
 

ค าน า 
  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (แผนงาน/โครงการ)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยการรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  แผนการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือบอกทิศทาง
และความส าเร็จตามคุณภาพที่ก าหนดไว้เพียงใด  ขึ้นอยู่กับ  การบริหารการจัดการ  โดยมีคณะครู  คณะกรรมการ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ปกครอง  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ    หวังว่าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี(แผนงาน/โครงการ)  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ที่ช่วยกันจัดท าจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดท ายินดีรับ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง             หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ข้อมูลพื้นฐาน             ๑ 

 ข้อมูลทั่วไป            ๑ 
 ประวัติโรงเรียน            ๑ 
 แผนที่โรงเรียน            ๒ 
 ข้อมูลผู้บริหาร            ๒ 
 ปรัชญา             ๓ 
 วิสัยทัศน์            ๓ 
 พันธกิจ             ๓ 
 ยุทธศาสตร์            ๔ 
 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา          ๔ 
 ข้อมูลนักเรียน            ๕ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร           ๗ 
 ข้อมูลอาคารสถานที่          ๑๔ 
 ข้อมูลงบประมาณ          ๑๘ 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม         ๑๘ 
 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน         ๒๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์       ๒๑ 
 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   ๒๒ 

แผนงานโครงการ 
 กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ     ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เร่ือง            หน้า 

 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        ๒๕ 
 โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชน      ๒๙ 
 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก  สอน  สอบ        ๓๑ 
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     ๓๒ 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ๓๔ 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปี)       ๔๐ 
 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       ๔๓ 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      ๔๗ 

กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล     ๔๙ 
 โครงการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT      ๕๐ 

ให้เหมาะสมพร้อมใช้ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพ        ๕๓ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร      ๕๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา      ๕๗ 
 โครงการค่ายวิชาการ         ๕๘ 
 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษา      ๖๘ 
 โครงการปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ              ๗๐ 

และภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 โครงการชุมชนสัมพันธ์                   ๗๒ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ                ๗๔ 
 โครงการนิเทศภายใน                   ๗๕ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพภายใน      ๗๖ 
 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ         ๗๘ 
 โครงการระบบควบคุมภายใน         ๗๙ 
 โครงการส ามะโนนักเรียนและทะเบียนนักเรียน       ๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง             หน้า 
 โครงการกองทุนสวัสดิการครู บุคลากร        ๘๒ 

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเงิน / พัสดุ     ๘๓ 
 โครงการจัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ อุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์      ๘๔ 
 โครงการสาธารณูปโภค          ๘๖ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายแนวทางปฏิรูปและ     ๘๗ 
       จุดเน้นของรัฐ 

 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของรัฐ      ๘๘ 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาสถานศึกษาให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น       ๙๑ 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน      ๙๒ 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ          ๙๔ 
 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ         ๙๗ 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        ๑๐๑ 

   สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒       ๑๐๒ 
   ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ๑๐๖ 
   ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งอยู่เลขท่ี ๗  หมู่ที่ ๕ ถนนวังหิน ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ โทรศัพท์ 
๐๗๗-๓๗๑๔๑๒   โทรสาร   ๐๗๗-๓๗๑๔๑๒   e-mail  watkhaosuwan@hotmail.com website   
www.watkhaosuwan.com      
 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ี 30 ไร่ - งาน  ๕๔  ตารางวา  เขต
พ้ืนที่บริการมี 7  ชุมชน  ได้แก่   ชุมชนบางนางบน,  ชุมชนบ้านคราม,  ชุมชนทางข้าม, ชุมชนทองไมล์, ชุมชน
เทศบาล,  ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนก้าวเจริญ 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล  ต าบลดอนสัก ๑  ตั้งอยู่ในวัดเขา
สุวรรณประดิษฐ์  (เดิมชื่อวัดเขาล้าน) ตามหลักฐานที่ปรากฏพบว่าได้รับนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑  ในทะเบียนนักเรียน  ด้านอาคารเป็นอาคารชั่วคราว  พื้นติดดิน  หลังคามุงจาก  ก่อสร้างโดยหมื่น
อนุเคราะห์ชน  รวบรวมแรงงานราษฎรก่อสร้าง จนปี พ.ศ.๒๕๐๗  อาคารดังกล่าวถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง  ด้วยความ
ร่วมมือกับพ่อหลวงจ้อยและชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมาอีก ๑ หลัง เป็นลักษณะเสากลม พ้ืนติด
ดิน  มุงและกั้นด้วยจาก  ในพ้ืนที่ที่อยู่ปัจจุบัน  โดยย้ายออกมาจากวัดมาตั้งทางทิศตะวันออกของวัดในที่ดิน
สาธารณะหมู่บ้าน  เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่   พ.ศ.๒๕๐๑  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคาร แบบ ป .
๑ข จ านวน  ๒  ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง  เป็นอาคารถาวร  แต่งบประมาณจ ากัดสร้างไม่ได้  พ่อหลวงจ้อยจึงร่วม
ทอดผ้าป่าเป็นค่าแรง ๘,๐๐๐ บาท  จึงส าเร็จเป็นอาคารหลังแรกส าหรับโรงเรียนในภูมิภาคนี้ ที่มีอาคารเรียนถาวร 
 ต่อมาได้เปิดขยายถึง ป.๗ และ ป.๖ เรื่อยมาจนบัดนี้  เรื่องอาคารเรียนได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นอาคาร
ถ า ว ร ใ นสมั ย ที่  น า ยปรี ด า   บุ ญ แส ง   ด า ร ง ต า แห น่ ง ผู้ บ ริ ห า ร  ต าม ล า ดั บ ดั ง นี้   ป .๑ ข  จ า น ว น   
๓  ห้องเรียน   ป.๑ข  จ านวน  ๔  ห้องเรียน และต่อเติม  สปช.๑๐๕/๒๖,  สปช.๑๐๕/๒๙  และต่อเติมชั้นล่าง
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 พฤษภาคม  ๒๕๔๘ ก่อสร้ างโรงอาหารสานสู่ ฝัน   ขนาด  กว้ าง   ๒๐ เมตร ยาว๔๕ เมตร   
ด้วยเงินบริจาค  จ านวน  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 มีนาคม  ๒๕๕๐ ปรับปรุงอาคาร  ๐๐๘   ขนาด  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๔๒  เมตร    
เป็นศนูย์เด็กปฐมวัย  ด้วยเงินบริจาค  จ านวน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ “ หรือโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑  เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  หลังจากนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  จากส านัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ า
เขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2555  
ด้วยเหตุนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   มีข้าราชการครู   ๒๓   คน  พนักงานราชการ ๑ คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม ๑ 
คน พนักงานธุรการ ๑ คน  ลูกจ้างนักการภารโรง ๑ คน ลูกจ้างแม่บ้าน ๒ คน (โรงเรียนจ้างเอง)  ลูกจ้างคนครัว  ๓  
คน  (โรงเรียนจ้างเอง)   และ มีนายอนันต์  ปานสังข์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  

mailto:watkhaosuwan@hotmail.com


ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ถนนวังหิน 

ถนนหน้าเมือง 

ถนนหน้าเมือง 

ที่ว่าการอ าเภอดอน

สัก 

สถานีต ารวจ 

ถนนดอนสัก-บ้านใน 

ถนนหน้าเมือง ๑ 
โรงจ าน า 

สาธารณสุข 

ถนนประปาเกา่ 

ถนนสวนมะพร้าว 

ถนนดอนสัก-ขนอม 

วัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

 
 

สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน ์

 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
 

   ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายอนันต์  ปานสังข์ 
  โทรศัพท์ ๐๙๔-๖๘๑๖๒๔๘   e-mail  anan.pansang@gmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครศุาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา  
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๕ เดือน 
 
 
 



 
 

ปรัชญา 
 

สุวิชาโน  ภวังโหติ  ความหมาย  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

เป็นโรงเรียนคุณภาพ  ปฐมวัยต้นแบบ 
จัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติ  เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 
 

 
 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนและสังคม ประกอบด้วย ๓ ด้านดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียนให้ ดี เก่งและมีความสุขในการเรียนรู้ 
  ๒. ด้านคุณภาพของครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษา 
  ๓. ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีระบบ 

และเกิดประสิทธิภาพ 
 

ปฐมวัยต้นแบบ หมายถึง โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งสนับสนุนเด็กทุก
ประเภท และเน้นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ประสานงานให้บริการทาง
วิชาการ เป็นแหล่งศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 

 

 
พันธกิจ 

 

1 .พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. จัดหาสื่อ / อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอและเหมาะสม 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 
7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูป และจุดเน้นของรัฐ 



ยุทธศาสตร์ 
 

๑. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา 
๔. พัฒนาระบบการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายแนวทางปฏิรูปและจุดเน้นของรัฐ 
๖. พัฒนาสถานศึกษาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  

  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่   
ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหาร 
งานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ตามกระบวนการ PDCA 
โดยมีรูปแบบและวิธีการ ดังนี้ 
  

๑. ก าหนดโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารโรงเรียน แบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 
 

ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนใหญ่ 
      

 
 

              
  
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๒. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมประจ าวัน และกิจกรรมหน้าเสาธง 
๒.๑  กิจกรรมประจ าวันโรงเรียนเล็ก (วันจันทร์ ถึง ศุกร์) 
 ๐๗.๐๐ -๐๗.๔๕ น.  กิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้า 
 ๐๗.๔๕ -๐๘.๐๐ น. กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐ น. กิจกรรมหน้าเสาธง 

  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม  (พบครูที่ปรึกษา) 
 ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  กิจกรรมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. กิจกรรมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการเสริมประสิทธิภาพการอ่าน  
 การเขียน การพูด และ การคิด / กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต ๑ 

คณะกรรมการที่ปรกึษาและ

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

นายอนนัต์  ปานสังข์ 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 

 

งานบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างาน 

นางหทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง 

หัวหน้างาน 

นายปราโมทย์  สุทธินุ่น 

หัวหน้างาน 

นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

หัวหน้างาน 

นางเพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย ์



ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑,๔๗๐ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม   640  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 21 24 45 23 
อ.2 1 16 16 32 32 
อ.3  1 18 9 27 27 
รวม 4 55 49 104 26 
ป.1 3 53 42 95 32 
ป.2 3 40 36 76 25 
ป.3 3 50 41 91 30 
ป.4 3 47 42 89 30 
ป.5 3 41 54 95 32 
ป.6 3 45 49 94 95 
รวม 18 276 264 540 30 

รวมทั้งหมด 22 331 313 644 30 

 
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 517  คน คิดเป็นร้อยละ 95.94 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 452 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 101 คน   คิดเป็นร้อยละ 18.70 
 
  
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   88    คน   คิดเป็นร้อยละ  16.30 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -   คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  157  คน   คิดเป็นร้อยละ 29.07 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  -  คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน  2๙  คน/วัน   คิดเป็นร้อยละ 5.37 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 17  คน   คิดเป็นร้อยละ 3.15 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ป.6 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 98.95 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 21 (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 540 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   540 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   540  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 



 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 540  คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
493  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.30 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
524 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.04 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 534 คน คิดเป็นร้อยละ 98.89 
 



 
 

๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร (ครูประจ าการ) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี 

1 นายอนันต์  ปานสังข์ 57 ปี 32 ปี ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา - 5 ครั้ง/๔๓ ชั่วโมง 
 

2 นางทิพย์วรรณ  นิยะกิจ 59 ปี 40 ปี ครู คศ.๓ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๔,  ป.๖/3, 
หน้าที่พลเมือง ป.5/1, 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

7 ครั้ง/93 ชั่วโมง 

3 นางอัมภา  ทองเผือก 59 ปี 35 ปี ครู คศ.๓  
ช านาญการพิเศษ 

 

คษ.ม. การประถมศึกษา วิชาการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาล 1/2 13 ครั้ง/151 
ชั่วโมง 

4 นางวิชชุตา  บุญดี 57 ปี 29 ปี ครู คศ.3 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ ป.๔-๖,ประวัติศาสตร์ป.๔-๖ 
หน้าที่พลเมือง ป.๕/1, 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

9 ครั้ง/115 ชั่วโมง 

5 นางอริยา  รักภู่ 43 ปี 16 ปี ครู คศ.3 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. จิตวิทยา 
การแนะแนว 

ภาษาไทย ป.๕,ป.6 
 หน้าที่พลเมือง ป.๖/2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้( IS) ป.6/2 
 
 
 
 

4 ครั้ง/72 ชั่วโมง 

6 นางหทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง 47 ปี 25 ปี ครู คศ.3 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ภาษาไทย ป.๒/3, คณิตศาสตร์ ป.๒/3, 5 ครั้ง/78 ชั่วโมง 



 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี 

5 เดือน ช านาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษน่ารู้ ป.๒/3, 
ประวัติศาสตร์ ป.2/3 
หน้าที่พลเมือง ป.2/3 
วิทยาศาสตร์ ป.๒/3, 
การงานอาชีพ ป.2/3  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
7 นายปราโมทย์  สุทธินุ่น 59 ปี 38 ปี ครู คศ.๒ 

ช านาญการ 
ศษ.บ. บริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 

สังคมศึกษา ป.3 
วิทยาศาสตร์ ป.3/1,ป.3/3 

คณิตศาสตร์ ป.3/2 
 

6 ครั้ง/66 ชั่วโมง 

8 นางชะอ้อน  พฤกษวานิช 59 ปี 30 ปี ครู คศ.๒ 
ช านาญการ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1/2, 
 คณิตศาสตร์ ป.1/2, 

