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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 

ค าน า 
 

โรงเรียนตังเอ็งได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ขึ้น   โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะให้ฝ่ำย
ต่ำง ๆ ของโรงเรียนตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน  โครงกำร  และกิจกรรมท่ี
ก ำหนดไว้   ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โรงเรียนได้ยึด แนวนโยบำย ทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
และแผนพัฒนำกำรศึกษำสถำนศึกษำ ประจ ำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓(ฉบับแก้ไข ๒๕๖๑)  ของโรงเรียนตังเอ็ง 
ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจตรงกัน และปฏิบัติงำนร่วมกัน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  และคณะครูท่ีให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  กำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวัง ว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็น
คู่มือในกำรตรวจสอบ และควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเจตนำรมณ์ท่ีวำงไว้  เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

             
                                                                                       โรงเรียนตังเอ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

 
แผนปฏิบัติกำร ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนตังเอ็ง 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

.......................................... 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนตังเอ็ง  ครั้งท่ี   ๑/๒๕๖๒     เมื่อวันท่ี  ๑๓  เดือน 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของ
โรงเรียนตังเอ็งแล้ว เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ได้ 
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๑. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนตังเอ็ง  ท่ีต้ังเลขท่ี  ๕๕   ถนนศรีจันทร์  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัด
จันทบุรี สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีบริกำรเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต ๑ โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๔๗๐ โทรสำร ๐ ๓๙๓๔ ๖๖๐๐ website : 
tangengschool.com  e-mail : tangeng_school@hotmail.com    เปิดท ำกำรสอนระดับช้ันอนุบำล ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  บนเนื้อท่ี ๔ ไร่ ๓ งำน  ๔๗  ตำรำงวำ     
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนตังเอ็ง    เป็นโรงเรียนเอกชนกำรกุศล  ประเภทกำรศึกษำสงเครำะห์  ตำมมำตรำ  ๑๕  (๓)  
ต้ังอยู่เลขท่ี   ๕๕ ถนนศรีจันทร์  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๒๒๐๐๐  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี  เขต ๑  
โทรศัพท์  ๐๓๙-๓๔๖๖๐๐    โทรสำร  ๐๓๙-๓๑๑๔๗๐   
 โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน  ๓  ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษำ  ระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  บนเนื้อท่ี ๔ ไร่ ๓ งำน  ๔๗  ตำรำงวำ  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี  ๑ มิถุนำยน ๒๔๙๑ 
ประกอบด้วยอำคำรไม้ ๑ หลัง ๒  ช้ัน  เปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  ๑ – ๔   โดยมีนำงหนี  แซ่
จัง  เป็นผู้รับใบอนุญำต  และมีพ่อค้ำชำวจีนร่วมกันอุปกำระเป็นรำยปี  โดยท ำกำรลงคะแนนเลือกต้ังขึ้นเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรงำน  ประกอบด้วยกรรมกำร  ๒๐  คน  มีวำระในกำรท ำงำน  ๒  ปี  เมื่อหมดวำระจึงท ำ
กำรเลือกตั้งใหม่ซึ่งมีนำยบุญเลิศ  นิลิพันธ์ เป็นผู้จัดกำร และนำยกรีฑำ  นิบุญยพงษ์ เป็นครูใหญ่ 
 ปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๑ โรงเรียนตังเอ็งได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ท ำกำรขยำยช้ันเรียนเพิ่มข้ึนใน
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕  และ ๖  ซึ่งเป็นนโยบำยของทำงคณะกรรมกำรท่ีขยำยช้ันเรียน  และเพิ่ม
ศักยภำพของผู้เรียนในด้ำนภำษำจีนเพิ่มขึ้น  โดยผสมผสำนกับผู้ปกครองมีควำมประสงค์ท่ีให้บุตรหลำนเรียนรู้
ด้ำนภำษำจีนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๕  โรงเรียนตังเอ็งได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้รับนักเรียน ระดับช้ันอนุบำล  ๑ 
ถึงช้ันอนุบำล  ๓  จ ำนวน ๓  ห้องเรียนด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำจำกคณะกรรมกำร  และ
คณะครูท ำให้เกิดควำมไว้วำงใจจำกประชำชนในชุมชนน ำบุตรหลำนเข้ำศึกษำในโรงเรียนเป็นจ ำนวนมำกท ำให้
ระดับกอ่นประถมศึกษำ  ต้องขยำยช้ันเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมำ 
 ๒๖  กันยำยน  ๒๕๔๔   คณะกรรมกำรบริหำร โดยมี นำยขจร  คงคติก ำจร  เป็นประธำนในกำรวำง
ศิลำฤกษ์สร้ำงอำคำรเรียนหลังท่ี  ๓ เป็นอำคำร  ๕ ช้ัน ช้ันท่ี  ๑  เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์  ช้ันท่ี  ๒ – ๕ 
เป็นห้องเรียนและห้องประกอบกำร ขนำด ๘ x ๘เมตร มี ๑๙ ห้อง ๘ x ๑๒ เมตร มี ๒ ห้อง ๘ x ๑๖ เมตร มี 
๓ ห้อง  รวมท้ังหมด ๒๔ ห้องเนื่องจำกโรงเรียนได้รับกำรไว้วำงใจจำกประชำชนในชุมชน  ส่งบุตรหลำนเข้ำ
ศึกษำท ำให้ห้องเรียนประกอบกำรไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน  พร้อมด้วยนโยบำยของคณะกรรมกำรท่ีจะ
ขยำยกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนให้มีระดับสูงขึ้น  โดยเปิดท ำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในปี
กำรศึกษำ  ๒๕๔๖ 
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วัดใหม่ 

โรงเรยีนตังเอ็ง 

ห้ำงแฟมิล่ี 

โรงพยำบำล
พระปกเกล้ำ 

ธ.กรุงเทพ 

ส่ีแยกเขำไร่ยำ 

ไปกรุงเทพ                            ถนนสุขุมวิท                                  ไปตรำด  
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สนามเด็กเล่น ๑ 



๒. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

ปรัชญา      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม 
  

มีวินัย   หมำยถึง  กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมควำมเหมำะสม 
ใฝ่เรียนรู้   หมำยถึง  มุ่งท่ีจะศึกษำหำควำมรู้อย่ำงมีคุณค่ำทุกประเภท เพื่อพัฒนำตนเอง  สังคม และ

ประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
เชิดชูคุณธรรม   หมำยถึง  กำรยกย่อง และกระท ำควำมดี เพื่อควำมสงบสุขของสังคมต่อไป 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนตังเอง็  มุ่งพัฒนำคุณภำพกำรสอนภำษำจีนให้เป็นผู้น ำในภำคตะวันออก และปลูกฝังให้ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ธ ำรงไว้ซึง่เอกลักษณ์ตำมวัฒนธรรมของชำติไทย   
      พันธกิจ 

๑. มุ่งพัฒนำผู้เรียนโดยยึดหลักสูตรสถำนศึกษำ  เพื่อพัฒนำท้องถิ่น  ฝึกอบรมให้มีควำมรู้มีทักษะ 
คุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีเหมำะสมเป็นพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

๒. มุ่งพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน  ยึดคุณภำพของนักเรียนเป็นหลักในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 
ให้กับผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 

๓. มุ่งน ำชุมชนมำร่วมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและงำนอำชีพท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยใช้วิทยำกร 
จำกท้องถิ่นเข้ำมำร่วม  และสำมำรถน ำควำมรู้  ทักษะไปประกอบอำชีพได้ 

๔. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้ โดยใช้ห้องสมุดมำประยุกต์ควำมรู้เข้ำกับชีวิตประจ ำวัน
ได้ 

๕. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ก้ำวทันวิทยำกำรท่ีเปล่ียนแปลง  โดยสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  
 และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็น  และเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนอย่ำงเพียงพอ 

เป้าหมาย 
๑. นักเรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ตำมวัย  และศักยภำพ  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกลุ่มประสบกำรณ์ต่ำง ๆ 

ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร  และมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญำ 
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  มีควำมรับผิดชอบต่อ 

ตนเองและสังคม 
 ๓.  มีเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ือและเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
 ๔. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกำรอบรมศึกษำดูงำนและน ำไปปฏิบัติอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
 ๕. มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
 ๖. โรงเรียนมีอำคำรเรียน ห้องประกอบกำร สถำนท่ีฝึกปฏิบัติและสภำพแวดล้อม ท่ีเหมำะสมกับสภำพ
กำรใช้งำน 
 ๗.  สร้ำงสรรค์ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เรียนรู้ภำษำจีน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  สืบสำนวัฒนธรรมจีน 



๓. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนตังเอ็ง  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นำยสมบูรณ์ 
นำงสำวจิรำ 
นำงจงจิตร 
นำงสำวนฤมล 
นำงสมคิด 

สิรวิทูร 
จิรกุลพัฒนำ 
ทรัพย์ชำตอนันท์ 
ทรัพย์วิระปกรณ์ 
แซ่เตียว 

ผู้รับใบอนุญำตและผู้จัดกำร 
รองผู้จัดกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

๕๖ 
๗๔ 
๗๑ 
๔๙ 
๕๙ 

ปริญญำตร ี
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

ประกำศณียบัตรบัณฑิต 
ปริญญำโท 

ประกำศณียบัตรบัณฑิต 

 
 

 

๔. ข้อมูลนักเรียน 
แสดงจ านวนนักเรียน แต่ละระดับ จ าแนกตามเพศ 

ท่ี ระดับช้ัน ชำย หญิง รวม 
๑ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๑/๑ ๒๓ ๑๕ ๓๘ 
๒ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๑/๒ ๑๗ ๑๘ ๓๕ 
๓ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๑/๓ ๑๕ ๒๓ ๔๐ 
 รวมอนุบำล ๑ ๕๕ ๕๖ ๑๑๑ 

๔ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๒/๑ ๑๙ ๒๐ ๓๙ 
๕ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๒/๒ ๑๖ ๒๐ ๓๖ 
๖ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๒/๓ ๑๔ ๒๓ ๓๗ 
๗ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๒/๔ ๑๙ ๑๗ ๓๖ 
 รวมอนุบำล ๒ ๖๘ ๘๐ ๑๔๘ 

๘ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๓/๑ ๒๐ ๑๘ ๓๘ 
๙ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๓/๒ ๒๑ ๑๔ ๓๕ 

๑๐ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๓/๓ ๑๘ ๒๐ ๓๘ 
๑๑ ช้ันอนุบำลปีท่ี ๓/๔ ๑๖ ๒๑ ๓๗ 

 รวมอนุบำล ๓        ๗๕     ๗๓     ๑๔๙ 
 รวม      ๑๙๘   ๒๐๙     ๔๐๗ 

๑๒ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑/๑ ๑๓ ๑๗ ๓๐ 
๑๓ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑/๒ ๑๓ ๒๔ ๓๗ 
๑๔ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑/๓ ๑๗ ๒๐ ๓๗ 
๑๕ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑/๔ ๑๘ ๒๑ ๓๙ 

 รวมประถมศึกษำปีท่ี ๑        ๖๑       ๘๒        ๑๔๓ 
๑๖ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒/๑ ๑๓ ๑๙ ๓๒ 



๑๗ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒/๒ ๑๘ ๒๕ ๔๓ 
๑๘ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒/๓ ๒๖ ๑๗ ๔๓ 
๑๙ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒/๔ ๒๓ ๑๘ ๔๑ 

 รวมประถมศึกษำปีท่ี ๒       ๘๐   ๗๙ ๑๕๙ 
๒๐ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓/๑ ๑๖ ๑๗ ๓๓ 
๒๑ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓/๒ ๑๕ ๒๐ ๓๕ 
๒๒ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓/๓ ๑๓ ๒๒ ๓๕ 
๒๓ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓/๔ ๑๘ ๑๙ ๓๗ 

 รวมประถมศึกษำปีท่ี ๓ ๖๒ ๗๘ ๑๔๐ 
๒๔ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔/๑ ๑๔ ๒๗ ๔๑ 
๒๕ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔/๒ ๑๘ ๒๘ ๔๖ 
๒๖ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔/๓ ๒๙ ๑๘ ๔๗ 

 รวมประถมศึกษำปีท่ี ๔        ๖๑       ๗๓       ๑๓๕ 
๒๗ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/๑ ๑๗ ๓๐ ๔๗ 
๒๘ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/๒ ๒๘ ๒๒ ๕๐ 
๒๙ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/๓ ๒๑ ๒๗ ๔๘ 

 รวมประถมศึกษำปีท่ี ๕        ๖๖       ๗๙      ๑๔๕ 
๓๐ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖/๑ ๑๗ ๒๘ ๔๕ 
๓๑ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖/๒ ๒๐ ๒๗ ๔๗ 
๓๒ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖/๓ ๒๕ ๒๒ ๔๗ 

 รวมประถมศึกษำปีท่ี ๖       ๖๒        ๗๗       ๑๓๙ 
 รวม     ๓๙๒      ๔๖๘      ๘๖๐ 

๓๓ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑/๑ ๑๕ ๓๓ ๔๘ 
๓๔ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑/๒ ๒๓ ๒๑ ๔๔ 

 รวมมัธยมศึกษำปีท่ี ๑      ๓๘       ๕๔         ๙๒ 
๓๕ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒/๑ ๑๒ ๓๑ ๔๓ 
๓๖ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒/๒ ๒๔ ๑๔ ๓๘ 

 รวมมัธยมศึกษำปีท่ี ๒       ๓๖        ๔๕        ๘๒ 
๓๗ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓/๑ ๒๑ ๒๕ ๔๖ 
๓๘ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓/๒ ๒๐ ๒๔ ๔๔ 

 รวมมัธยมศึกษำปีท่ี ๓       ๔๑        ๔๙        ๙๐ 
 รวม ๑๑๕ ๑๔๘ ๒๖๓ 
 รวมทั้งหมด ๗๐๕ ๘๒๕ ๑๕๓๐ 
 
 



๕. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อำยุ 
อำยุ 
งำน 

ต ำแหน่ง 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
วิชำเอก สอนวิชำ/ช้ัน 

