานจากการปวดฟันหรือ
เจ็บปุวยเรื้อรังจากโรคฟันผุ อันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กในระยะยาว ซึ่งหากครูพี่เลี้ยง
และผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านร่วมมือกันช่วยดูแลเด็กอย่างเหมาะสม จะมีส่วนช่วยให้เด็กเป็นโรคฟันผุลดลง , เด็กมี
สุขภาพกายดี , เด็กมีสุขภาพจิตดี เพราะการที่เด็กมีฟันดี จะสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเกรงจะถูก
เพื่อนล้อว่าฟันด าหรือฟันหลอ 

ครูพี่เลี้ยงมีส่วนช่วยอบรมสั่งสอน ฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็ก รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก 
ในเรื่องของการท าความสะอาดฟัน และการเลือกกินขนมที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างสุขนิสัยและการพัฒนา
เป็นพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่เด็กซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ และมีส่วนท าให้เด็ก
มีสุขภาพกายดี และจิตใจแจ่มใสเปรียบเสมือนการสร้างให้เด็กมีต้นทุนที่ดีต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ ให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กรับประทานขนมที่มีประโยชน์ และปลอดภัยต่อร่างกาย 

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายที่ดี และอนามัยที่สมบูรณ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไม่รับประทานอาหารหวานมากเกินไป 

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการแปรงฟัน และดูแลสุขภาพในช่องปาก 

5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 2,000 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ธันวาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นสถานท่ีท่ีท าการอบรมเลี้ยงดู        
เด็กปฐมวัยท้ังชายและหญิง การเป็นคนดี นิสัยน่ารัก เป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีควรปลูกฝังให้
เด็กได้เติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน  
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สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 

- ประชุมครูโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ก าหนดแนวทาง 
2. ด าเนินการตามโครงการ 

- ครูประจ าช้ันให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน 
- ครูประจ าช้ันส ารวจและสังเกตว่าใครยังน าขวดนม และซื้อขนมกรุบกรอบมา

โรงเรียนบ้าง 
- ครูประจ าช้ันบอกกล่าวให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน/ศูนย์  

3. สรุปผล 
- ส ารวจและสังเกตการแปรงฟัน , การน าขวดนม การซื้อขนมกรุบกรอบมาโรงเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ครูประจ าช้ันนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาลฝึกให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน และส ารวจ 
สังเกตว่านักเรียนคนใดยังน าขวดนมและขนมกรุบกรอบมาโรงเรียนบ้างแล้วบอกกล่าวให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน/ศูนย์ โดยด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๕-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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28.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็กปัสสาวะรดท่ีนอน 
หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากพฤติกรรมปัสสาวะรดที่นอนของเด็กอาจจะเป็นพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ติดตัว

เด็กและเป็นการสร้างความล าบากใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะต้องแก้ไข เมื่อเด็กมาโรงเรียนมาอยู่กับคุณครู 
และเพื่อนๆ เด็กก็ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เมื่อครูได้สังเกตพฤติกรรมเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนบางคน ได้
ปัสสาวะรดที่นอนทุกวันหรือ 3-4 วันในหนึ่งสัปดาห์ครูซึ่งเห็นว่าการปัสสาวะรดที่นอน เป็นพฤติกรรมที่เด็ก
เมื่อเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพอให้ระดับต่อไป ควรได้รับการพัฒนาและบ ารุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็น
พฤติกรรมที่ติดตัวเด็กต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกให้เด็กปัสสาวะ ให้เป็นเวลาอย่างเสมอสม่ าทุกวัน 

2. เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 500 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 27 สิงหาคม 2555 -31 มีนาคม 2556  
 

สถานท่ีด าเนินงาน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. ครูฝึกให้เด็กปัสสาวะในห้องน้ าหลังจากรับประทานอาหารว่างเช้าและก่อนนอนพักผ่อน

กลางวัน 
2. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

- ครูฝึกให้เด็กปัสสาวะในห้องน้ าหลังจากรับประทานอาหารว่างเช้าและก่อนนอน พักผ่อน
กลางวันโดยให้ปฏิบัติเป็นเวลาอย่างสม่ าเสมอทุกวัน (ด าเนินการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเขาปรีดี) 
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28.4 กิจกรรมหนูท าได ้
หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการ

ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งในการพัฒนาดังกล่าวต้องใช้กระบวนการต่างๆ โดยผ่าน
กิจกรรมเนื่องจากการพัฒนานักเรียนในระดับก่อนวัยเรียน มีเปูาหมายเพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนที่
จะเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาต่อไป 