อังกฤษพ้ืนฐาน ป.1/2, 
 สังคมศึกษา ป.1/2, 
วิทยาศาสตร์ ป.1/2,  

หน้าที่พลเมือง ป.๑/๒,  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

4 ครั้ง/79 ชั่วโมง 

9 นางเพ็ญภาวรรณ   48 ปี 23 ปี ครู คศ.๒ ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ ภาษาไทย ป.2/2, คณิตศาสตร์ ป.2/2, 5 ครั้ง/90 ชั่วโมง 



 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ทวีทรัพย์ ช านาญการ ภาษาอังกฤษ ป.2/2, 
หน้าที่พลเมือง ป.2/2, 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
10 นางสุมาลี  รัตนศศิกานต์ 39 ปี 10 ปี 

1 เดือน 
ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖,   

พละศึกษา ป.6/2 
 หน้าที่พลเมือง ป.6/3, 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1๐ ครั้ง/1๐๘ 
ชั่วโมง 

11 นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา 39 ปี 8 ปี 
11 เดือน 

ครู คศ.2 วท.บ. เทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากร

และชายฝั่ง 

วิทยาศาสตร์ ป.๔-๖, 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้(IS)ป.6/1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สุขศึกษา  ป.5 

 

10 ครั้ง/121 
ชั่วโมง 

12 นางสาวอัสนี  มีเผือก 30 ปี 4 ปี  
11 เดือน 

 

คร ู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วิชาการศึกษาปฐมวัย  อนุบาล 2/1 8 ครั้ง/102 ชั่วโมง 

13 นางสาวธิดารัตน์   
รัฐวิเศษ 

38 ปี 4 ปี 
๙ เดือน 

คร ู ศศ.ม. พัฒนศึกษา สังคมศึกษา ป.๔-๖, 
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4/1  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 

7 ครั้ง/75 ชั่วโมง 

14 นางสาวสายพิณ   37 ปี 3 ปี 9 คร ู ศษ.บ. - เทคโนโลยี ภาษาไทย ป.1/3, 5 ครั้ง/76 ชั่วโมง 



 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ช่างสนั่น เดือน  
ศศ.บ. 

การศึกษา 
- ภาษาไทย 

 คณิตศาสตร์ ป.1/3, 
อังกฤษพ้ืนฐาน ป.1/3, 
 สังคมศึกษา ป.1/3, 
วิทยาศาสตร์ ป.1/3,  

หน้าที่พลเมือง ป.๑/3,  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
15 นางสาวมณฑา  นาคพันธุ์ 38 ปี 3 ปี  

3 เดือน 
คร ู ศศ.บ. 

ป.บัณฑิต 
ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4/1-ป.4/๒ 

ภาษาไทย ป.๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๖/๑ 

หน้าที่พลเมือง ป.๕/3,  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

๕ ครั้ง/๕๑ ชั่วโมง 

16 นางสุรินทร์ธร   
วัฎฎกะโปดก 

38 ปี 3 ปี 4 
เดือน 

คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ป.1/1, 
 คณิตศาสตร์ ป.1/1, 

อังกฤษพ้ืนฐาน ป.1/1, 
 สังคมศึกษา ป.1/1, 
วิทยาศาสตร์ ป.1/1,  

หน้าที่พลเมือง ป.๑/1, 
การงานอาชีพ ป.1/1  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

4 ครั้ง/42 ชั่วโมง 

17 นางสาวพรรทิวา  ธรฤทธ์ 27 3 ปี  คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3/1-ป.3/2 3 ครั้ง/52 ชั่วโมง 



 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี 

3 เดือน ภาษาอังกฤษ ป.3/1 
 หน้าที่พลเมือง ป.3/1,  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

18 นางสาวอุบลวรรณ  
หลินมา 

29 2 ปี 
6 เดือน 

คร ู ศษ.บ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ป.1-ป.6 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔/๒ 

 หน้าที่พลเมือง ป.๔/๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3 ครั้ง/48 ชั่วโมง 

19 นางสาวขวัญหทัย  
ไชยทอง 

30 2 ปี 
4 เดือน 

คร ู ศษ.บ. ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ป.3/1,ป.3/2 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.3/2 , 

ภาษาอังกฤษน่ารู้ ป.3/1,ป.3/2 
วิทยาศาสตร์ ป.3/2 

การงานอาชีพฯ ป.2/1,3/1,3/2 
สังคมศึกษาฯ ป.2 

หน้าที่พลเมือง ป.3/๒,  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.3/๒ 

 

3 ครั้ง/42 ชั่วโมง 

20 นางสาวกชพรรณ 
จันทฤทธิ์ 

40 2  ปี  
2 เดือน 

 
 
 

 

คร ู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วิชาการศึกษาปฐมวัย  อนุบาล 2/2 10 ครั้ง/132 
ชั่วโมง 

21 นางศารีนา  จ าปากลาย 34 2 ปี ครู  ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ป.4-ป.6 5 ครั้ง/76 ชั่วโมง 



 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี 

3 เดือน ป.บัณฑิต (ออกแบบ 
นิเทศศิลป์) 

ภาษาอังกฤษน่ารู้ ป.6 
การงานอาชีพ ป.4 

สุขศึกษา ป.4/2,ป.๕/๒,ป.๕/๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
22 นางสาวอันตา  เวลาดี   ๒๙ ๑ ปี       

๔ เดือน 
ครูผู้ช่วย วท.บ 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๕/๑- ป.๕/๒ , 

คณิตศาสตร์ ป.๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๖/๒, 

หน้าที่พลเมือง ป.๖/๑,  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

4 ครั้ง/64 ชั่วโมง 

23 นางสาวดาวรัชดา  ทิพย์
เสภา 

27 ปี 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.๑/1,ป.2 
ภาษาอังกฤษน่ารู้ ป.2 
ประวัติศาสตร์ ป.1  

 

- 

 
จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.27 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  5 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.73 
 
 
 
 
 
 



 
 

พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน (ปี) 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน ต าแหน่ง 

1 
 
 
 
 
 

นางสาวเบญจภรณ์  พุ่มแย้ม 28  ปี 4 ปี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.2/1, ป.3 
วิทยาศาสตร์ ป.2/1 
ประวัติศาสตร์ ป.2/1 

ภาษาอังกฤษน่ารู้ ป.2/1 
หน้าที่พลเมือง ป.2/๑  

กิจกรรมพัฒนา 

สพป.สฎ.๑ พนักงานราชการ 

2 นางสาวอุไรวรรณ  หนูสุด ๓4 ปี - วจก. การตลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สฎ.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