๑ นำงปรำณี  สุดสำกรณ์ ๔๖ ๑๐ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๑/๑ 
๑ นำงปรำณี  สุดสำกรณ์ ๔๖ ๑๐ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๑/๑ 
๒ นำงสำวธีรำนุช  ธีระนังสุ ๓๘ ๑๒ ครู ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ อนุบำลปีท่ี ๑/๒ 
๓ นำงสำวอุมำรินทร์  จงกล ๔๒ ๙ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๑/๓ 
๔ นำงสำวสุนีย์  แพทย์รังษี ๕๑ ๒๑ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๒/๑ 
๕ นำงสำวจันทิมำ  ยวงสร้อย ๒๙ ๕ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๒/๒ 
๖ นำงสำววรำภรณ์ อำมันพงษ ์ ๔๙ ๑๒ ครู ปริญญำตร ี รัฐศำสตร์ อนุบำลปีท่ี ๒/๓ 
๗ นำงสมคิด  แซ่เตียว ๕๗ ๓๔ รองผ.อ. ป.บัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ อนุบำลปีท่ี ๒/๔ 
๘ นำงโยษิตำ  สุวรรณโชติ ๔๐ ๑๒ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๓/๑ 
๙ นำงสำวบุดดี  กุระสิน ๓๗ ๑๒ ครู ป.บัณฑิต ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๓/๒ 

๑๐ นำงสำวเกศริน  แซ่ใหน ๕๙ ๓๔ ครู ปริญญำตร ี ปฐมวัย อนุบำลปีท่ี ๓/๓ 
๑๑ นำงสำววัชรี  แย้มตรัส ๓๕ ๗ ครู ป.บัณฑิต วิชำชีพครู     อนุบำลปีท่ี ๓/๔ 
๑๒ นำงญำศิณี  ภิรมย์สุข ๕๓ ๙ ครู ปริญญำตร ี ประถมศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๑/๑ 
๑๓ นำยภูวฤทธิ์  ศิริวัฒนะกูล ๔๙ ๑๐ ครู ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ประถมศึกษำปีท่ี ๑/๒ 
๑๔ นำงสำวรุจิรำ  เพศประเสริฐ ๓๐ ๗ ครู ปริญญำตร ี วิทยำกำรคอมฯ ประถมศึกษำปีท่ี ๑/๓ 
๑๕ นำงอรวรรณ  ปัตตำลำโพธิ์ ๔๒ ๒๐ ครู ป.บัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๑/๔ 
๑๖ นำงสำวลัดดำพร  โชติกนกรัตน์ ๔๕ ๒๐ ครู ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ประถมศึกษำปีท่ี ๒/๑ 
๑๗ นำงบุศรินทร์  วงษ์จันที ๓๖ ๑๒ ครู ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ ประถมศึกษำปีท่ี ๒/๒ 
๑๘ นำงสำวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ ๔๓ ๑๙ ครู ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๒/๓ 
๑๙ นำงสำวรพีพรรณ  รุ่งโรจน์ ๒๘ ๔ ครู ปริญญำตร ี นำฏศิลป์ไทย ประถมศึกษำปีท่ี ๒/๔ 
๒๐ นำงกมลวรรณ  เจริญศิลป์ ๔๘ ๒๒ ครู ป.บัณฑิต วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำปีท่ี ๓/๑ 
๒๑ นำยธนกร  สุขอนันต์ ๓๙ ๙ ครู ปริญญำโท หลักสูตรและกำรสอน ประถมศึกษำปีท่ี ๓/๒ 
๒๒ นำงสำวรำตรี  เจริญสุข ๕๗ ๒๖ ครู ปริญญำตร ี ประถมศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๓/๓ 
๒๓ นำงสำววสินี  วงษ์ทองสำลี ๓๔ ๕ ครู ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ประถมศึกษำปีท่ี ๓/๔ 
๒๔ นำงอรพรรณ  เรืองภักดิ์ ๔๐ ๑๓ ครู ปริญญำตร ี ประถมศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๔/๑ 
๒๕ นำงสำวอรัญญำ  น่วมเทียม ๓๒ ๙ ครู ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ประถมศึกษำปีท่ี ๔/๒ 
๒๖ นำงสำววัชรี  หงษำรัมย์ ๔๕ ๙ ครู ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำปีท่ี ๔/๓ 
๒๗ นำงสำววิไลพร  เวฬุรัตนะ ๓๕ ๑๒ ครู ปริญญำตร ี ภำษำอังกฤษ ประถมศึกษำปีท่ี ๕/๑ 
๒๘ นำยพิสิทธิ์  แจ้งจิตร์ ๓๑ ๖ ครู ปริญญำตร ี พละศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๕/๒ 
๒๙ นำยประยุทธ  สำยทอง ๓๐ ๖ ครู ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ประถมศึกษำปีท่ี ๕/๓ 



ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อำยุ 
อำยุ 
งำน 

ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก สอนวิชำ/ช้ัน 

๓๐ นำงสำวชุติมำ  มังคะลัง ๕๔ ๙ คร ู ปริญญำตร ี สังคมศึกษำ ประถมศึกษำปีท่ี ๖/๑ 
๓๑ นำงสำวยุวดี  เล็กวงษ์ ๓๙ ๑๕ คร ู ปริญญำตร ี ภำษำไทย ประถมศึกษำปีท่ี ๖/๒ 
๓๒ นำยวันชัย  เหมสุจิ ๓๘ ๓ บุคลำกรฯ ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ประถมศึกษำปีท่ี ๖/๓ 
๓๑ นำงสำวพรรณี  รัตนสร้อย ๓๗ ๖ คร ู ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ มัธยมศึกษำปีท่ี ๑/๑ 
๓๓ นำงสำวสุภัสชำ  เพชรพิชัย ๓๐ ๖ คร ู ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์ท่ัวไป มัธยมศึกษำปีท่ี ๑/๒ 
๓๔ นำงรณิดำ  ศิริถ้วยทอง ๔๒ ๘ คร ู ปริญญำตร ี ภำษำไทย มัธยมศึกษำปีท่ี ๒/๑ 
๓๕ นำงสำวปุญญิสำ  บุญเหลือ ๓๘ ๙ คร ู ปริญญำตร ี สังคมศึกษำ มัธยมศึกษำปีท่ี ๒/๒ 
๓๖ นำงนงลักษณ์  ศิริวัฒนะกูล ๔๘ ๙ คร ู ปริญญำตร ี เทคโนโลยีกำรศึกษำ มัธยมศึกษำปีท่ี ๓/๑ 
๓๗ นำงสำววันวิสำ  อนันต์นำวี ๓๗ ๙ คร ู ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปีท่ี ๓/๒ 
๓๘ นำงจงจิตร ทรัพย์ชำตอนันต์ ๗๐ ๒ ผอ. ป.บัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร 
๓๙ นำงสำวจิรำ  จิรกุลพัฒนำ ๗๓ ๒๗ คร ู มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำษำจีน ผู้บริหำร 
๔๐ นำงสำวนฤมล ทรัพย์วิระปรณ์ ๔๙ ๒๐ รอง ผอ. ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร 
๔๑ นำงกัญรัตน์  ต้ังบุญทวี ๗๙ ๒๖ คร ู มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำษำจีน ครูพิเศษจีน 
๔๒ นำงลัดดำ  พันชนัง ๔๓ ๑๕ คร ู ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ครูพิเศษไทย 
๔๓ นำงสำวสุธิศำ  ไข่แก้ว ๓๐ ๗ คร ู ปริญญำตร ี ภำษำไทย ครูพิเศษไทย 
๔๔ นำงสำวศิยำภำ  สุวรรณำ ๓๙ ๑๓ บุคลำกรฯ ปริญญำตร ี ปฐมวัย ครูพิเศษไทย 
๔๕ นำงสำวกมลชนก  ชุมศร ๒๙ ๖ บุคลำกรฯ ปริญญำตร ี บริหำรกำรตลำด ครูพิเศษไทย 
๔๖ นำงสำวสุมำลี  เดชทองพงษ์ ๔๓ ๗ บุคลำกรฯ ปริญญำตร ี กำรจัดกำรท่ัวไป ครูพิเศษไทย 
๔๗ นำงสำวน้ ำผ้ึง  สุระเกษ ๓๖ ๗ บุคลำกรฯ ปริญญำตร ี สุขศึกษำ ครูพิเศษไทย 
๔๘ นำยสุทธิ  แซ่เตียว ๕๕ ๓๕ บุคลำกรฯ อนุปริญญำ ภำษำจีน ครูพิเศษจีน 
๔๙ นำงอรภัทร  ชุ่มอุระ ๓๙ ๔ บุคลำกรฯ ปริญญำตร ี กำรจัดกำรท่ัวไป ครูพิเศษไทย 
๕๐ นำยพ่ำน หลำน ๒๕ ๑ คร ู ปริญญำตร ี ภำษำจีนและวรรณคดี ครูพิเศษจีน 
๕๑ นำงสำวซู  โจว ๒๖ ๑ คร ู ปริญญำตร ี กำรสอนวิชำภำษำจีน ครูพิเศษจีน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วย

เงิน 
๑ นำยรัชพล หัตถกี ๖๕ ๑๑ ปกศ.สูง วำดเขียน ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๒ นำงสำววิภำดำ  แซ่ก๊วย ๕๗ ๒๘ ม.๓ ภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 
๓ นำงสำวสุดำรัตน์  หัตถกี ๓๓ ๑๑ ปวส. คอมธุรกิจ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๔ นำงสำวนิตยำ  หล้ำแก้ว ๓๓ ๑๑ ม.๖ สำมัญ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๕ นำงสำวจำรุวรรณ  ประมวลรัตน์ ๓๕ ๑๑ ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๖ นำงกำญจนำ  อยู่สวัสด์ิ ๓๒ ๙ ป.บัณฑิต วิชำชีพครู ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๗ นำงสำวศุภรดำ  พนมวิจิตร ๒๙ ๖ ปริญญำตร ี กำรจัดกำร ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๘ นำงสำวจุฑำรัตน์  เพ็ญสว่ำง ๓๕ ๖ ม.๖ ศิลป-์ภำษำ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๙ นำงสำวกษิรำ  แซ่เยียว ๒๙ ๓ ปริญญำตร ี ภำษำจีน ท่ัวไป อุดหนุนฯ 

๑๐ นำงสำวจรินทร์ยำ  เปรมตระกูล ๒๘ ๒ ปริญญำตร ี ภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 
๑๑ นำงสำววิภำวำ  สรรพสุข ๓๗ ๑ ม.๖ สำมัญ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๑๒ นำงสำวเสำวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์ ๒๖ ๒ ปริญญำตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษำ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 
๑๓ นำงสำวธีมำ  โลกำนิตย์ ๒๗ ๑ ปริญญำตร ี ภำษำไทย ภำษำไทย อุดหนุนฯ 
๑๔ นำงปรำรถนำ  เชยสุวรรณ์ ๓๐ ๑ ปริญญำตร ี ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ อุดหนุนฯ 
๑๕ นำงสำวหทัยชนก  ญำณปัญญำ ๒๕ ๑ ปริญญำตร ี กำรศึกษำปฐมวัย ปฐมวัย อุดหนุนฯ 
๑๖ นำงสำวภิญญกำญจน์ บุญมีโชติ ๒๓ ๑ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ ภำษำจีน อุดหนุนฯ 
๑๗ นำงสำวธมนวรรณ  สุขนำนำ ๒๓ ๑ ปริญญำตร ี ภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 
๑๘ นำยณรงศักดิ์  เซ็นสิทธิ์ ๓๑ ๑ ปริญญำตร ี ธุรกิจกำรบิน ภำษำอังกฤษ อุดหนุนฯ 
๑๙ นำยเมธี  วงศ์มั่นกิจกำร ๒๖ ๑ ปริญญำตร ี พลศึกษำ พลศึกษำ อุดหนุนฯ 
๒๐ นำงสำวจุฑำมำศ  โพธิสำร ๒๘ ๑ ปริญญำตร ี กำรศึกษำปฐมวัย ศิลปะ อุดหนุนฯ 
๒๑ นำงสำวภัทรพร  โชคอนันต์รัตนำ ๓๒  ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ อุดหนุนฯ 

๒๒ นำงสำวพลอยจันทร์  กอบกิจวัฒนำ ๒๙  ปริญญำตร ี ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ อุดหนุนฯ 

๒๓ นำงจิรำภรณ์  ยิ้มขลิบ ๒๘  ปริญญำตร ี สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ อุดหนุนฯ 

๒๔ นำยสุทธิภัทร  วีระธรรม ๒๓  ปริญญำตร ี ภำษำและวัฒนธรรมจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 

๒๕ นำงสำวอภิญญำ  ประมำณพล ๒๖  ปริญญำตร ี ภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 

๒๖ นำงภูษณิศำ  สรรพคง ๒๘  ปริญญำตร ี กำรศึกษำปฐมวัย ปฐมวัย อุดหนุนฯ 

๒๗ นำงสำวรัตนำ  จิตไพบูลย์ ๓๑  ปริญญำตร ี อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ท่ัวไป อุดหนุนฯ 

๒๘ นำงสำวอำรียำ  อุตทัง ๒๓  ปริญญำตร ี กำรจัดกำร โลจิสติกส ์ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 

๒๙ นำงสำวนฤมล  จ่ันสุดแถว ๒๖  ปริญญำตร ี ชีววิทยำ ท่ัวไป อุดหนุนฯ 

๓๐ นำงสำวนันธญิำ  นันทะสี ๓๖  ปริญญำตร ี กำรศึกษำปฐมวัย ท่ัวไป อุดหนุนฯ 

๓๑ นำยจ้ือเหิง  แซ่หวัง ๒๖  ปริญญำตร ี กำรสอนภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 

 



ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
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เงิน 
๓๒ นำยเหย้ำตง  แซ่จัง ๒๒  ปริญญำตร ี กำรสอนภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 