ดังนั้นในการจัดท าโครงการ หนูท าได้ ข้ึนก็เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เด็กปฐมวัยให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือตนเอง 
2. ให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 500 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556  
  

สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ศูนย์ตลาดสดช้ัน 3)  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะท างานประชุมมอบหมายงาน 
2. อบรมนักเรียนหน้าเสาธง ในเรื่องของการมีวินัย การแต่งกาย 
3. จัดกิจกรรมให้เด็กล้างมือ ล้างเท้าในตอนเช้าก่อนเข้าช้ันเรียน 
4. จัดกิจกรรมล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้า ทาแปูง 

ก่อนนอนกลางวัน 
5. จัดให้เด็กปูและเก็บเครื่องนอน 
6. จัดกิจกรรมให้เด็กฟังนิทานตอนเย็นก่อนกลับบ้าน 
7. ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันประเมิน 
8. สรุปรายงาน 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
  

 

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล(ศูนย์ตลาดสดช้ัน ๓) จัดกิจกรรมให้นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ ฝึกการช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น จัดกิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน ล้างหน้า ล้างมือ ทาแปูงก่อนนอน
กลางวัน จัดปูและเก็บเครื่องนอน ฟังนิทานตอนเย็นก่อนกลับบ้าน 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
  

 

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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28.5 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนสมาธิสั้น 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนจัดในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี และมุ่งส่งเสริม

พัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม และพบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียนที่มีสมาธิค่อนข้างสั้นได้ดี กิจกรรมที่ใช้ได้แก่ การปั้น การวาดภาพ ระบายสี การฉีกปะกระดาษ      
การเล่นสี การต่อเติมรูปภาพ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีสมาธิค่อนข้างสั้น 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูกับนักเรียน 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 300 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556  
  

สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ศูนย์ตลาดสดช้ัน 3)  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะท างานประชุมมอบหมายงาน 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก 
4. ก าหนดวันจัดกิจกรรม 
5. สื่อสารให้ผู้ปกครองรับทราบ 
6. จัดกิจกรรม 
7. สรุปรายงาน 

กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน ล้างหน้า ล้างมือ 
ทาแป้งก่อนนอนกลางวัน จัดปูและเก็บเครื่องนอน ฟังนิทานตอนเย็นก่อนกลับบ้าน 

 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
  

 

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง(ศูนย์ตลาดสดช้ัน ๓) ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนสมาธิสั้น ซึ่งมีจ านวน 
๑๐ คน โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ระบายสีภาพที่ครูก าหนด ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์และ
ระบายสีให้สวยงาม ปั้นตามจินตนาการ ฉีกปะกระดาษสร้างภาพตามจินตนาการและสร้างภาพตามที่ครู
ก าหนด ปะติดภาพตามที่ครูก าหนด ต่อภาพซิกซอไม่เกิน ๑๐ ภาพ เปุาสี/ทับสี พิมพ์ภาพด้วยสี เป็นต้น 
 ผลการด าเนินการนักเรียนสมาธิสั้นช้ันอนุบาล ๑ ได้รับการแก้ไข และเรียนรู้ตามศักยภาพ               
มีพัฒนาการดีข้ึน 
 

 
 

29.1 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์) 
หลักการและเหตุผล 
พบว่าในปัจจุบันเราน้ันในสังคมไทยส่วนใหญ่เวลาต้องการสิ่งของสิ่งหนึ่งเราก็จะไปซื้อตามที่ต่างๆ ที่มี

สิ่งของเหล่าน้ี แต่พบว่ามีราคาสูงมาก จึงได้ต้ังโครงการช้ินน้ีข้ึนมาเพื่อให้คนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสิ่งของที่ต้องการ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าจะประดิษฐ์สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเรา เช่น ประดิษฐ์สิ่งของจากไม้ไอติม
เพราะไม้ไอติมสามารถน ามาประดิษฐ์สิ่งของได้หลายอย่าง หรือท าตามความคิดของคนในกลุ่ม แล้วน ามาใช้
ประโยชน์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง ต้องการความทนทาน คุ้มค่ามากที่สุด และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบหรือประดิษฐ์ของใช้ต่างๆจากไม้ไอติม 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนางานฝีมือตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 ๒,500 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 / มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 
  

สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  

 

วิธีด าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุม 
3. จัดหาวัสด ุ
4. ด าเนินการตามโครงการ 

 

29. โครงการผลิตภัณฑ์โรงเรียน  