3 นางสาววัชรินทร์  แปลกยอด 50 ปี 7 ปี ปวช. ธุรกิจพยาบาล ภาษาไทย ป.3/3 
คณิตศาสตร์ ป.3/3 

ประวัติศาสตร์ ป.3/3 
หน้าที่พลเมือง ป.3/3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

สพป.สฎ.๑ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

4 นางสาววราภรณ์  เปี่ยมสุข ๔๗ ปี ๑๑ ปี ศศบ. การจัดการทั่วไป วิชาการศึกษาปฐมวัย  
อนุบาล ๑ 

สพป.สฎ.๑ ครูพ่ีเลี้ยง(โรงเรียนจ้าง) 



 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

ที ่ ประเภท แบบ สร้าง พ.ศ. งบประมาณ การได้มา 
ใช้การ

ได้ 
ช ารุด หมายเหตุ 

๑ อาคารเรียน 
อาคาร ป.๑ ข ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้อง 
กว้าง ๘.๕๐ ม. ยาว ๓๖ ม. 
ต่อเติมชั้นล่าง  ๔ ห้องเรียน 

๒๕๒๐ 
 

๒๕๒๓ 
๓๒๐,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

 
 

๒ อาคารเรียน 

สปช. ๑๐๕/๒๖ ขนาด ๔ ห้อง  
กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร  
บันได ๒ ด้าน  
ต่อเติมชั้นล่าง   ๔ ห้องเรียน 

๒๕๒๗ 
 
 

๒๕๒๘ 

๘๐๐,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

  

๓ อาคารเรียน 

สปช. ๑๐๕/๒๖ ขนาด ๔ ห้อง  
กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร  
บันไดหนึ่งด้าน  
ต่อเติมชั้นล่าง   ๔ ห้องเรียน 

๒๕๒๙ 
 
 

๒๕๓๐ 

๘๐๐,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

  

๕ 
อาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒๐๕/๒๖ ขนาด ๔๔๘ ตร.ม.กว้าง 

๑๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร 
๒๕๒๙ ๘๒๐,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

  

๖ ห้องสมุด 
สร้างเอง 
ปรับปรุง 

๒๕๔๖ 
๒๕๕๓ 

๓๐๐,๐๐๐ 
๓๖๐,๐๐๐ 

บริจาค 
งบ sp๒  

  

๗ อาคารเชยกลิ่นอุปถัมภ์ เชยกลิ่นอุปถัมภ์ ๒๕๕๓ ๓๕๐,๐๐๐ บริจาค    
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ ประเภท แบบ สร้างพ.ศ. งบประมาณ การได้มา ใช้การได้ ช ารุด หมายเหตุ 

๘ ห้องน้ า/ห้องส้วม 

- สปช.๖๐๑/๒๖ (๔ ที่นั่ง) 
 

- สปช.๖๐๑/๒๖ (๔ ที่นั่ง) 
- สปช.๖๐๑/๒๖ (๔ ที่นั่ง) 
- สปช.๖๐๑/๒๖ (๔ ที่นั่ง) 

๒๕๒๖ 
 

๒๕๒๘ 
๒๕๓๐ 
๒๕๓๑ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๗,๐๐๐ 
๓๕,๙๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
 
 

 

 
 

 - ระหว่างอาคาร 
สนง.๖ กับ 
โรงอาหาร 
- หลังอาคาร ๑ 
- หลังอาคาร ๒ 
- หลังอาคาร ๑ 

๙ บ้านพักครู 

- กรมสามัญ ขนาด ๒ ห้องนอน 
- กรมสามัญ ขนาด ๒ ห้องนอน 
- แบบ สปช. ๓๐๒ แบบเรือนแถว 

จ านวน ๓ หน่วย 

๒๕๒๑ 
๒๕๒๒ 
๒๕๒๘ 

๕๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 

 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 

๑๐ สวนป่าสามัคคี 
แบบพิเศษ  
กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร  

๒๕๕๓ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ สร้างเอง  
 

- 

๑๓ บ้านพักภารโรง 
บ้านพักภารโรง ๑ หลัง 
ขนาด กว้าง๖ เมตร ยาว ๗ เมตร 

๒๕๒๕ ๑๐๐,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 
 

- 

๑๔ สนามฟุตบอล 
- ฟ.๑ ขนาด กว้าง ๕๗ เมตร ยาว ๘๗ 
เมตร ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 

๒๕๒๖ 
๒๕๔๓ 

๘๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 

- 

๑๕ สนามวอลเลย์บอล 
- สนามวอลเล่ย์บอล ขนาด ๙ เมตร  

ยาว ๑๘  เมตร 
๒๕๓๖ ๘๐,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

 
- 

๑๖ สนามเด็กเล่น 
แบบ ๐๒ อ่ืน ๆ ขนาด กว้าง ๓๑ เมตร 
ยาว ๓๔ เมตร 

๒๕๔๒ ๗๗,๐๐๐ 
บริจาค 

(เทศบาล ต. ดอนสัก)  
 

- 

๑๗ อาคารสหกรณ์ 
 
แบบพิเศษ ขนาด ๗ x ๑๑ เมตร ๒๕๔๓ ๑๐๐,๐๐๐ 

บ ารุงการศึกษา 
(สหกรณ์)  

 - 
 
 

ที ่ ประเภท แบบ สร้างพ.ศ. งบประมาณ การได้มา ใช้การได้ ช ารุด หมายเหตุ 



 
 

๑๘ อาคารเรียน 
สปช. ๑๐๕/๒๖ ต่อเติมด้านหน้า 

๒๕๕๐ ๓๕๐,๐๐๐ จัดสร้างเอง  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

๑๙ อาคารเรียน 
สปช. ๑๐๕/๒๖ ต่อเติมด้านหน้า 

๒๕๕๑ ๓๐๐,๐๐๐ จัดสร้างเอง  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

๒๐ ศาลาไทยปรองดอง 
แบบพิเศษ(สร้างเอง) 

๒๕๕๓ ๑๕๐,๐๐๐ จัดสร้างเอง  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

๒๑ ศาลาไทยรู้รัก 
แบบพิเศษ(สร้างเอง) 

๒๕๕๓ ๕๐,๐๐๐ จัดสร้างเอง  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

๒๒ ห้องผู้อ านวยการ 
แบบพิเศษ (ต่อเติมด้านข้าง) 

๒๕๕๓ ๓๕๐,๐๐๐ จัดสร้างเอง  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

23 
อาคารแหล่งเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

งบพิเศษ(สร้างเอง) 2555 700,000 บริจาค  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

24 โรงอาหารสานสู่ฝัน แบบพิเศษ(สร้างเอง) 2547 1,600,000 จัดสร้างเอง  
 แบบพิเศษ จัดสร้าง

เอง 

๒๕ อาคารเรียน  
สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชัน้ ๔ ห้อง  
ใต้ถุนโล่ง  