๓๓ นำงสำวเสวียน  แซ่เหยำ ๒๔  ปริญญำตร ี กำรสอนภำษำจีน ภำษำจีน อุดหนุนฯ 

๓๔ นำงสำวเสียวเส่ียว  แซ่เซี่ย ๒๔  ปริญญำตร ี ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน อุดหนุนฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนตังเอง็  แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  ๔  ด้ำน   ได้แก่ด้ำน   ๑. งำนวิชำกำร   ๒. 
งำนท่ัวไป  ๓. งำนบุคลำกร  ๔. งำนงบประมำณ    ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบกำร
พัฒนำตำมกระบวนกำร P D C A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตังเอ็ง 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ  
นำยสมบูรณ์  สิรวิทูร 

 

รองผู้อ านวยการ 
นางสาวนฤมล   ทรัพย์วิระปกรณ ์

รองผู้อ านวยการ 
นางสมคิด   แซ่เตียว 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
บริหารงานบุคลากร 

นางกมลวรรณ   เจริญศิลป ์
๑. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ
จรรยำบรรณครูและบุคลำกร  
๒. งำนสวัสดิกำรและกำรส่งเสริม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
๓. งำนส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ
อบรมและดูงำน 
๔. งำนเวรประจ ำจ ำวันในโรงเรียน 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
บริหารงานงบประมาณ 

นางธีรานุช  ขาวโอภาสกุล 
๑. งำนวำงแผนจัดสรรงบประมำณ
ภำยในสถำนศึกษำ 
๒. งำนทะเบียนนักเรียน 
๓. งำนอ ำนวยกำร 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และกรรมการ ๔ ฝ่าย 

ผู้อ านวยการ 
นำงจงจิตร   ทรัพย์ชำตอนันต์ 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าตังเอ็งสว่างกตัญญู
ธรรมสถาน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
บริหารงานวิชาการ 

นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธ์ิ 
๑. งำนนโยบำยและแผนพัฒนำระบบ   
     กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
๒. งำนพัฒนำหลักสูตร และคุณภำพ

กำรศึกษำ 
๓. งำนส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ 
๔. งำนวัดและประเมินผล 
๕. งำนพัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๖. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ 
๗. กำรจัดระบบสำรสนเทศและ

แผนปฏิบัติงำนวิชำกำร 

 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
บริหารงานท่ัวไป 

นายประยุทธ  สายทอง 
๑. งำนวำงแผนพัฒนำสภำพแวดล้อม 
๒. งำนกิจกำรนักเรียน 
๓. งำนปกครอง 
๔. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๕. งำนอนำมัย 
๖. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 



๗. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
แนวปฏิบัติในกำรจัดหลักสูตรของโรงเรียนตังเอ็งก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรขั้นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้ 
ระดับกำรศึกษำ    
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดระดับกำรศึกษำเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
 ๑. ระดับประถมศึกษำ  (ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖)   กำรศึกษำระดับนี้เป็นช่วงแรกของกำรศึกษำภำคบังคับ
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ ทักษะกำรคิดพื้นฐำน  กำรติดต่อส่ือสำรกระบวนกำรเรียนรู้
ทำงสังคม และพื้นฐำนควำมเป็นมนุษย์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงสมบูรณ์และสมดุลท้ังในด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ 
อำรมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้น จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  
 ๒. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ำยของกำรศึกษำภำคบังคับ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ส ำรวจควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลิกภำพส่วนตน มีทักษะในกำรคิด
วิจำรณญำณ  คิดสร้ำงสรรค์ และคิดแก้ปัญหำ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมสมดุลท้ังด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ควำมดีงำม และมีควำมภูมิใจในควำมเป็น
ไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
กำรจัดเวลำเรียน 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนขั้นต่ ำส ำหรับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น  โดยปรับให้เหมำะสมตำมบริบทของ
สถำนศึกษำและสภำพของผู้เรียน ดังนี้  
 ๑. ระดับช้ันประถมศึกษำ (ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑–๖) จัดเวลำเรียนเป็นรำยปีโดยมีเวลำเรียนวันละ ไม่น้อยกว่ำ 
๕ ช่ัวโมง  
 ๒. ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑–๓) จัดเวลำเรียนเป็นรำยภำค มีเวลำเรียนวันละไม่น้อย
กว่ำ ๖ ช่ัวโมง คิดน้ ำหนักของรำยวิชำท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ช่ัวโมงต่อภำคเรียน มีค่ำน้ ำหนักวิชำเท่ำกับ ๑ 
หน่วยกิต (นก.) 
กำรก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำน และเพิ่มเติม โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษำ  ปรับเวลำเรียนพื้นฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมควำมเหมำะสม  มีเวลำเรียนรวม
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำน และผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก ำหนด    
 ระดับมัธยมศึกษำ จัดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำนเป็นไปตำมท่ีก ำหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์กำรจบหลักสูตร  
 ส ำหรับเวลำเรียนเพิ่มเติม ท้ังในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมภำษำจีนและ
รำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำท่ีพลเมือง ตำมค ำส่ังกระทรวงศึกษำธิกำรท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๒๓๙ โดยพิจำรณำถึงควำมสอดคล้อง
กับควำมพร้อม จุดเน้นของสถำนศึกษำและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร   
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีก ำหนดไว้ในช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ปีละ ๑๒๐ ช่ัวโมง เป็น
เวลำส ำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรม
เพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  สถำนศึกษำจัดสรรเวลำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษำ (ป.๑-๖)          รวม  ๖  ปี จ ำนวน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จ ำนวน  ๔๕  ช่ัวโมง 

 



 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนตังเอง็   อ ำเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

ช่วงช้ัน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 

ช่วงช้ันที่ ๑ ช่วงช้ันที่ ๒ ช่วงช้ันที่ ๓ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

เวลำเรียน  ปี/สัปดำห์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

ภำษำไทย ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

คณิตศำสตร์ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ 

สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

ประวัติศำสตร์ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 

ศิลปะ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

ภำษำจีน ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

หน้ำท่ีพลเมือง 
๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

แนะแนว 

ลูกเสือ-เนตรนำรี 
๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

ชุมนุม ภำษำจีน ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

รวม ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 



 
โครงการและกิจกรรมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประม
าณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงกำรพัฒนำหลักสูตร  ตลอดปีกำรศึกษำ ๖,๐๐๐ นางนงลักษณ์  ศิริวัฒนะกูล 

๒ โครงกำรนิเทศกำรสอน  ตลอดปีกำรศึกษำ ๓๐๐ นางสาววันวิสา อนันต์นาว ี

๓ โครงกำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๑,๐๐๐ นางสาวสุภาพร  พิศวงษ์ 

๔ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

- กิจกรรมส่งเสริมภำษำไทย 

- กิจกรรมส่งเสริมคณิตศำสตร์ 

- กิจกรรมส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 

- กิจกรรมส่งเสริมสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมภำษำอังกฤษ 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขศึกษำและพลศึกษำ 

- กิจกรรมส่งเสริมกำรงำนอำชีพ 

- กิจกรรมส่งเสริมภำษำจีน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

๕๑,๐๐๐ 
    

๒,๐๐๐ 
   

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

นางปรารถนา  เชยสุวรรณ์  
นำงสำวยุวดี  เล็กวงษ์ 
นำงสำวภัทรพร  โชคอนันต์
รัตนำ 
นำงสำววันวิสำ  อนันต์นำวี 
นำยประยุทธ  สำยทอง 

 
นำยวันชัย  เหมสุจิ 
นำงสำวรพีพรรณ   รุ่งโรจน ์
นำยพิสิทธิ์  แจ้งจิตร์ 
นำงสำวรุจิรำ  เพศประเสริฐ 
นำงสำวเกศริน  แซ่ใหน 

๕ โครงกำรวันส ำคัญทำงวิชำกำร 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่

- กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ 

- กิจกรรมวันสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

 
๒๖มิ.ย.๖๒ 
๒๔ก.ค.๖๒ 

๑๓–๑๖ ส.ค.๖๒ 

๒๐,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

นางรณิดา  ศิริถ้วยทอง 
นำงรณิดำ  ศิริถ้วยทอง 
นำงรณิดำ  ศิริถ้วยทอง 
นำงสำวสุภัชชำ  เพชรพิชัย 

๖ โครงกำรรักกำรอ่ำน 

- กิจกรรมมุมรักกำรอ่ำน 

- กิจกรรมบันทึกควำมรู้จำกกำรอ่ำน 

- กิจกรรมเสียงตำมสำย 

- กิจกรรมค่ำยรักกำรอ่ำน  ป.๑    

- กิจกรรมค่ำยรักกำรอ่ำน  ป.๒ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

๒๙ สิงหำคม ๖๒ 
๒๘ สิงหำคม ๖๒ 

๑๘,๔๔๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๔๗๐ 
๔,๗๗๐ 

นางสาวราตรี  เจริญสุข 
นำงสำวรำตรี  เจริญสุข 
นำงสำวสุธิศำ  ไข่แก้ว 
นำงปรำรถนำ  เชยสุวรรณ์  
นำงสำวพลอยจันทร์ กอบกิจ
วัฒนำ 



- กิจกรรมค่ำยรักกำรอ่ำน  ป.๓ ๒๗ สิงหำคม ๖๒ ๔,๒๐๐ นำงสำวรำตรี  เจริญสุข 
นำงสำวสุธิศำ  ไข่แก้ว 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประม
าณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗ โครงกำรค่ำยพัฒนำทักษะชีวิตผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์  ป.๖ 

- กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์และส่ิงแวดล้อม  
ม.๓ 

- กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ  ป.๔-๖ 

- กิจกรรมค่ำยสืบสำนวัฒนธรรมจีน ม.๑-๒ 

 
๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ 
๒๐ ส.ค.๒๕๖๒ 
๙ ส.ค.๒๕๖๒ 

๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐ 
๕,๕๖๐ 
๔,๕๐๐ 

๑๑,๒๔๐ 
๘,๗๐๐ 

นายวันชัย   เหมสุจิ 
นำงสำวภัทรพร  โชคอนันต์
รัตนำ 
นำงสำวสุภัชชำ  เพชรพิชัย 
นำยณรงศักด์ิ   เซ็นสิทธิ์ 
นำงสำวธมลวรรณ   สุขนำนำ 

๘ โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรอ่ำน กำร
เขียนภำษำไทย 

- กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนในช้ัน
เรียน 

- กิจกรรมค่ำยคลินิกภำษำพัฒนำกำรอ่ำน
กำรเขียน  ป.๓ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๒๗ สิงหำคม ๖๒ 

๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

นางสาวยุวดี  เล็กวงษ์ 
 
นำงสำวยุวดี  เล็กวงษ์ 
 
นำงสำวยุวดี  เล็กวงษ์ 

๙ โครงกำรมัคคุเทศก์ท่องเท่ียวเพื่อพัฒนำ
ทักษะภำษำ 

๓๑ สิงหำคม ๖๒ ๕,๐๐๐ 
 

นางสาววรรณพร  พิศวงษ์ 
นางสาวจรินทร์ยา  เปรม
ตระกูล 

๑๐ โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงวิชำกำร ๙-๑๐ ม.ค. ๖๒ ๗๐,๓๓๐ นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธิ์ 

๑๑ โครงกำรเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ตลอดปีกำรศึกษำ ๑๕,๐๐๐ นางสาวจรินทร์ยา  เปรม
ตระกูล 

๑๒ โครงกำรสำนสัมพันธ์โรงเรียนสอนภำษำจีน
ในภำคตะวันออก 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

นางสาวเกศริน  แซ่ใหน 

๑๓ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
- กิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ระดับสถำนศึกษำ 
- กิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ระดับชำติ  (NT) 
- กิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ระดับชำติ  (O-NET) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๒-เม.ย.๖๓ 
พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

๖๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

นางสาวอรัญญา  น่วมเทียม 
 
นำงสำวอรัญญำ  น่วมเทียม 
นำงสำวสุธิศำ  ไข่แก้ว 
นำยศุภมิตร  สวนเกษม 

๑๔ 
 

โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำสำนฝันสู่อนำคต 
- กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๓,๐๐๐ นางสาวพรรณี  รัตนสร้อย 
นำงสำวพรรณี  รัตนสร้อย 

๑๕ ๓.โครงกำรวัดระดับควำมรู้สู่สำกลภำษำจีน 
(YCT) , (HSK) 

พ.ค.๖๒-ธ.ค.๖๓ 
 

๑๐,๐๐๐ นางสาวภิญญกาญจน์  บุญมี
โชติ 



๑๖ โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชนสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู ้

ตลอดปีกำรศึกษำ ๑๐,๐๐๐ นางสาวรุจิรา   เพศประเสริฐ 

๑๗ โครงกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๑๐,๐๐๐ นางสาวอุไรวรรณ  ปฐมบูรณ์ 

๑๘ โครงกำรงำนผลิตส่ือนวัตกรรมกำรเรียนกำร
สอน  

ตลอดปีกำรศึกษำ ๑๔,๐๐๐ นางสาววิไลพร  เวฬุรัตนะ 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ  /  กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 
-  กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม   
-  กิจกรรมส ำรวจ ซ่อมแซม พัสดุครุภัณฑ์ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

นายสุทธิ  แซ่เตียว 
นำงสำววิภำ  แซ่ก๊วย 
นำงสำววิภำ  แซ่ก๊วย 

๒ โครงกำรห้องเรียนสะอำดน่ำอยู่ น่ำเรียนให้
โรงเรียนเหมือนบ้ำนเรำ 
-  กิจกรรมห้องเรียนสะอำดน่ำอยู่ น่ำเรียนให้
โรงเรียนเหมือนบ้ำนเรำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 

นำยเมธี  วงศ์มั่นกิจกำร 
 
นำยเมธี  วงศ์มั่นกิจกำร 
 

๓ โครงกำรเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม   
ลูกเสือ–เนตรนำรี 
  -  กิจกรรมเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม  
ลูกเสือ –  เนตรนำรี  ช้ันป. ๓ 
  -  กิจกรรมเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนำรี   ช้ันป. ๖ 
  - กิจกรรมเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนำรี   ช้ันม.๒, ม.๓ 

 
 