๒๕๕๘ ๔,๐๓๑,๒๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

๒๖ สนามกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ๒๕๕๙ ๑๕๒,๐๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ   โดยวิธีตกลงราคา 
๒๗ เทพ้ืนคอนกรีต หน้าเสาธงจ านวน  ๕๐๐ เมตร ๒๕๖๐ ๒๒๕.๐๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีตกลงราคา 
๒๘ รั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ๒๕๖๐ ๘๘๔๗๐๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ   สอบราคาจ้าง 
๒๙ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.๑/๔๒ ๒๕๖๐ ๔๙,๐๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีพิเศษ 
๓๐ สนามกีฬาอเนกประสงค์ - ๒๕๖๐ ๙๕๐,๗๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีพิเศษ 

๓๑ 
ต่อเติมอาคารเรียน 

(ชั้นล่าง) 
สปช. ๑๐๕/๒๙  ๒๕๖๐ ๔๗๔,๔๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก  

 
โดยวิธีตกลงราคา 

๓๒ ปูพื้นกระเบื้อง สปช. ๑๐๕/๒๙  ๒๕๖๐ ๒๒๒,๘๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีตกลงราคา 
ที ่ ประเภท แบบ สร้างพ.ศ. งบประมาณ การได้มา ใช้การได้ ช ารุด หมายเหตุ 



 
 

๓๓ ส้วม  สปช.๖๐๓/๒๙ (สี่ที่นั่งยกพ้ืนสูง) ๒๕๖๐ ๒๗๘,๗๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีพิเศษ 
๓๔ อาคารห้องสมุด ICT - ๒๕๖๐ ๑,๑๐๘,๐๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีพิเศษ 
๓๕ บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ๒๕๖๐ ๗๒๒,๔๐๐ งบโรงเรียนแม่เหล็ก   โดยวิธีพิเศษ 



 
 

๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
  

งบประมาณ 
 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี นอกงบ รวม 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เครื่องแบบ หนังสือ
เรียน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

๑,๖๒๙,๐๐๐ ๒๒๔,๙๒๐ ๒๒๐,๓๘๐ ๓๙๗,๔๘๒ ๓๙๓,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๓,๗๔๔,๗๘๒ 

 
 

การจัดสรรงบประมาณ 
เงินอุดหนุน สาธารณูปโภค คงเหลือ ส ารองจ่าย 

๑๐% 
วิชาการ 

75.62% 
อาคาร
สถานที ่

๒4.38% 

รวม 

๑,๖๒๙,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๙,๐๐๐ ๑๔๑,๙๐๐ ๑,๐๗๓,๐๔๘ ๓๔๕,๙๕๒ ๑,๒๗๗,๑๐๐ 
เงินเรียนฟรี 

๑๕ ปี 
 

สาธารณูปโภค 
 

คงเหลือ 
ส ารองจ่าย 

๑๐% 
 

วิชาการ 
อาคาร
สถานที ่

รวม 

๘๔๒,๗๘๒ - ๘๔๒,๗๘๒ - ๘๔๒,๗๘๒ - ๘๔๒,๗๘๒ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองดอนสักเป็นชาวพ้ืนเมืองและคนต่างถิ่นที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและ
ประกอบอาชีพ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครศรีธรรมราช  ชุมพร   และประชาชนจาก
ภาคกลางตอนล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเพชรบุรี  นอกจากนั้นก็มีชาวอีสานและมีคนต่างด้าว ซึ่งร้อยละ 99 ของคน
ต่างด้าวเป็นชาวพม่า  
 เทศบาลเมืองดอนสักเป็นศูนย์กลางของอ าเภอดอนสัก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง  
เพราะชุมชนมีที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตลอดจนมีคลองขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่จอดเรือประมง  นอกจากนั้นก็มีการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย  ส่วนคนต่างด้าวส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง  ตามสถาน
ประกอบการแพปลาและเรือประมง  และประชากรต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองดอนสักนั้น
จะประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  และประมง 
 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์มีเขตบริการ 7 ชุมชน แต่ละชุมชนมีสภาพชุมชนดังนี้ 
  

 1)  ชุมชนทองไมล์   
  มีประชากรทั้งหมด  1,361 คน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างจะยากจน   
โดยประกอบอาชีพรับจ้างและประมงเป็นหลัก  สถานที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ในชุ มชนทองไมล์ ได้แก่  วัดเขาสุวรรณ
ประดิษฐ์  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก  โรงเรียนอนุบาลชุลีกร  และ
สถานีวิทยุชุมชนดอนสัก 140 MHz 
   



 
 

 2)  ชุมชนเทศบาล 
  ชุมชนเทศบาลมีประชากรทั้งหมด  1,055 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนภาคใต้ทั่วไป  และมี
บางส่วนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอ่ืน  โดยทั่วไปจะประกอบอาชีพรับราชการเนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ราชการที่ส าคัญ  ซึ่งมีบ้านพักของข้าราชการอยู่จ านวนมาก  โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รับราชการ
จะอาศัยอยู่บ้านพักของทางราชการและบ้านเช่าที่อยู่ในชุมชน  สถานที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ในชุมชนเทศบาล  ได้แก่  
ที่ว่าการอ าเภอดอนสัก  สถานีต ารวจภูธรดอนสัก  โรงพยาบาลดอนสัก  บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดสาขาดอนสัก  
หมวดการทางดอนสัก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอนสัก  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาดอนสัก  บริษัท ทศท.
คอบเปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานเทศบาลเมืองดอนสัก โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน  พิพิธภัณฑ์ปลาหิน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก   ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองดอนสัก    โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) เป็นต้น 
  

 3)  ชุมชนทางข้าม 
  ชุมชนทางข้ามมีประชากรทั้งหมด  1,297 คน  ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นส่วนใหญ่เป็นคนไทย
ภาคใต้ทั่วไป  มีอาชีพค้าขายและรับจ้างเป็นหลัก  สถานที่ส าคัญ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  ท่าเทียบเรือเทศบาล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนสัก  สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
ดอนสัก  และส านักงานเกษตรอ าเภอดอนสัก  เป็นต้น  
  
 
 

 4)  ชุมชนบ้านคราม 
  ชุมชนบ้านครามมีประชากรทั้งหมด 841 คน  เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณชุมชนย่าน 
การพาณิชย์ของเทศบาลเมืองดอนสัก  ประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก  ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างเป็นหลัก  
สถานที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านคราม ได้แก่  สนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารออม
สิน  ธนาคารกรุงไทย  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 
 

 5)  ชุมชนโพธิ์ทอง 
  ชุมชนโพธิ์ทองมีประชากรทั้งหมด 1,971 คน  เป็นชุมชนที่มีประชากรมากที่สุดของเทศบาลเมือง
ดอนสัก  ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นท่ีย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพต่างๆ  โดยทั่วไปจะประกอบอาชีพ
รับจ้างตามสถานประกอบการต่างๆ เช่น แพปลา ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก สถานที่ส าคัญ ได้แก่ อู่ต่อเรือลุงทิ้ง  เป็นต้น 
 

 6)  ชุมชนบางนางบน 
  ชุมชนบางนางบนมีประชากรทั้งหมด  923  คน  เป็นชุมชนที่มีประชาชนอยู่จ านวนไม่มากนัก  
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างพ้ืนที่ย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพต่างๆ  โดยทั่วไปประกอบอาชีพรับจ้าง เป็น
ชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
 

 7)  ชุมชนก้าวเจริญ 
  ชุมชนก้าวเจริญมีประชากรทั้งหมด 575 คน  เป็นชุมชนชาวประมง  ประชาชนมีสภาพปัญหาที่
คล้ายๆกันคือปัญหาที่ดินท ากิน  เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชนเป็นเขตป่าชายเลนไม่สามารถออกกรรมสิทธิ์ใดๆ ได้ 
 



 
 

 จากการศึกษาสภาพของชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน โดยภาพรวม มีดังนี้ 
 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 8,023 คน  
มีจ านวนครัวเรือน 3,844 ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  
แพปลา ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ โรงเรียนเอกชน โรงพยาบาลดอนสัก เทศบาลต าบลดอนสัก อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ อาชีพประมง รับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ วันสารทเดือนสิบ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ 
  

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ ประมง รับจ้าง  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 60,000 บาทต่อปี 
  

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  

 โอกาส 
๑) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับดี 
๒) ตั้งอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่นๆ 
๓) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๖) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
๗) ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่นที่ดีต่อโรงเรียน 
๘) มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 ๓)  มีวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
 

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
1) ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาลหลายโรงเรียน 
2) โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 
3) ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
4) ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัยคุณธรรมจริยธรรม 
5) ประชากรส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้น้อย 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศกึษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      ประวัติศาสตร ์
     หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      และการด าเนินชีวิตในสังคม 
     เศรษฐศาสตร ์
     ภูมิศาสตร ์

40 
40 

40 
40 

40 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

สุขศึกษาและพลศกึษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษน่ารู้ 80 80 80 40 40 40 

 รายวิชาเพ่ิมเติม การค้นคว้าเพื่อการเรยีนรู ้      40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 
 

กิจกรรมนักเรียน 

  - ลูกเสือ เนตรนาร ี

  - กลุ่มสนใจ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 1,040 ชั่วโมง / ปี 
 

      หมายเหตุ  :  วิชาหน้าท่ีพลเมือง จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม              



 
 

 (หนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๙๙ลงวันท่ี ๒๖มิถุนายน ๒๕๕๗และหนังสือ ที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๒๓๙ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗, 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 ๑)  ห้องสมุดมีขนาด ๗๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,3๓๔ เล่มการสืบค้นหนังสือ และ การ
ยืม  การคืน  ใช้โปรแกรมห้องสมุด  Library 2000 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย 
๔75  คน ต่อ วัน  คิดเป็นร้อยละ  ๘9.00  ของนักเรียนทั้งหมด 

 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน   ๑  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   ๒  ห้อง 
   ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English room)  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้อง E-classroom    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องอาเซียน     จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องประชาสัมพันธ์ (อ.ส.ว.จ้อข่าว)   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องสหกรณ์     จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้อง I-Classroom      จ านวน    ๑    ห้อง   

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน  58 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  48  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  48 เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2๔๐ คน ตอ่วัน       
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๑  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  10  เครื่อง 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องสมุดICT 
๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๔. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๖. ห้องประชาสัมพันธ์(อ.ส.ว.จ้อข่าว) 
๗. ห้องสหกรณ์ 
๘. ห้อง I-classroom 
๙. ห้อง E-classroom 
๑๐. ห้องเรียนนาฎศิลป์ 
๑๑. ห้อง Meeting room 
๑๒. ห้อง English  room 
๑๓. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑๔. อาคารแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

20๖ 
๒๑๑ 
๑48 
๓๐๐ 
๔๘๐ 
๓๐๐ 
๒๕ 
64 
๒๗ 

๗๕๐ 
๔๐ 

๕๗๖ 
๑๘๐ 
๑๒ 

  

 
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
๒. วัดท้องอ่าว 
๓. วัดวิสุทธิชลาราม 
๔. พิพิธภัณฑ์ปลาหิน 
๕. แหล่งเพาะพันธุ์ปูม้า 
๖. ท่าเรือซีทราน 
๗. คลองดอนสัก/เขาชะโงก 
๘. ชุมชนบ้านเกาะแรต 

 

๑5 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
3 

 
 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
   6.๑ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    ให้ความรู้เรื่อง  เฝ้าระวังยุงลายและไข้เลือดออก 



 
 

      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  7  ครั้ง/ป ี
   6.๒ ร.ต.อ. อาเดียว มะค่อม ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
       สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1 ครั้ง/ปี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ ๒ 
แผนงาน/โครงการ 

 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชน 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก  สอน  สอบ 
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียน

ฟรี15 ปี) 
7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.   โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
  



 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
๑. กิจกรรมกลุ่มสนใจ(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
* กิจกรรมกลุ่มสนใจ(ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้) 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามความ
สนใจ ความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง  
น ากระบวนการกลุ่มและกระบวนการคิดไปพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการเข้าร่วม

กิจกรรมน ากระบวนการกลุ่มและ
กระบวนการคิดไปพัฒนาทักษะชีวิต 

 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๓0,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางธิดารัตน์   
แก้วชะฎา 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
* กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถสู่
ความเป็นเลิศ 
  
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่โรงเรียนส่งเข้า

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัล 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถค้นพบ และพัฒนา 

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถมี
โอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 7๐,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

    ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางธิดารัตน์    
แก้วชะฎา 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
3. กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพ การอ่าน การเขียน การพูด และการคิด 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
* กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพ 
การอ่าน การเขียน การพูด และ
การคิด 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือคล่อง เขียน
หนังสือได้ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้นยกเว้นผู้ที่มีข้อบกพร่องในการ
เรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
2.เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการอ่าน การเขียน การพูด
และการคิดอย่างสร้างสรรค์   
๓.เพ่ือให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมด้านการอ่าน 
 การเขียน  การพูด  และการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือคล่อง  

เขียนหนังสือได้  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ยกเว้นผู้ที่มี
ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
 ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา256๒ 
 
 

นางสาวสายพิณ  
ช่างสนั่น 
และคณะครู 
 
 
 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 

 นักเรียนทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้สื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ครูร้อยละ๙๐สร้างสื่อและนวัตกรรมด้าน
การอ่าน  การเขียนการพูดและการคิด 