๒๘ พ.ย. ๖๒ 
 

๘-๙ พ.ย.๖๒ 
 

๑๕-๑๖  พ.ย.๖๒ 

๙๐,๖๐๐ 
 

๘,๔๐๐ 
 

๒๗,๘๐๐ 
 

๕๔,๔๐๐ 

นางญาศินี  ภิรมย์สุข 
 
นำงอรชพร  ชุ่มอุระ 
 
นำงญำศินี  ภิรมย์สุข 
 
นำยภูวฤทธิ์  ศิริวัฒนกูล 

๔ โครงกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ป. ๑ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ป. ๒ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ป. ๓ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ป. ๔ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ป ๕ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ป. ๖ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ม. ๑ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ม.๒ 
   -   กิจกรรมทัศนศึกษำระดับ ม. ๓ 

 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
สิงหำคม ๒๕๖๒ 
สิงหำคม ๒๕๖๒ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

๒๓๕,๔๐๐ 
๒๔,๔๒๐ 
๓๕,๒๕๐ 
๒๔,๑๖๐ 
๒๗,๑๗๐ 
๓๐,๘๐๐ 
๒๑,๖๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

นางสาวกมลชนก  ชุมศร 
นำงสำวกมลชนก  ชุมศร 
นำงสำวกมลชนก  ชุมศร 
นำงสำวกมลชนก  ชุมศร 
นำงสำวระพีพรรณ  รุ่งโรจน ์
นำงสำวระพีพรรณ  รุ่งโรจน ์
นำงสำวระพีพรรณ  รุ่งโรจน ์
นำงสำวระพีพรรณ  รุ่งโรจน ์
นำงสำวระพีพรรณ  รุ่งโรจน ์
นำงสำวระพีพรรณ  รุ่งโรจน ์



๕ โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
   -   กิจกรรมกำรเลือกตั้งสภำนักเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑ มิ.ย.  ๒๕๖๑ 

๗,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

นายประยุทธ  สายทอง 
นำยประยุทธ  สำยทอง 

๖ โครงกำรกีฬำสี ต.ค.–ธ.ค. ๒๕๖๒ ๖๐,๐๐๐ นำยพิสิทธิ์  แจ้งจิตร์ 
๗ โครงกำรส่งเสริมวันส ำคัญ 

  -   กิจกรรมวันไหว้คร ู
  -   กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 

 
๒๐ มิ.ย. ๖๒ 
 ๙ ส.ค. ๖๒ 

๗๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

นางสาววัชรี  หงษารัมย์ 
นำงสำววัชรี  หงษำรัมย์ 
นำงสำววัชรี  หงษำรัมย์ 

ล าดั
บ 

โครงการ  /  กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   -   กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
  -   กิจกรรมวันรำชสมภพ รัชกำลท่ี ๑๐ 

๑๐ ม.ค. ๖๓ 
๒๖ ก.ค. ๖๒ 

๖๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

นำงสำวจุฑำมำศ  โพธิสำร 
นำงสำววัชรี  หงษำรัมย์ 

๘ โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ 
  -   กิจกรรมงำนปกครองและวินัยนักเรียน 
  -   กิจกรรมสำรเสพติด 
  -   กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน 
  -   กิจกรรมทุนกำรศึกษำ 
  -   กิจกรรมรณรงค์ควำมรู้เกี่ยวกับโรคต่ำง ๆ  
  -   กิจกรรมกำรมำโรงเรียนสำย 
  -   กิจกรรมสำนสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

 ๓๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

นางบุศรินทร์  วงษ์จันที 
นำยภูวฤทธิ์  ศิริวัฒนะกูล 
นำยเมธี  วงษ์มั่นกิจกำร 
นำงบุศรินทร์  วงษ์จันที 
นำงสมคิด  แซ่เตียว 
นำงสำวลัดดำพร  โชติกนกรัตน์
นำยภูวฤทธิ์  ศิริวัฒนะกูล 
นำงสำวลัดดำพร  โชติกนกรัตน์ 

๙ โครงกำรอำหำรกลำงวัน ตลอดปีกำรศึกษำ ๓,๔๗๘,๐๐๐ นางสาววสินี  วงษ์ทองสาลี 
๑๐ โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ตลอดปีกำรศึกษำ ๑,๑๐๐,๕๐๐ นางอรพรรณ  เรืองภักค์  
๑๑ โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 

  -   กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
  -   กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 
  -   กิจกรรมวันมำฆบูชำ 
  -   กิจกรรมธรรมศึกษำ 
  -   กิจกรรมบันทึกควำมดีวิถีพุทธ 

 
๑๗ พ.ค. ๖๒ 

๑๑-๑๒ ก.ค. ๖๒ 
    ก.พ.  ๖๓ 
มิ.ย.๖๒–มี.ค.๖๓ 

๕๗,๓๐๐ 
๓,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

๔๐,๓๐๐ 
 

นางสาวชุติมา  มังคะลัง 
นำงสำวชุติมำ  มังคะลัง 
นำงสำวชุติมำ  มังคะลัง 
นำงสำวชุติมำ  มังคะลัง 
นำงสำวชุติมำ  มังคะลัง 
นำงสำวชุติมำ  มังคะลัง 

๑๒ โครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรม 
 -   กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ช้ัน ป.๑-๒ 
 -   กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ช้ัน ป.๓-๔ 
  -   กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ช้ัน ป.๕-๖ 
 -   กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ช้ัน ม.๑-๓ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๘ ก.ค.๖๒ 
๒๒ ก.ค.๖๒ 
๑๖ ส.ค. ๖๒ 

๒๑-๒๓ ส.ค. ๖๒ 

๓๔,๕๖๐ 
๙,๒๔๐ 
๘,๒๔๐ 
๘,๕๕๐ 
๒๖,๓๐๐ 

นางจิราภรณ์  ยิ้มขลิบ 

นำงจิรำภรณ์  ยิ้มขลิบ 

นำงจิรำภรณ์  ยิ้มขลิบ 

นำงจิรำภรณ์  ยิ้มขลิบ 

นำยประยุทธ   สำยทอง 

๑๓ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
  -   กิจกรรมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  -   กิจกรรมกำรออมทรัพย์ 
  -   กิจกรรมค่ำยพอเพียง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๘-๑๙ ก.ค. ๖๒ 

๑๗,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

นางสมคิด   แซ่เตียว 
นำงสำวธีวลำ  โลกำนิตย์ 
นำงสำวธีวลำ  โลกำนิตย์ 
นำงสำวธีวลำ  โลกำนิตย์ 



  -   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พอเพียง 
  -   กิจกรรมกำรประดิษฐ์ส่ิงของเหลือใช้ 

ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ 

๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

นำงสำวธีวลำ  โลกำนิตย์ 
นำงสำวธีวลำ  โลกำนิตย์ 

๑๔ โครงกำรชุมชนสัมพันธ์ 
     -   กิจกรรมปฐมนิเทศ 
     -   กิจกรรมสำรตังเอ็ง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๗ พ.ค. ๖๒ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

๙,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

นางอรภัทร   ชุ่มอุระ 
นำงอรภัทร   ชุ่มอุระ 
นำยธนกร  สุขอนันต์ 

๑๕ โครงกำรปัจฉิมนิเทศ มีนำคม  ๖๒ ๒๐,๐๐๐ นำงสำวปุญญิสำ  บุญเหลือ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๑๐๐,๐๐๐ นำงกำญจนำ   อยู่สวัสด์ิ 
 

๒ โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน ตลอดปีกำรศึกษำ ๓,๐๐๐ นำงสำวเสำวลักษณ์  มุทุธรรม
ลักษณ์ 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงกำรวำงแผนกำรจัดสรร
งบประมำณภำยในสถำนศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๓,๐๐๐ นางสาวธีรานุช  ธีระนังสุ 

๒ โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียน  ตลอดปีกำรศึกษำ ๓,๕๐๐ นางสาววัชรี   แย้มตรัส 

๓ โครงกำรพัฒนำระบบงำนกลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๑๐,๐๐๐ นางสาวจารุวรรณ  ประมวลรัตน์ 

๔ โครงกำร ICTเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๒๙,๘๐๐ นายธนกร  สุขอนนัต์ 

 
๙. งบประมาณการใช้จ่ายกลุ่มงานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 งบประมำณกำรใช้จ่ำยตำมโครงกำรในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  รวมทั้งส้ิน   ๖,๑๓๒,๗๓๐ บำท สำมำรถ
แยกเป็นตำมแผนงำน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   จ ำนวน     ๓๕๓,๐๗๐  บำท 
 ๒. กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป                     จ ำนวน   ๕,๔๓๐,๓๖๐     บำท 
 ๓. กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร   จ ำนวน     ๑๐๓,๐๐๐  บำท 
 ๔. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ   จ ำนวน     ๒๔๖,๓๐๐  บำท 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๓,๐๗๐

๕,๔๓๐,๓๖๐

๑๐๓,๐๐๐ ๒๔๖,๓๐๐

บริหารงานวชิาการ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานบคุลากร บริหารงานธุรการการเงน

แผนภูมิแสดงงบประมาณการใช้จ่ายในโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าป่  ๒๕๖๒ 

 

๑. นโยบายการจัดการศึกษา  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ป่งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได่ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเป่นการเตรียมความพร่อมที่จะเข่าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาของประเทศคร้ังส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป่าหมาย ซ่ึงหมาย รวมถึง กลุ่มผู่เรียนที่มีความต่องการจ าเป่นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ่ กลุ่มผู่ด่อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให่มีความพร่อมทั้งกาย ใจ สติป่ญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู่อื่น มัธยัสถ่ อดออม โอบอ่อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป่น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต่อง มีทักษะที่จ าเป่นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  และอนุรักษ่ภาษา ท่องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู่และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป่นคนไทยและพลโลกที่ มีทักษะ การคิดขั้นสูง เป่นนวัตกร นักคิด 
ผู่ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได่  ก าหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน่ พันธกิจ กลยุทธ่ เป่าประสงค่ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

วิสัยทัศน่ สร่างคุณภาพทุนมนุษย่ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร่างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย่ทรงเป่นประมุข  
๒. พัฒนาศักยภาพผู่เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู่เรียนให่มี 

ความรู่ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให่เป่นมืออาชีพ  
๔. สร่างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให่ผู่เรียนทุกคนได่รับบริการทางการศึกษา

อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป่นมิตรกับสิ่งแวดล่อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพยีง และเป่าหมายโลกเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs)  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา  
เป่าหมาย  
๑. ผู่เรียน เป่นบุคคลแห่งการเรียนรู่ คิดริเร่ิมและสร่างสรรค่นวัตกรรม มีความรู่ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู่เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพา
ตนเอง และปรับตัวต่อ เป่นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

๒. ผู่เรียนที่มีความต่องการจ าเป่นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ่ กลุ่มผู่ด่อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ 
ห่างไกลทุรกันดารได่รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร่อมก่าวสู่สากล ตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



๓. ครูเป่นผู่เรียนรู่มีจิตวิญญาณความเป่นครูมีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู่ที่หลากหลายตอบสนองผู่เรียนเป่นรายบุคคล เป่นผู่สร่างสรรค่นวัตกรรม และทักษะในการ ใช่
เทคโนโลยี  

๔. ผู่บริหารสถานศึกษา มีความเป่นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ่และนวัตกรรม มีภาวะผู่น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

๕. สถานศึกษา มีความเป่นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู่ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู่เก่ียวข่องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล่อมในโรงเรียนเพือ่การเรียนรู่ใน 
ทุกมิติเป่นโรงเรียนนวัตกรรม  

๖. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป่นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช่ข่อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ 
รายงานผลอย่างเป่นระบบ  

๗. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ 
การจัดการศึกษาให่สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข่อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป่นระบบ ใช่วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณภาพ  

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู่เรียน  
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู่บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๔ สร่างโอกาสในการเข่าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

เหลื่อม 
                ล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

๒.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อให่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป่าหมาย รวมทั้งความต่องการของผู่ปกครองต่อ

การจัดประสบการณ่ในด่านการเรียนรู่และทักษะ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร่โดย
เน่นผู่เรียนเป่นส าคัญ 
 
๓. กลยุทธ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ่ที่ ๑ นักเรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู่ตามวัย  และศักยภาพ  มีความรู่ความสามารถในกลุ่ม
ประสบการณ่ต่างๆตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีพัฒนาการทางด่านร่างกาย อารมณ่ สังคม 
จิตใจและสติป่ญญา 
 กลยุทธ่ที่ ๒ นักเรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค่  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 กลยุทธ่ที่ ๓ มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ่  สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 



 กลยุทธ่ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให่มีความรู่  ความสามารถ  โดยการอบรม  ศึกษาดูงานและน าไป
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 
 กลยุทธ่ที่ ๕ มีการบริหารและการจัดการที่เป่นระบบและต่อเนื่อง  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 กลยุทธ่ที่ ๖ โรงเรียนมีอาคารเรียน  ห่องประกอบการ  สถานที่ฝ่กปฏิบัติและสภาพแวดล่อมที่
เหมาะสมกับสภาพการใช่งาน 
 กลยุทธ่ที่ ๗ สร่างสรรค่ความสัมพันธ่ที่ดีกับชุมชน 
 กลยุทธ่ที่ ๘ นักเรียนมีความรู่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 
 
๔. การด าเนินงานตามกลยุทธ่ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
กลยุทธ่ที่ ๑ นักเรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู่ตามวัย  และศักยภาพ  มีความรู่ความสามารถในกลุ่มประสบการณ่ต่างๆ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีพัฒนาการทางด่านร่างกาย อารมณ่ สังคม จิตใจและสติป่ญญา 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

โครงการพัฒนา

หลักสูตร 

๑. พัฒนาหลักสูตรท่องถ่ิน 

๒. พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

๑.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาร่อยละ ๙๐ ท่ี

ได่รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.ครู ในโรงเรียนร่อยละ ๙๐ มีการน าแหล่งการ

เรียนรู่และภูมิป่ญญาท่องถ่ินมาจัดการเรียนรู่   

มาตรฐานที่  ๑     

ตัวบ่งชี้ที ่ ๑.๑  ข่อ 

๔  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ข่อ ๒   

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพผู่เรียน 

๑. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางภาษาไทย 

๒. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางคณิตศาสตร่ 

๓. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร่ 

๔. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๕. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางภาษาอังกฤษ 