เชิงคุณภาพ 
 ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  สร้าง

และพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการอ่าน  
การเขียนการพูดและการคิด   นักเรียนมี
ความสามารถอ่านคล่อง  เขียนคล่อง   

คิดเลขคล่อง  มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  ทักษะ
ชีวิตและทักษะการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย            
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชากร 
โครงการห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติเพ่ือชุมชน 
กิจกรรม – 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุให้
เพียงพอแก่ความต้องการของนักเรียน    ครู และ
ผู้สนใจ 
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
๔. เพ่ือกระตุ้นให้ครู นักเรียน เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
จนเกิดเป็นนิสัย 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๕ เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด 
 
 นักเรียนและครูร้อยละ ๙0  มีระดับความ

พึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
 ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เหมาะสม  และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถให้บริการแก่
ผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 20,000 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางอริยา  รักภู่ 
และคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตอบสนองผู้เรียนตามความสามารถและ
ความถนัดได้อย่างหลากหลาย  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการการจัดซื้อวัสดุ ฝึก สอน สอบ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการการจัดซื้อวัสดุ ฝึก 
สอน สอบ 
กิจกรรม-  
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ฝึก สอน สอบ ให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  
 
๒. เพ่ือให้ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ผู้ใช้บริการร้อยละ  85 มีความพึงพอใจ

ในการจัดเตรียมวัสดุ ฝึก สอน สอบ 
 ครูผู้สอนทุกระดับชั้นมีวัสดุ ฝึก สอน สอบ 

ตามความต้องการและเพียงพอ ต่อการ
ด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีวัสดุฝึก สอน สอบ  เพียงพอ

และมีความคล่องตัวในการใช้งาน  
ครูผู้สอนทุระดับชั้นสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน150,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจากหน่วย 
งานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256
๒ 

นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชาการ 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
* กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความคิด และ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตจากการไป
ทัศนศึกษา 
๒. เพื่อสร้างความสามัคคี ความสุขในหมู่คณะ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนครู และบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ ๘0 มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘0 
สามารถสรุปองค์ความรู้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ได้ 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ แหล่ง

เรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดความสุข 
สนุกสนาน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 5๐,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนตุลาคมพ.ศ. 256๒ 
 

นางสาวพรรทิวา  
 ธรฤทธิ์ 
และคณะครู 

 

 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

๒.กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชาการ 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
* กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความคิด และ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตจากการไป
ทัศนศึกษา 
๒. เพื่อสร้างความสามัคคี ความสุขในหมู่คณะ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนครู และบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ ๘0 มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘0 

สามารถสรุปองค์ความรู้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ได้ 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่  

แหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษามีนิสัยรักการอ่าน การ
ค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดความสุข สนุกสนาน เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน5๐,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
  
 

เดือนตุลาคมพ.ศ. 256๒ 
 

นางสาวอันตา 
เวลาดี 
และคณะครู 
 

 

 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 
 

๑.กิจกรรมประชาธิปไตย(สภานักเรียน) 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
* กิจกรรมประชาธิปไตย 
(สภานักเรียน) 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น า 
ผู้ตาม กล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการประชาธิปไตย และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๓,oooบาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา256๒ นางสุมาลี  รัตนศศิกานต์ 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบ ปพ. 1 และเลี้ยงส่งนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
* กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบ 
ปพ. 1 และเลี้ยงส่งนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ 
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๘มีความ 

พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้รักสามัคคี 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน10,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ.256๓ นางวิชชุตา  บุญดี 
และคณะครู 

 

 



 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.กิจกรรมลูกเสือส ารองป.1-ป.3 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
*กิจกรรมลูกเสือส ารองป.1-ป.3 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ลูกเสือส ารองมีคุณธรรม-จริยธรรมและ
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ ๑oo เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี

ความซื่อสัตย์และบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 1๓,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.256๓ 

นายปราโมทย์ สุทธินุ่น 
และคณะครู 

 

 
 
 



 
 

 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
*กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
ป.4-ป.6 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างาน
และมีทักษะด าเนินชีวิตครบทุกด้าน 
๒. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีคุณธรรม-จริยธรรม
และพัฒนาด้านร่างการ จิตใจและสติปัญญา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ ๑00 เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตมี

ระเบียบวินัย มีคุณธรรม-จริยธรรม ตรง
ต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๖๐,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๓ นางสุมาลี รัตนศศิกานต์ 
และคณะครู 

 

 



 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
* กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมคีวามซื่อสัตย์ สุจริต และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ ๑00มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ตามลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 
 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
จ านวนเงิน....................  
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

นางสาวสายพิณ ช่างสนั่น 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖.กิจกรรมวันส าคัญ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
* กิจกรรมวันส าคัญ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ ๙๓ มีความรู้ ความเข้าใจ

วันส าคัญ และประเพณีไทย 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญท่ี

โรงเรียนจัดขึ้นและมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันส าคัญ และประเพณีไทย 

 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 2๐,๐๐๐บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน 2๐,๐๐๐บาท 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

นางสาวมณฑา  นาคพันธุ์ 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี15 ปี) 
๑.กิจกรรมหนังสือเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี15 ปี) 
*กิจกรรมหนังสือยืมเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตของรัฐบาล 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือยืม
เรียน 

 โรงเรียนได้รับคืนหนังสือยืมเรียน
เมื่อสิ้น 

           ปีการศึกษาท่ีมีสภาพสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า     
           ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ 

เรียนฟรี  15 ปี อย่างมีคุณภาพและเข้ 
ร่วมกิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดขึ้น สามารถ 
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๓๙๗,๔๘๒บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 

๑3 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.256๒ 
 

น.ส.ขวัญหทัย  ไชยทอง 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี15 ปี) 
๒.กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี15 ปี) 
*กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตของรัฐบาล 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนได้รับอุปกรณ์การ
เรียน   

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตาม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(เรียนฟรี
15 ปี)และเข้าร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๒๒๔,๙๒๐บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ 
 
 

นางสาวขวัญหทัย  
ไชยทอง 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

 
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี15 ปี) 
๓.กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี15 ปี) 
*กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตของรัฐบาล 
 
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตาม 

โครงการเรียนฟรี  15 ปี อย่างมีคุณภาพและเข้า
ร่วมกิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดขึ้น สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับเครื่องแบบนักเรียน 

 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๒๒๐,๓๘๐บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 
 

๑๓ เดือนพฤษภาคมพ.ศ.256๒ 
 

นางสาวขวัญหทัย  
ไชยทอง 
และคณะครู 

 

 



 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
* กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัย
ในทุกด้าน 
2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน 

เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน 

กับผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน18,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 

เดือนพฤษภาคม-  
เดือนมิถุนายน   
พ.ศ. 256๒ 
 

ครูประจ าชั้น 
และคณะครู 
 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.กิจกรรมทุนการศึกษา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
* กิจกรรมทุนการศึกษา 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนสามารถจัดหาทุนการศึกษามา

สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ยากจน 
จ านวน  10  ทุน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเรียนดี ยากจน ได้รับการ

ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
จ านวนเงิน....................... 
 