๖. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางศิลปะ 

๑.นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ร่อยละ ๘๐ มีความรู่ความสามารถเฉพาะด่าน

ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพิ่ม

มากข้ึน      ๒.นักเรียนที่เป่นตัวแทน ร่อยละ ๘๐ 

ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศได่รับ

รางวัล 

มาตรฐานที่  ๑  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) 
ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๒ (๔) 

 



๗. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

๘. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

๙. ส่งเสริมความเป่นเลิศ

ทางภาษาจีน 

โครงการวัน

ส าคัญทาง

วิชาการ 

๑.วันสุนทรภู่ 

๒.วันภาษาไทยแห่งชาติ 

๓.วันวิทยาศาสตร่ 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๑-๖  และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่๑–๓ ร่อยละ ๙๐ 

ตระหนักและรู่คุณค่า ร่วมอนุรักษ่ภาษาไทยมีเจต

คติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร่และพัฒนาสิ่งแวดล่อม   

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๑-๖ และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑ – ๓ ร่อยละ ๘๕  

สามารถสร่างผลงานจากการเข่าร่วมกิจกรรม 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร่ ศิลปะตามจินตนาการได่  

๓.นักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาป่ที่ ๑ -๖ และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑ – ๓ ร่อยละ ๙๐ 

สามารถคิดอย่างเป่นระบบ คิดสร่างสรรค่ 

ตัดสินใจ และแก่ป่ญหาได่อย่างมีสติสมเหตุผล  

๔.นักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาป่ที่ ๑ -๖ และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑ – ๓  ร่อยละ ๘๕ มี

ทักษะในการแสวงหาความรู่ด่วยตนเอง รักการ

เรียนรู่และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่  ๑   

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ , ๑.๒ 

มาตรฐานที่  ๓  

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ , ๓.๓  

 

รักการอ่าน ๑. มุมรักการอ่าน 

๒.บันทึกความรู่จากการ

อ่าน 

๓.เสียงตามสาย 

๔.ค่ายรักการอ่าน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๙๐ ได่รับการพัฒนาทักษะ

การฟ่งการพูด การอ่าน การเขียน การคิด

วิเคราะห่ และมีผลสัมฤทธิ์ด่านการเรียนสูงขึ้น  

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๙๐ เกิดนิสัยรักการอ่าน  

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

ค่ายพัฒนา

ทักษะชีวิต

ผู่เรียน 

๑.ค่ายภาษาอังกฤษ 

๒.ค่ายคณิตศาสตร่ 

๓.ค่ายวิทยาศาสตร่ 

๔.ค่ายสืบสานวัฒนธรรม

จีน 

๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่  ๔ ร่อยละ 
๙๕ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านคณิตศาสตร่ 
๒.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๕–๖ร่อยละ 
๙๕ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่  ๑      

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (๑) 

(๒)  ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒ 

(๔) 



๕เรียนรู่อาเซียนด่วย

ภาษาจีน 

๓.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่๑ – ๒ ร่อยละ 
๙๐ ได่รับความรู่ความเข่าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
จีน 
๔.นักเรียนร่อยละ ๙๕ ได่รับความรู่ทาง
วิทยาศาสตร่ 
๕ นักเรียน ร่อยละ ๙๕  ได่รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลนิในการเข่าร่วมกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร่ 

๖.นักเรียนร่อยละ ๙๕ สามารถท าแบบประเมิน

ความรู่ทางวิทยาศาสตร่และเทคโนโลยี  

พัฒนา

ศักยภาพด่าน

การอ่านการ

เขียนภาษาไทย 

๑. พัฒนาการอ่าน  
การเขียนในชั้นเรียน 

๒. ค่ายพัฒนาการอ่าน 

การเขียน 

๑.นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ที่มีป่ญหาด่านการอ่านมี

พัฒนาการด่านการอ่าน 

๒.นักเรียน ร่อยละ ๖๕ ที่มีป่ญหาด่านการเขียนมี

พัฒนาการด่านการเขียน 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๔) (๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) (๓) 

มัคคุเทศก่

ท่องเที่ยวเพื่อ

พัฒนาทักษะ

ภาษา 

๑.อบรมความรู่ในการเป่น

มัคคุเทศก่และฝ่กทักษะ

ภาษา 

๒.ปฏิบัติหน่าที่มัคคุเทศก่

นอกสถานศึกษา 

๑.นักเรียนมัคคุเทศก่ร่อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติ

หน่าที่เป่นมัคคุเทศก่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาได่     

๒.นักเรียนมัคคุเทศก่ ร่อยละ ๙๐  สามารถ

พัฒนา  ความ สามารถด่านภาษาทั้ง ๓ ภาษา 

คือ ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) (๖) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

(๑) (๒) (๓) 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทาง

วิชาการ 

 

กิจกรรมวันวิชาการ ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๙๐ ได่เข่าร่วมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู่ทางวิชาการ 

๒. นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมและมี 

ผลงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู่ไม่น่อยกว่า 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับความรู่จากการI

ร่วมกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑   

(๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕)                                       

ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๒  

(๑)  (๒)  (๓)  (๔) 

 มาตรฐานที่ ๓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓.๒ 

เผยแพร่

วัฒนธรรมจีน 

๑. เรียนรู่วัฒนธรรมจีน 

๒. นาฏศิลป่จีน 

๑. ตัวแทนนักเรียน ร่อยละ ๙๐ ที่เข่าร่วม

กิจกรรม มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป่

จีน 

๒.ตัวแทนนักเรียน ร่อยละ ๙๐ ที่เข่าร่วม

กิจกรรมสามารถแสดงนาฏศิลป่จีนในที่ชุมชน 

มาตรฐานที่  ๑   

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒  

(๑) (๒) (๓) 



สานสัมพันธ่

โรงเรียนสอน

ภาษาจีนใน

ภาคตะวันออก 

แข่งขันทักษะภาษาจีนใน

กลุ่มโรงเรียนสอนภาษาจีน

ภาคตะวันออก 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๙๐ ได่รับการส่งเสริมพัฒนา

ทักษะภาษาจีนตามความสามารถของผู่เรียน 

๒. นักเรียนที่ได่เป่นตัวแทน ร่อยละ ๙๐ เข่าร่วม

การแข่งขันทักษะภาษาจีนกับโรงเรียนภาษาจีนใน

ภาคตะวันออก  มีผลการแข่งขันในระดับดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่   ๑    

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  

(๑) (๔) 

มาตรฐานที่   ๓    

ตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑ 

 

โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์สู่

มาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับ

สถานศึกษา 

๒.พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ  NT 

๓.พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ O-NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๑-๖  และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑- ๓ ร่อยละ ๘๐ มี

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่ม

สาระการเรียนรู่ไม่ต่ ากว่า เกณฑ่ที่ก าหนด ร่อย

ละ ๗๐ 

๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๑-๖  และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑- ๓ ร่อยละ ๙๐  มี

ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห่ และ

ทักษะที่จ าเป่นตามหลักสูตร 

๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ย

ในการทดสอบความสามารถด่านภาษา ด่าน

ค านวณ ด่านเหตุผลเพิ่มขึ้น จากป่การศึกษาที่ 

ผ่านมา ร่อยละ ๓ 

๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๖ และนักเรียน

ชั้นมัธยม ศึกษา ป่ที่ ๓  ร่อยละ ๗๕ มีคะแนน

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์   O-NET  ใน ๔ สาระเรียนรู่

สูงขึ้นกว่าป่ที่ผ่านมา 

๕. คณะครูโรงเรียนตังเอ็งที่สอนในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่อยละ ๑๐๐ มี

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู่และตัวชี้วัดในแต่ละสาระการเรียนรู่ 

มาตรฐาน   ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑(,)๒(,)๔(,)๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ( ๑) 

มาตรฐาน   ๒     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 

(๑(,)๓) 

มาตรฐาน  ๓       

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

 

 

 

 

 

โครงการแนะ

แนว    สานฝ่น

สู่อนาคต 

 

แนะแนวการศึกษา 

 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๖ ร่อยละ 

๘๐ได่รับข่อมูลความรู่ในการศึกษาต่อที่โรงเรียนตัง

เอ็ง 

๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่  ๓ ร่อยละ 

๘๐  มีข่อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบัน

ทางการศึกษาต่าง ๆ ตามความสนใจ  ความ

ถนัดและเหมาะสมกับตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

 



โครงการวัด

ระดับความรู่สู่

สากลภาษาจีน 

( YCT ),(HSK) 

 

 

 

 

 

วัดระดับความรู่ภาษาจีน 

( YCT ),(HSK) 

๑.นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๘๐ เข่าร่วม

โครงการทดสอบวัดระดับความรู่ YCT 

๒.นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๘๐  เข่าร่วม

โครงการทดสอบวัดระดับความรู่ HSK 

๓.นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๗๕  สอบผ่าน

การทดสอบวัดระดับความรู่ภาษาจีน YCT 

๔. นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๗๕  สอบผ่าน

การทดสอบวัดระดับความรู่ภาษาจีน HSK 

๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษา   ป่ที่ ๑-๖  และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑- ๓  ร่อยละ ๓ มีผล

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดระดับความรู่ภาษาจีน 

YCT และHSK เพิ่มขึ้นร่อยละ ๓ เม่ือน ามา

เทียบเคียงกับป่การศึกษาที่ผ่านมา 

มาตรฐาน   ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑),(๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  

มาตรฐาน   ๓     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

 

 

 

 

 

ห่องสมุดและ

แหล่งเรียนรู่ใน

สถานศึกษา 

 

๑.ยุวบรรณารักษ่อาสา 

๒.งานสัปดาห่ห่องสมุด

เคลื่อนที ่

๑. ห่องสมุดมีหนังสือ ร่อยละ ๖๐ ให่ค่นคว่า

อย่างเพียงพอตรงตามความต่องการ 

 ๒. นักเรียนและครู ร่อยละ ๘๕ เข่าใช่บริการ

ห่องสมุด เพื่อศึกษาความรู่เพิ่มเติม 

 ๓. นักเรียน ร่อยละ ๗๕ สามารถแสวงหาความรู่

ด่วยตนเองโดยการอ่านหนังสือ 

 ๔. นักเรียน ร่อยละ ๑๐๐ รู่ระเบียบมารยาทใน

ห่องสมุดและสามารถปฏิบัติตามได่  

๕. นักเรียนยุวบรรณารักษ่ ร่อยละ ๘๕ ปฏิบัติ

หน่าที่และให่บริการในห่องสมุดอย่างเต็ม

ความสามารถ 

มาตรฐานที่  ๑     

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๑ (๑)  

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒ (๑) 

มาตรฐานที่ ๒             

ตัวบ่งชี้ที่   ๒.๒ (๔)  

 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 



โครงการเรียนรู่

นอกห่องเรียน 

 

 

 

 

 

 

๑.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๑ 

๒.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๒ 

๓.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๓ 

๔.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๔ 

๕.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๕ 

๖.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๖ 

๗.กิจกรรมทัศนศึกษา ม. 

๑ 

๘.กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๒ 

๙กิจกรรมทัศนศึกษา ม. 

๓ 

๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ได่รับการเรียนรู่จาก

ประสบการณ่ตรงและได่เรียนรู่สถานที่ส าคัญทั้งใน

และนอกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล่เคียง   

๒. นักเรียน ร่อยละ  ๑๐๐ สามารถน าความรู่และ

ประสบการณ่ที่ได่จากการทัศนศึกษามาใช่ในการ

เรียนและด าเนินชีวิตประจ าวันได่อย่างมีความสุข  

 

 

 

มาตรฐานที่  ๓   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒   

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเดิน

ทางไกลอยู่ค่าย

พักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี  

 

๑.กิจกรรมเดินทางไกล

และอยู่ค่ายพักแรม ช้ัน 

ป.๓ 

๒.กิจกรรมเดินทางไกล

และอยู่ค่ายพักแรม ช้ัน 

ป.๖ 

๓.กิจกรรมเดินทางไกล

และอยู่ค่ายพักแรม ช้ัน 

ม.๒,ม.๓ 

๑.นักเรียน ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับประสบการณ่ตรงใน

การท ากิจกรรมร่วมกันเป่นหมู่คณะและการใช่ชีวิต

อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข 

๒.นักเรียน ร่อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆได่ครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี

ก าหนด 

 

มาตรฐานที่ ๑    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๓) 

มาตรฐานที่ ๓    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 

 



โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

กิจกรรมการเลือกต้ังสภา

นักเรียน 

 

๑.นักเรียนร่อยละ ๙๕ ชั้นอนุบาลป่ที่ ๓ –ชั้นประถม 

ศึกษาป่ที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ที่  ๑-๓ 

ได่ฝ่กปฏิบัติตนเป่นประชาธิปไตยด่วยการปฏิบัติจริง 

๒.นักเรียนร่อยละ ๙๕ มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถใช่ชีวิตอยู่

ในสังคมได่อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนให่เป่น

ประโยชน่ต่อสังคม เข่าใจในบทบาทหน่าที่และตอบ

แทนต่อสังคม แสดงออกในทางที่ถูกต่องมีภาวะผู่น า 

มีความกล่าหาญทางจริยธรรมในการที่กระท าสิ่งที่

ถูกต่องได่     

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

 

โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือ 

-กิจกรรมโฮมรูม 

-กิจกรรมสานสัมพันธ่กับ

ผู่ปกครอง 

-กิจกรรมทุนการศึกษา 

-กิจกรรมเยี่ยมบ่าน 

-กิจกรรมปกครองและวินัย

นักเรียน 

-กิจกรรมการมาโรงเรียน

สาย 

-กิจกรรมสารเสพติด 

-กิจกรรมรณรงค่ความรู่

เก่ียวกับโรคต่างๆ 

๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ระดับประถมศึกษาป่ที่ ๑ 

– ระดับมัธยมศึกษาป่ที่ ๓ ทุกคนได่รับการดูแล

ช่วยเหลือ และมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค่   

๒.โรงเรียน / ผู่ปกครอง / ชุมชน / หน่วยงาน 

ร่อยละ ๙๐ ที่เก่ียวข่องท างานร่วมกันได่  

 

มาตรฐานที่ ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๓) 

 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

กิจกรรมอาหารกลางวัน ๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ได่รับประทานอาหาร

กลางวันในปริมาณที่เพียงพอครบทุกคนและถูก

หลักโภชนาการ 

๒.นักเรียน ร่อยละ ๘๕ มีสุขภาพแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไข่เจ็บ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ่ที่ก าหนดไว่ 

มาตรฐานที่ ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๒),(๓),(๔) 

 

โครงการอาหาร

เสริม (นม) 

กิจกรรมอาหารเสริม 

(นม) 

๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ได่ด่ืมนมที่มีคุณภาพ 

๒.นักเรียน ร่อยละ ๘๕ มีสุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณ่แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป่นไปตาม

เกณฑ่มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรฐานที่ ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ,

๑.๒,๑.๓ 

 

 
 



กลยุทธ่ที่ ๒ นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

รักการอ่าน ๑. มุมรักการอ่าน 

๒.บันทึกความรู่จากการ

อ่าน 

๓.เสียงตามสาย 

๔.ค่ายรักการอ่าน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๙๐ ได่รับการพัฒนาทักษะ

การฟ่งการพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห่ 

และมีผลสัมฤทธิ์ด่านการเรียนสูงขึ้น  

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๙๐ เกิดนิสัยรักการอ่าน  

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

ค่ายพัฒนาทักษะ

ชีวิตผู่เรียน 

๑. ค่ายภาษาอังกฤษ 

๒. ค่ายคณิตศาสตร่ 

๓. ค่ายวิทยาศาสตร่ 

๔. ค่ายสืบสานวัฒนธรรม

จีน 

๕ เรียนรู่อาเซียนด่วย

ภาษาจีน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่  ๔ ร่อยละ 

๙๕ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านคณิตศาสตร่ 

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๕–๖ร่อยละ 

๙๕ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านภาษาอังกฤษ 

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑ – ๒  ร่อย
ละ ๙๕ ได่รับความรู่ความเข่าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมจีน 
๔. นักเรียน ร่อยละ ๙๕ ได่รับความรู่ทาง
วิทยาศาสตร่ 
๕. นักเรียน ร่อยละ ๙๕  ได่รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลนิในการเข่าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร่ 
๖. นักเรียนร่อยละ ๙๕ สามารถท าแบบประเมิน
ความรู่ทางวิทยาศาสตร่และเทคโนโลยี  

มาตรฐานที่  ๑      

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (๑) 

(๒)  ตัวบ่งชี้ที่   

๑.๒ (๔) 

พัฒนาศักยภาพ

ด่านการอ่านการ

เขียนภาษาไทย 

๑. พัฒนาการอ่าน  

การเขียนในชั้นเรียน 

๒. ค่ายพัฒนาการอ่าน 

การเขียน 

๑.นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ที่มีป่ญหาด่านการอ่านมี

พัฒนาการด่านการอ่าน 

๒.นักเรียน ร่อยละ ๖๕ ที่มีป่ญหาด่านการเขียนมี

พัฒนาการด่านการเขียน 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๔) (๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๓) 



มัคคุเทศก่

ท่องเที่ยวเพื่อ

พัฒนาทักษะ

ภาษา 

๑. อบรมความรู่ในการ

เป่นมัคคุเทศก่และฝ่ก

ทักษะภาษา 

๒. ปฏิบัติหน่าที่

มัคคุเทศก่นอก

สถานศึกษา 

๑.นักเรียนมัคคุเทศก่ร่อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติ

หน่าที่เป่นมัคคุเทศก่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษา  

๒.นักเรียนมัคคุเทศก่ ร่อยละ ๙๐  สามารถพัฒนา  

ความ สามารถด่านภาษาทั้ง ๓ ภาษา คือ 

ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) (๖) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

(๑) (๒) (๓) 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทาง

วิชาการ 

 

กิจกรรมวันวิชาการ ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๙๐ ได่เข่าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทางวิชาการ 

๒. นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมและมี 

ผลงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู่ไม่น่อยกว่า 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับความรู่จากการIร่วม

กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑   

(๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕)                                       

ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๒  

(๑)  (๒)  (๓)  

(๔) 

 มาตรฐานที่ ๓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓.๒ 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

กิจกรรมการเลือกต้ังสภา

นักเรียน 

 

๑.นักเรียนร่อยละ๙๕ ชั้นอนุบาลป่ที่๓–ชั้นประถม 

ศึกษาป่ที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ที่  ๑-๓ 

ได่ฝ่กปฏิบัติตนเป่นประชาธิปไตยด่วยการปฏิบัติ

จริง 

๒.นักเรียน ร่อยละ ๙๕ มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถใช่ชีวิต

อยู่ในสังคมได่อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนให่เป่น

ประโยชน่ต่อสังคม เข่าใจในบทบาทหน่าที่และ

ตอบแทนต่อสังคม แสดงออกในทางที่ถูกต่องมี

ภาวะผู่น า มีความกล่าหาญทางจริยธรรมในการที่

กระท าสิ่งที่ถูกต่องได่     

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

 

โครงการกีฬาสี กิจกรรมกีฬาสี ๑. นักเรียน ร่อยละ ๙๕ เข่าร่วมกิจกรรมกีฬาสี มาตรฐานที่ ๑    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๔) 

 



๒. นักเรียนร่อยละ ๙๕  มีนิสัยรักการออกก าลัง

กายและเล่นกีฬา  รู่แพ่  รู่ชนะ  รู่อภัย  มีความ

สามัคคีในหมู่คณะ และมีสุนทรียภาพทางกีฬา 

๓. นักเรียนร่อยละ ๙๕ รู่จักใช่เวลาว่างให่เกิด

ประโยชน่ 

 

๕.โครงการ

ส่งเสริมวันส าคัญ 

 

๑.กิจกรรมวันไหว่ครู 

๒.กิจกรรมวันแม่ 

๓.กิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 

 

 

๑.นักเรียน ร่อยละ ๙๐ มีความรู่และทราบถึง

ความส าคัญของชาติมีความเอื้ออาทรผู่อื่นและ

กตัญู่ต่อผู่มีพระคุณมีการยอมรับความคิดผู่อื่น

ในการร่วมกันของ วันไหว่ครู ,วันแม่ , วันเด็ก  

๒.นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ได่น าความรู่ประยุกต่ไปใช่

ในห่องเรียนและในชีวิตประจ าวันได่  

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๒), (๓) 

 

โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือ 

-กิจกรรมโฮมรูม 

-กิจกรรมสานสัมพันธ่กับ

ผู่ปกครอง 

-กิจกรรมทุนการศึกษา 

-กิจกรรมเยี่ยมบ่าน 

-กิจกรรมปกครองและวินัย

นักเรียน 

-กิจกรรมการมาโรงเรียน

สาย 

-กิจกรรมสารเสพติด 

-กิจกรรมรณรงค่ความรู่

เก่ียวกับโรคต่างๆ 

๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ระดับประถมศึกษาป่ที่ ๑ 

– ระดับมัธยมศึกษาป่ที่ ๓ ทุกคนได่รับการดูแล

ช่วยเหลือ และมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค่   

๒.โรงเรียน / ผู่ปกครอง / ชุมชน / หน่วยงาน 

ร่อยละ ๙๐ ที่เก่ียวข่องท างานร่วมกันได่  

 

มาตรฐานที่ ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๓) 

 

โครงการโรงเรียน

วิถีพุทธ 

 

๑.กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

๒.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

- วันเข่าพรรษา 

๓.กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 

 

๑.นักเรียน ร่อยละ ๘๕ มีวินัยมีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต่นของศาสนาที่ตน

นับถือ มีความซ่ือสัตย่สุจริต มีความกตัญู่กตเวที 

มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟ่่อเผื่อแผ่และเสียสละ

เพื่อส่วนร่วม  

๒.นักเรียน ร่อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถ

ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี เห็นคุณค่า

ของภูมิป่ญญาไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย   

มาตรฐานที่ ๑    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๒) (๓) 

 



โครงการค่าย

คุณธรรมจริยธรรม 

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

๑. นักเรียน ร่อยละ ๘๕ มีคุณธรรมจริยธรรมและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค่มากขึ้น  

๒. นักเรียน ร่อยละ๘๕ มีความรู่ความเข่าใจใน

หลักธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติตนเป่นแบบอย่างที่

ดีตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและน าไป

เผยแผ่แก่ชุมชนได่  

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๒) (๓) 

 

 

โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

๑.กิจกรรมการออมทรัพย่ 

๒.กิจกรรมการประดิษฐ่

สิ่งของเหลือใช่ต่าง ๆ 

 

๑. นักเรียน ร่อยละ ๘๕มีความรู่ ความเข่าใจและ

สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได่อย่างถูกต่อง  

๒. นักเรียน ร่อยละ ๘๐ เป่นผู่มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค่ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได่อย่างถูกต่อง  

มาตรฐานที่ ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

มาตรฐานที่ ๓     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ , 

๓.๒ 

 

กลยุทธ่ที่ ๓ มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ่  สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

ค่ายพัฒนาทักษะ

ชีวิตผู่เรียน 

๑.ค่ายภาษาอังกฤษ 

๒.ค่ายคณิตศาสตร่ 

๓.ค่ายวิทยาศาสตร่ 

๔.ค่ายสืบสานวัฒนธรรม

จีน 

๕เรียนรู่อาเซียนด่วย

ภาษาจีน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่  ๔ ร่อยละ ๙๕ 

ได่รับการพัฒนาทักษะด่านคณิตศาสตร่ 

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๕–๖ร่อยละ 
๙๕ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑ – ๒  ร่อยละ 
๙๕ ได่รับความรู่ความเข่าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมจีน 
๔. นักเรียน ร่อยละ ๙๕ ได่รับความรู่ทาง
วิทยาศาสตร่ 
๕. นักเรียน ร่อยละ ๙๕  ได่รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเข่าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร่ 
๖. นักเรียนร่อยละ ๙๕ สามารถท าแบบประเมิน
ความรู่ทางวิทยาศาสตร่และเทคโนโลยี  

มาตรฐานที่  ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (๑) 

(๒)   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๔) 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทาง

วิชาการ 

 

กิจกรรมวันวิชาการ ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๙๐ ได่เข่าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทางวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 



๒. นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมและมี 

ผลงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู่ไม่น่อยกว่า 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับความรู่จากการIร่วม

กิจกรรม 

(๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕)                                       

ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๒ 

(๑)  (๒)  (๓)  

(๔) 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓.๒ 

ห่องสมุดและ

แหล่งเรียนรู่ใน

สถานศึกษา 

 

๑.ยุวบรรณารักษ่อาสา 

๒.งานสัปดาห่ห่องสมุด

เคลื่อนที ่

๑. ห่องสมุดมีหนังสือ ร่อยละ ๖๐ ให่ค่นคว่าอย่าง

เพียงพอตรงตามความต่องการ 

 ๒. นักเรียนและครู ร่อยละ ๘๕ เข่าใช่บริการ

ห่องสมุด เพื่อศึกษาความรู่เพิ่มเติม 

 ๓. นักเรียน ร่อยละ ๗๕ สามารถแสวงหาความรู่

ด่วยตนเองโดยการอ่านหนังสือ 

 ๔. นักเรียน ร่อยละ ๑๐๐ รู่ระเบียบมารยาทใน

ห่องสมุดและสามารถปฏิบัติตามได่  

๕. นักเรียนยุวบรรณารักษ่ ร่อยละ ๘๕ ปฏิบัติ

หน่าที่และให่บริการในห่องสมุดอย่างเต็ม

ความสามารถ 

มาตรฐานที่  ๑     

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๑ (๑)  

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒ (๑) 

มาตรฐานที่ ๒             

ตัวบ่งชี้ที่   ๒.๒ (๔)  

 

ผลิตสื่อ

นวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

 

๑. กิจกรรมผลิตสื่อ 

๒. ลงทะเบียนบันทึกสื่อ 

๓. จัดซ้ือสื่อ 

๑.ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่อยละ 

๑๐๐ ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม

กับเนื้อหา และวัย  

๒. ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่อยละ 

๙๐ ได่มีการใช่สื่อการเรียนการสอนที่มีความ

เหมาะสมกับเนื้อหา และวัย  

มาตรฐานที่    ๑      

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (๓) 

 

 

 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

โครงการการวาง

แผนการจัดสรร

งบประมาณภายใน

สถานศึกษา 

๑. กิจกรรมส ารวจ

จ านวนนักเรียน 

๒. กิจกรรมวางแผน

และการบริหารจัดการ

๑.นักเรียน ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับการจัดสรรเงินตรง

ตามแผนบริหารการจัดการโครงการอุดหนุน

รายบุคคลนักเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายใน

การจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น

มาตรฐานที่    ๒      

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (๓) 

 

 



 งานงบประมาณการ

จัดสรรอุดหนุน

รายบุคคล 

๓. กิจกรรมจัดสรร

งบประมาณอุดหนุน

รายบุคคล 

พื้นฐาน(เรียนฟรี ๑๕ ป่ ) โครงการอาหารเสริม

(นม)  โครงการอาหารกลางวัน 

 ๒. โรงเรียนมีการวางแผนอย่างเป่นระบบท าให่

การด าเนินงานเป่นไปด่วยความเรียบร่อยถูกต่อง 

ชัดเจน  ร่อยละ ๙๕ 

๓. คณะครู ร่อยละ ๑๐๐ สามารถท างานตามการ

จัดสรรได่สะดวกรวดเร็ว  

๔. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามโครงการ 

อุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโครงการสนับสนุน

ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ป่ )  โครงการ

อาหารเสริม(นม)  โครงการอาหารกลางวัน ร่อย

ละ ๑๐๐ 

งานอ านวยการ ๑. กิจกรรมรับ – ส่ง
เอกสาร 
๒. กิจกรรมค่นหา
เอกสาร 
๓. กิจกรรมจัดเก็บ
เอกสาร 

๑. ระบบงานกลุ่มงานอ านวยการอย่างเป่นระบบและ

ต่อเนื่องในระดับดี  ร่อยละ ๙๘   

๒. การรับ–ส่งเอกสาร รวดเร็ว เป่นป่จจุบันร่อยละ 

๙๘  

๓.อุปกรณ่ส านักงานสามารถใช่งานเป่นปกติร่อยละ 

๙๘   

๔. การค่นหาเอกสาร รวดเร็วและถูกต่อง ร่อยละ ๙๘   

๕. การจัดเก็บเอกสารถูกต่องตามระเบียบงานสาร

บรรณ ร่อยละ ๙๘   

มาตรฐานที่    ๒      

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (๓) 

 

 

งานทะเบียน
นักเรียน 

๑.กิจกรรมจัดท า

เอกสารงานทะเบียน 

๒. กิจกรรมจัดท าข่อมูล

ระบบงานทะเบียน 

๓. กิจกรรมติดตามผล

การเรียน 

๔. กิจกรรมการท า

เอกสารจบการศึกษา 

๑. ข่อมูลประวัตินักเรียน ผลการเรียน ข่อมูล

ประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ได่รับการ

จัดเก็บอย่างเป่นระบบและถูกต่อง ครบถ่วน ร่อย

ละ ๑๐๐  

๒. เอกสารข่อมูลประวัตินักเรียนและผลการเรียน  

ได่รับการจัดท าอย่างถูกต่อง ทันเวลาและสะดวก

ต่อการน าไปใช่ท าเอกสารส าคัญที่เก่ียวข่องกับ

นักเรียน จัดท าเอกสารส าเร็จการศึกษาและท า

รายงานส่งต่อต่นสังกัด  ร่อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่    ๒      

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (๓) 

 

 

 
 
 



กลยุทธ่ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให่มีความรู่  ความสามารถ  โดยการอบรม  ศึกษาดูงานและน าไปปฏิบัติอย่าง
เต็มความสามารถ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

นิเทศการสอน กิจกรรมนิเทศการสอน ๑.คณะครูผู่สอน ร่อยละ ๙๕ ได่รับการนิเทศการสอน 

๒. คณะครูผู่สอน ร่อยละ ๙๕  น าข่อเสนอแนะมา

เป่นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการสอนให่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

 

วิจัยในชั้นเรียน

เพื่อการพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ๑. ครูผู่สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ร่อยละ ๘๕ ท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

๒.โรงเรียนมีการวิจัย ร่อยละ ๘๕ ที่มีคุณภาพ 

สามารถน าการวิจัยในชั้นเรียนมาจัดการเรียนการ

สอนให่พัฒนายิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่   ๓.๓ 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

กลยุทธ่ระดับ

แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ระดับโครงการ

(กิจกรรมในโครงการ) 
สภาพความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

ส่งเสริม

ประสิทธิภาพใน

การท างาน 

 

 

 

๑. การวางแผนอัตราครู

ประจ าชั้น ครูพิเศษ 

๒.ส่งบุคลากรเข่ารับการ

อบรม สัมมนา ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

๓.บุคลากรครูได่รับ

สวัสดิการและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

๔.บุคลากรครูปฏิบัติ 

งานเวรประจ าวันใน

โรงเรียน 

๑. ครู ร่อยละ ๘๕ มีความรู่ความสามารถตรงตาม

สาขา 

๒. ครู ร่อยละ ๘๕ มีการอบรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ และสัมมนาของครูจากแหล่งเรียนรู่ 

ต่าง ๆ และน ามาใช่ในการเรียนการสอน 

๓. ครู ร่อยละ ๘๕  มีการปฏิบัติตนตามระเบียบได่

ถูกต่องของบุคลากรครู 

๔. ครู ร่อยละ ๘๕ มีการจัดสวัสดิการบุคลากร 

๕. ครู ร่อยละ ๘๕ ปฏิบัติหน่าที่ที่ได่รับมอบหมาย 

 

มาตรฐานท่ี  ๒   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ( 

๑,๒) 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 



สร่างแรงจูงใจใน
การท างาน 

กิจกรรมสร่างแรงจูงใจใน
การท างาน 
 

๑. บุคลากรครูร่อยละ ๘๕ ผู่มีจิตวิญญาณแห่ง
ความเป่นครูเป่นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของ
นักเรียน เพือ่นครู ชุมชนและสังคม 
๒. บุคลากรครูร่อยละ ๘๕ เป่นผู่ทุ่มเทเสียสละ 
เพื่อช่วยเหลอืดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจน
เกิดผลงานเป่นที่ประจักษ่ โดยนักเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
มาตรฐานในเกณฑ่ดีหรือมีการพัฒนาสูงขึ้น
ตามล าดับ 
๓. บุคลากรครูร่อยละ ๘๕ เป่นผู่ที่ไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ทางวินัย ใช่หลักธรรมาภิบาลในการท างาน และ
ร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให่เกิดประโยชน่
ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได่ 

มาตรฐานที่  ๒   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ( 

๑,๒) 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 

กลยุทธ่ที่ ๕ มีการบริหารและการจัดการที่เป่นระบบและต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

นิเทศการสอน กิจกรรมนิเทศการสอน ๑.คณะครูผู่สอน ร่อยละ ๙๕ ได่รับการนิเทศการ

สอน 

๒. คณะครูผู่สอน ร่อยละ ๙๕  น าข่อเสนอแนะมา

เป่นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการสอนให่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

 

วิจัยในชั้นเรียน

เพื่อการพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ๑. ครูผู่สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ร่อยละ ๘๕ ท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

๒.โรงเรียนมีการวิจัย ร่อยละ ๘๕ ที่มีคุณภาพ 

สามารถน าการวิจัยในชั้นเรียนมาจัดการเรียนการ

สอนให่พัฒนายิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่   ๓.๓ 

 

 
 

 



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

โครงการงาน

นโยบายและแผน

งบประมาณ ICT 

๑. กิจกรรมท าสื่อ 

๒. กิจกรรมสืบค่นข่อมูล 

๓. กิจกรรมการท ารูปเล่ม

ข่อมูล 

๑. นักเรียนร่อยละ ๘๕  มีความรู่ มีทักษะใช่
คอมพิวเตอร่ในการสืบค่นข่อมูล ส ารวจ วิเคราะห่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู่ และน าเสนอข่อมูลในการเรียน
ตามกลุ่มสาระ 
๒.นักเรียนร่อยละ ๘๕  เห็นความส าคัญของการ
การศึกษาหาความรู่ จากเทคโนโลยี ICT 
๓. นักเรียนร่อยละ ๘๕  มีความเข่าใจถึงประโยชน่
และโทษของสื่ออินเทอร่เน็ต 
๔.นักเรียนร่อยละ ๘๕ ได่รับบริการสารสนเทศใน
การสืบค่นข่อมูลบนระบบเครือข่าย 

มาตรฐานที่ ๑  

ข่อ ๑.๑ (๓)   

มาตรฐานที่  ๓   

ข่อ  ๓.๑ , ๓.๓ 

โครงการงาน

นโยบายและแผน

งบประมาณ 

๑. กิจกรรมส ารวจ
จ านวนนักเรียนที่ได่รับ
อุดหนุนรายบุคคล 
๒. กิจกรรมวางแผนและ
การบริหารจัดการงาน
งบประมาณการจัดสรร
อุดหนุนรายบุคคล 
๓. กิจกรรมจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน
รายบุคคล 

๑. นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ได่รับการจัดสรรเงินตรง

ตามแผนบริหารการจัดการโครงการสนับสนุน

ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี๑๕ป่) โครงการ

อาหารเสริม (นม) โครงการอาหารกลางวัน 

๒. โรงเรียนมีการวางแผนอย่างเป่นระบบท าให่การ

ด าเนินงานเป่นไปด่วยความเรียบร่อยถูกต่อง ชัดเจน

อย่างน่อยร่อยละ ๙๕  

๓. คณะครูสามารถท างานตามการจัดสรรได่สะดวก

รวดเร็ว ร่อยละ ๑๐๐ 

๔. นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ได่รับการจัดสรรเงินตรง

ตามแผนบริหารการจัดการโครงการสนับสนุน

ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ป่ )/โครงการ

อาหารเสริม(นม)  /โครงการอาหารกลางวัน 

๕. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามงบประมาณ

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่

อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ป่)/ 

โครงการอาหารเสริม(นม)  /โครงการอาหารกลางวัน ร่อยละ 

๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ 

ข่อ ๒.๒ 

 



โครงการพัฒนา

ระบบงานกลุ่ม

งานอ านวยการ 

๑ .กิจกรรมรับ  – ส่ง

เอกสาร 

๒ .กิจกรรมค่นหาเอกสาร 

๓. กิจกรรมจัดเก็บเอกสาร 

๑.ระบบงานกลุ่มงานอ านวยการอย่างเป่นระบบ

และต่อเนือ่งในระดับดีร่อยละ ๙๘ 

๒.การรับ–ส่งเอกสาร รวดเร็ว เป่นป่จจุบัน ร่อยละ 

๙๘ 

๓.อุปกรณ่ส านักงานสามารถใช่งานได่เป่นปกติร่อยละ 

๙๘ 

๔.การค่นหาเอกสาร รวดเร็วและถูกต่อง ร่อยละ 

๙๘ 

๕.การจัดเก็บเอกสารถูกต่องตามระเบียบงานสาร

บรรณ ร่อยละ ๙๘ 

มาตรฐานที่ ๒ ข่อ 

๒.๒ (๓) 

 

โครงการพัฒนา

ระบบงาน

ทะเบียน 

  ๑. กิจกรรมจัดท า

เอกสารงานทะเบียน 

  ๒. กิจกรรมจัดท าข่อมูล

ระบบงานทะเบียน 

  ๓. กิจกรรมติดตามผล

การเรียน 

  ๔. กิจกรรมการท า

เอกสารจบการศึกษา 

๑.เอกสารข่อมูลประวัตินักเรียน ผลการเรียน 

รวมถึงสถิติต่าง ๆ ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับการจัดท า 

อย่างถูกต่อง ทันเวลาและสะดวกต่อการน าไปใช่   

๒.เอกสารข่อมูลประวัติครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาร่อยละ๑๐๐ ได่รับการจัดเก็บอย่างเป่น

ระบบ 

มาตรฐานที่ ๒ ข่อ 

๒.๒ (๓) 

 

กลยุทธ่ที่ ๖ โรงเรียนมีอาคารเรียน  ห่องประกอบการ  สถานที่ฝ่กปฏิบัติและสภาพแวดล่อมที่เหมาะสมกับ
สภาพการใช่งาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

๑. โครงการ

พัฒนาปรับปรุง

อาคารสถานที่และ

สภาพแวดล่อม 

๑.กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงอาคารและ

สภาพแวดล่อม 

๒.กิจกรรมส ารวจ

ซ่อมแซม/พัสดุครุภัณฑ่ 

๑.ห่องเรียนทุกห่องในโรงเรียน ร่อยละ ๘๐ มี

สภาพที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได่

อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.อาคารเรียนอาคารประกอบการ ร่อยละ ๘๐ มี

ความปลอดภัยเอื้อต่อผู่เรียน ผู่ปกครองและ

นักเรียนมีความพึงพอใจ  

๓.ห่องเรียน-ห่องประกอบการ ร่อยละ ๙๐ มีพัสดุ-

ครุภัณฑ่ครบถ่วน 

๔.ครุภัณฑ่ทุกชิ้น ร่อยละ๑๐๐ มีหมายเลขทะเบียน

ครบถ่วน  

มาตรฐานที่ ๒  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒

(๔) 



โครงการห่องเรียน

สะอาด น่าอยู่ น่า

เรียน ให่โรงเรียน

เหมือนบ่านเรา 

กิจกรรมห่องเรียนสะอาด 

น่าอยู่ น่าเรียน ให่

โรงเรียนเหมือนบ่านเรา 

เชิงคุณภาพ 

๑. ห่องเรียนร่อยละ ๘๐ สะอาดเรียบร่อยสวยงาม 

มีบรรยากาศที่ดี ช่วยให่การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๒  

ตัวบ่งชีท่ี้ ๒.๒

(๔) 

 
กลยุทธ่ที่ ๗ สร่างสรรค่ความสัมพันธ่ที่ดีกับชุมชน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

รักการอ่าน ๑. มุมรักการอ่าน 

๒.บันทึกความรู่จากการ

อ่าน 

๓.เสียงตามสาย 

๔.ค่ายรักการอ่าน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๘๕ ได่รับการพัฒนาทักษะ

การฟ่งการพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห่ 

และมีผลสัมฤทธิ์ด่านการเรียนสูงขึ้น  

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยมศึกษา ร่อยละ ๘๕ เกิดนิสัยรักการอ่าน  

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทาง

วิชาการ 

 

กิจกรรมวันวิชาการ ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๘๕ ได่เข่าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู่ทางวิชาการ 

๒. นักเรียน ร่อยละ ๘๐ ปฏิบัติกิจกรรมและมี 

ผลงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู่ไม่น่อยกว่า 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๑๐๐ ได่รับความรู่จากการIร่วม

กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

(๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕)                                       

ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๒ 

(๑)  (๒)  (๓)  

(๔) 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓.๒ 

เผยแพร่

วัฒนธรรมจีน 

๑. เรียนรู่วัฒนธรรมจีน 

๒. นาฏศิลป่จีน 

๑. ตัวแทนนักเรียน ร่อยละ ๘๕ ที่เข่าร่วมกิจกรรม 

มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป่จีน 

๒.ตัวแทนนักเรียน ร่อยละ ๘๕ ที่เข่าร่วมกิจกรรม

สามารถแสดงนาฏศิลป่จีนในที่ชุมชน 

มาตรฐานที่  ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒ 

(๑) (๒) (๓) 

สานสัมพันธ่

โรงเรียนสอน

ภาษาจีนในภาค

ตะวันออก 

แข่งขันทักษะภาษาจีนใน

กลุ่มโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวันออก 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๘๕ ได่รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ

ภาษาจีนตามความสามารถของผู่เรียน 

มาตรฐานที่   ๑    

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

(๑) (๔) 

มาตรฐานที่   ๓    

ตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑ 



๒. นักเรียนที่ได่เป่นตัวแทน ร่อยละ ๘๕ เข่าร่วมการ

แข่งขันทักษะภาษาจีนกับโรงเรียนภาษาจีนในภาค

ตะวันออก  มีผลการแข่งขันในระดับดีเยี่ยม  

 

โครงการแนะ

แนว    สานฝ่นสู่

อนาคต 

 

๑.แนะแนวการศึกษา 

 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๖ ร่อยละ 

๘๐ได่รับข่อมูลความรู่ในการศึกษาต่อที่โรงเรียนตัง

เอ็ง 

๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่  ๓ ร่อยละ 

๘๐  มีข่อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบัน

ทางการศึกษาต่าง ๆ ตามความสนใจ  ความถนัด

และเหมาะสมกับตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

 

สานสัมพันธ่

ชุมชนสร่างสังคม

แห่งการเรียนรู่ 

๑. ท าสัญญา MOU 

๒.รวบรวมข่อมูลแหล่ง

ศึกษาเรียนรู่ในชุมชน

ท่องถ่ิน 

๓.เผยแพร่ข่อมูล 

๑. นักเรียน ร่อยละ ๗๕ รับทราบการ

ประชาสัมพันธ่ข่อมูลในท่องถ่ิน และแสวงหา

ความรู่ด่วยตนเอง 

๒. นักเรียน ร่อยละ ๗๕ เกิดความตระหนัก   รู่

คุณค่า และอนุรักษ่ภูมิป่ญญาในท่องถ่ิน 

๓. นักเรียนร่อยละ ๗๕ เกิดความพึงพอใจ ด่าน

การรับรู่ข่อมูล แหล่งเรียนรู่ ภูมิป่ญญาในท่องถ่ิน 

มาตรฐานที่    ๑          

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒ (๒) 

มาตรฐานที่    ๓  

ตัวบ่งชี้ที่   ๓.๒ 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

โครงการเรียนรู่

นอกห่องเรียน 

 

 

 

 

 

 

๑.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๑ 

๒.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๒ 

๓.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๓ 

๔.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๔ 

๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ได่รับการเรียนรู่จาก

ประสบการณ่ตรงและได่เรียนรู่สถานที่ส าคัญทั้งใน

และนอกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล่เคียง   

๒. นักเรียน ร่อยละ  ๑๐๐ สามารถน าความรู่และ

ประสบการณ่ที่ได่จากการทัศนศึกษามาใช่ในการ

เรียนและด าเนินชีวิตประจ าวันได่อย่างมีความสุข  

 

 

มาตรฐานที่  ๓   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒   

 

 

 

 

 

 



๕.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๕ 

๖.กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 

๖ 

๗.กิจกรรมทัศนศึกษา ม. 

๑ 

๘.กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๒ 

๙กิจกรรมทัศนศึกษา ม. ๓ 

  

โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือ 

-กิจกรรมโฮมรูม 

-กิจกรรมสานสัมพันธ่กับ

ผู่ปกครอง 

-กิจกรรมทุนการศึกษา 

-กิจกรรมเยี่ยมบ่าน 

-กิจกรรมปกครองและ

วินัยนักเรียน 

-กิจกรรมการมาโรงเรียน

สาย 

-กิจกรรมสารเสพติด 

-กิจกรรมรณรงค่ความรู่

เก่ียวกับโรคต่างๆ 

๑.นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ระดับประถมศึกษาป่ที่  

๑ – ระดับมัธยมศึกษาป่ที่ ๓ ทุกคนได่รับการดูแล

ช่วยเหลือ และมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค่   

๒.โรงเรียน / ผู่ปกครอง / ชุมชน / หน่วยงาน 

ร่อยละ ๙๐ ที่เก่ียวข่องท างานร่วมกันได่  

 

มาตรฐานที่ ๑     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (๑) 

(๓) 

 

โครงการชุมชน

สัมพันธ่ 

๑.กิจกรรมปฐมนิเทศ 

๒. กิจกรรมสารตังเอ็ง 

๑. ผู่ปกครองและนักเรียน ร่อยละ ๘๕ ได่ทราบ  

นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ของ

ทางโรงเรียนได่อย่างทั่วถึง 

๒.ผู่ปกครองและนักเรียน ร่อยละ ๘๕ มีความรู่สึก

ที่ดีต่อโรงเรียนในการสร่างความสัมพันธ่ซ่ึงกันและ

กัน  

มาตรฐานที่ ๑      

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๑ (๓) 

 

โครงการป่จฉิม

นิเทศ 

๑.กิจกรรมป่จฉิมนิเทศ ๑. นักเรียนร่อยละ ๑๐๐ ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูง

สุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจกับความส าเร็จ

ของตน  

๒. นักเรียน ร่อยละ ๙๕ มีขวัญและก าลังใจใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

๓. นักเรียน ร่อยละ ๙๕ เป่นแบบอย่างที่ดีให่รุ่น

ต่อไป  

มาตรฐานที่ ๑   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (๖) 

 



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

โครงการพัฒนา

ระบบงานกลุ่มงาน

อ านวยการ 

๑ .กิจกรรมรับ- ส่ง

เอกสาร 

๒ .กิจกรรมค่นหา

เอกสาร 

๓. กิจกรรมจัดเก็บเอกสาร 

๑.ระบบงานกลุ่มงานอ านวยการอย่างเป่นระบบ

และต่อเนือ่งในระดับดีร่อยละ ๙๘ 

๒.การรับ – ส่งเอกสาร รวดเร็ว เป่นป่จจุบัน ร่อย

ละ ๙๘ 

๓.อุปกรณ่ส านักงานสามารถใช่งานได่เป่นปกติ ร่อย

ละ ๙๘ 

๔.การค่นหาเอกสาร รวดเร็วและถูกต่อง ร่อยละ 

๙๘ 

๕.การจัดเก็บเอกสารถูกต่องตามระเบียบงานสาร

บรรณ ร่อยละ ๙๘ 

มาตรฐานที่ ๒ ข่อ 

๒.๒ (๓) 

 

 
 
กลยุทธ่ที่ ๘ นักเรียนมีความรู่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ่ 

ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ 

ระดับโครงการ 

(กิจกรรมในโครงการ) 

สภาพความส าเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

ค่ายพัฒนาทักษะ

ชีวิตผู่เรียน 

๑.ค่ายภาษาอังกฤษ 

๒.ค่ายคณิตศาสตร่ 

๓.ค่ายวิทยาศาสตร่ 

๔.ค่ายสืบสานวัฒนธรรม

จีน 

๕เรียนรู่อาเซียนด่วย

ภาษาจีน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่  ๔ ร่อยละ 

๙๐ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านคณิตศาสตร่ 

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป่ที่ ๕–๖ร่อยละ 

๙๐ ได่รับการพัฒนาทักษะด่านภาษาอังกฤษ 

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑ – ๒  ร่อยละ 
๙๐ ได่รับความรู่ความเข่าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมจีน 
๔. นักเรียน ร่อยละ ๙๐ ได่รับความรู่ทาง
วิทยาศาสตร่ 
๕. นักเรียน ร่อยละ ๙๐  ได่รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลนิในการเข่าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร่ 
๖. นักเรียนร่อยละ ๙๐ สามารถท าแบบประเมิน
ความรู่ทางวิทยาศาสตร่และเทคโนโลยี  

มาตรฐานที่  ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  

(๑) (๒)   

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒  

(๔) 



เผยแพร่

วัฒนธรรมจีน 

๑. เรียนรู่วัฒนธรรมจีน 

๒. นาฏศิลป่จีน 

๑. ตัวแทนนักเรียน ร่อยละ ๘๕ ที่เข่าร่วม

กิจกรรม มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป่

จีน 

๒.ตัวแทนนักเรียน ร่อยละ ๘๕ ที่เข่าร่วม

กิจกรรมสามารถแสดงนาฏศิลป่จีนในที่ชุมชน 

มาตรฐานที่  ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๒ 

(๑) (๒) (๓) 

สานสัมพันธ่

โรงเรียนสอน

ภาษาจีนในภาค

ตะวันออก 

แข่งขันทักษะภาษาจีนใน

กลุ่มโรงเรียนสอนภาษาจีน

ภาคตะวันออก 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น

มัธยม 

ศึกษา ร่อยละ ๘๕ ได่รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ

ภาษาจีนตามความสามารถของผู่เรียน 

๒. นักเรียนที่ได่เป่นตัวแทน ร่อยละ ๘๕ เข่าร่วม

การแข่งขันทักษะภาษาจีนกับโรงเรียนภาษาจีนใน

ภาคตะวันออก  มีผลการแข่งขันในระดับดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่   ๑    

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

(๑) (๔) 

มาตรฐานที่   ๓    

ตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑ 

 

โครงการวัด

ระดับความรู่สู่

สากลภาษาจีน 

( YCT ),(HSK) 

 

 

 

วัดระดับความรู่ภาษาจีน( 

YCT ),(HSK) 

๑.นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๘๐ เข่าร่วม

โครงการทดสอบวัดระดับความรู่ YCT 

๒.นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๘๐  เข่าร่วม

โครงการทดสอบวัดระดับความรู่ HSK 

๓.นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๗๐  สอบผ่าน

การทดสอบวัดระดับความรู่ภาษาจีน YCT 

๔. นักเรียนกลุ่มเป่าหมาย ร่อยละ ๗๐  สอบผ่าน

การทดสอบวัดระดับความรู่ภาษาจีน HSK 

๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษา   ป่ที่ ๑-๖  และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ ๑- ๓  ร่อยละ ๓ มีผล

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดระดับความรู่ภาษาจีน 

YCT และHSK เพิ่มขึ้นร่อยละ ๓ เม่ือน ามา

เทียบเคียงกับป่การศึกษาที่ผ่านมา 

มาตรฐาน   ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

(๑),(๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

มาตรฐาน   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

กลยุทธ่ระดับ

แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ่ระดับโครงการ

(กิจกรรมในโครงการ) 
สภาพความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

และตัวบ่งชี้ 

ส่งเสริมพัฒนา

บุคลากร 

-ส่งเสริม

ประสิทธิภาพใน

การท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวางแผนอัตรา

ครูประจ าชั้น ครูพิเศษ 

๒.ส่งบุคลากรเข่ารับ

การอบรม สัมมนา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๓.บุคลากรครูได่รับ

สวัสดิการและมี

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

๔.บุคลากรครูปฏิบัติ 

งานเวรประจ าวันใน

โรงเรียน 

๕.บุคลากรศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ 

๑. บุคลากรครูปฏิบัติงานบรรลุผลร่อยละ ๘๐ ได่เป่น

อย่างดีและมีคุณภาพ  

๒. มีบุคลากรครูที่มีความรู่ความสามารถตรงสาขา 

และน าความรู่ที่มีมาพัฒนาทางด่านการเรียนการสอน 

๓. บุคลากรน าความรู่ที่ได่จากการอบรมศึกษามาใช่

พัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพผู่เรียนให่เกิดประโยชน่

สูงสุด 

๔. บุคลากรครูภายในโรงเรียนปฏิบัติงานได่ถูกต่องตาม

บทบาทหน่าที่ที่ได่รับมอบหมาย 

 

มาตรฐานที่  ๒   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ( 

๑,๒) 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ 

ศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรครูจ านวน  ๘๒ คน ได่รับการศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรครูร่อยละ ๘๐ ได่รับการศึกษาดูงาน

ภายในประเทศและมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนสอน

จากการที่ได่ไปศึกษาดูงานแล่ว 

มาตรฐานที่  ๒   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ( 

๑,๒) 

 

 
 
โรงเรียนได่จัดท าโครงการในกลุ่มงานต่าง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ     จ านวน  ๑๘ โครงการ 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป                     จ านวน  ๑๒ โครงการ 
 กลุ่มบริหารงานบุคลากร                    จ านวน    ๒ โครงการ 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                    จ านวน    ๔ โครงการ 
                      รวม  ๓๖ โครงการ 
 



ส่วนท่ี  ๓ 
การก ากับ  ติดตามและประเมินผล 

 
กำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำ มุ่งเน้นให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ท้ังนี้โรงเรียนได้ใช้แผนปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆผ่ำนกำร
เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน   โดยมีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลตำมโครงกำรต่ำง ๆ ซึ่ง
เป็นกระบวนกำรท่ีเป็นกลไกหนึ่งของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ  ซึ่งมีข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑.  ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  เพื่อเตรียมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
โครงกำร  

๒.  ผู้บริหำรแต่งต้ังบุคลำกรรับผิดชอบ  ก ำกับ  ติดตำม  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
๓.  กำรด ำเนินงำน  รวบรวมโดยวิธีกำร  ดังนี ้

๓.๑ กำรสังเกต 
๓.๒ ส ำรวจ 
๓.๓ สัมภำษณ์ 
๓.๔ ตรวจสอบ 
๓.๕ ติดตำมก ำกับงำน 

๔.  วิเครำะห์ข้อมูล 
๕.  สรุปผล / น ำไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 
 
ที่ปรึกษา 
๑.  นำยสมบูรณ์   สิรวิทูร    ผู้ลงนำมแทนผู้รับใบอนุญำต 
๒.  นำงสำวจิรำ  จิรกุลพัฒนำ   รองผู้จัดกำร 
๓.  นำงจงจิตร   ทรัพย์ชำตอนันท์   ผู้อ ำนวยกำร 
 
ผู้จัดท า 
๑.  นำงสำวนฤมล   ทรัพย์วิระปกรณ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
๒.  นำงสมคิด   แซ่เตียว   รองผู้อ ำนวยกำร 
๓.  นำงอรวรรณ   ปัตตำลำโพธิ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
๔.  นำยประยุทธ   สำยทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนท่ัวไป 
๕.  นำงธีรนุช   ขำวโอภำสกุล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
๖.  นำงกมลวรรณ   เจริญศิลป์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
๗.  นำงสำวเกศรินทร์   แซ่ใหน  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนภำษำจีน 
 
 

 