เดือนพฤศจิกายน-  
เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 256๒ 
 

นางศารีนา   
จ าปากลาย 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.กิจกรรมประกันชีวิตหมู่ ครู/บุคลากร/นักเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
* กิจกรรมประกันชีวิตหมู่ ครู/ 
บุคลากร/นักเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองชีวิตจาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ 85 ได้ท าประกันชีวิต  

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน……………….. 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนพฤษภาคม-  
เดือนมิถุนายน   
พ.ศ. 256๒ 
 

นางศารีนา   
จ าปากลาย 
และคณะครู 

 

 
 
 



 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
* กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  ได้รับ 
การคัดกรองโดยครูผู้รับผิดชอบ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมร้อยละ ๘5 ได้รับ

การคัดกรองโดยครูผู้รับผิดชอบ 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนมิถุนายน-  
เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 256๒ 
 

นางศารีนา   
จ าปากลาย 
ครูประจ าชั้น 
และคณะครู 

 

 
 
 



 
 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
* กิจกรรม - 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. เพ่ือปรับปรุงระเบียบการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง

พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัย
สอดคล้องสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน5,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนเมษายน พ.ศ. 256๓ นางธิดารัตน์    
แก้วชะฎา 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การเสริมสร้าง ศักยภาพคนของ
ชาติ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในระดับสากล สอดคล้องกับ
ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และทัดเทยีมกับนานาชาติ 
ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน
และด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ใน 

ประชาคมโลก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ให้เหมาะสมพร้อมใช้ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพ 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 

 
 
  



 
 

โครงการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ให้เหมาะสมพร้อมใช้ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
 
โครงการจัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT 
ให้เหมาะสมพร้อมใช้ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ด้าน  
ICTให้เหมาะสมและเพียงพอ 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน ICTแก่คณะครู  
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT เหมาะสม

และเพียงพอ 
 ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ใช้แหล่ง

เรียนรู้ด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT พร้อมใช้ 

สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพเหมาะสม
กับผู้เรียน พร้อมอ านวยความสะดวก
ให้กับครูผู้สอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน32,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256๒ 
– 
๓๑เดือนมีนาคมพ.ศ.256๓ 

นางสาวชวนพิศ 
 คชริน 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพ 
๑.กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งาน บริหารงานบุคคล 
โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่ 
คุณภาพ  
* กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองได้ 
    ดียิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข มี     
    ทัศนคติ ที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงานพร้อมทั้ง  
    สามัคคีในองค์กร 
3. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์มา 
    ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการ   
    สอน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ 

การพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ท างานได้ 

อย่างมีความสุขเชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ 

พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ท างานได้

อย่างมีความสุขเชิงคุณภาพ 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน50,๐๐๐บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน๑50,000บาท 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๒-  
30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕6๒ 

นางหทัยภัทร  
โถวรุ่งเรือง,
นางสาวธิดารัตน์ 
รัฐวิเศษ, 
นางสาวชวนพิศ  
คชริน 
และคณะครู 

 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในโรงเรียนสามารถน าความรู้จาก

การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา มาพัฒนา
โรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพ 
๒.กิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งาน บริหารงานบุคคล 
โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่ 
คุณภาพ  
* กิจกรรม   อบรม ประชุม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองได้ 
    ดียิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข มี   
    ทัศนคติ ที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงานพร้อมทั้ง  
    สามัคคีในองค์กร 
3. เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์มา 
    ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการเรียน 
    การสอน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ 

การพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ท างานได้ 

อย่างมีความสุขเชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ 

การ พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ท างานได้

อย่างมีความสุขเชิงคุณภาพ 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 40,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

1 เดือนเมษายน พ.ศ. 256๒ – 
31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๓ 

นางหทัยภัทร  
โถวรุ่งเรือง 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรในโรงเรียนสามารถน าความรู้จาก 
อบรมสัมมนา มาพัฒนาโรงเรียนได้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งานบริหารงานบุคคล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและ 
บุคลากร 
*กิจกรรม  
- อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- อบรมการใช้ ICT ส าหรับการเรียนการ
สอน 
- อบรมกิจกรรมพัฒนาสมอง BBL 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ ICT ส าหรับการเรียน 
การสอน 
๓. เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของสมอง BBL 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ  ๑๐0  เข้าร่วม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 
 ครูและบุคลากรร้อยละ  ๙0  สามารถใช้ 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ  ๙0  สามารถใช้ ICT 

ส าหรับการเรียนการสอนได้ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ  ๙0  สามารถจัด 

กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของสมอง BBL ได ้
 ครูและบุคลากรร้อยละ  ๙0  มีความพึงพอใจ

ในระดับดี 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 25,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือน
พฤษภาคม 
พ.ศ.256๒- 
31 เดือน
มีนาคม พ.ศ.
256๓ 
 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักสูตรการพัฒนาครู 
นางทิพย์วรรณ นิยะกิจ 
นางสาวอุบลวรรณ  
หลินมา 
นางสาวมณฑา  นาค
พันธุ์ 
นางหทัยภัทร  โถว
รุ่งเรือง 
นางเพ็ญภาวรรณ  ทวี
ทรัพย์ 
 
- อบรมการใช้ ICT 
ส าหรับการเรียนการ
สอน 
นางสาวชวนพิศ  คชริน 
นางสุรินทร์ธร วัฎฎกะ
โปดก 
 
 - อบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

 



 
 

นางสุมาลี  รัตนศศิกานต์ 
นางสาวดาวรัชดา ทิพย์
เสภา 
 
- อบรมกิจกรรมพัฒนา
สมอง BBL 
นายปราโมทย์ สุทธินุ่น 
และคณะครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ ICT ส าหรับการ
เรียนการสอนและสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการของสมอง BBL ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการค่ายวิชาการ 
2. โครงการเปิดรั้วโรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษา  
3. โครงการปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและ 

ภูมิทัศน์สถานศึกษา 
4. โครงการชุมชนสัมพันธ์



 
 

โครงการค่ายวิชาการ 
1. กิจกรรม ค่ายวิชาการกับแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นป.๔– ป.๖ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชาการ 
โครงการค่ายวิชาการ 
* กิจกรรม ค่ายวิชาการนักเรียน
ชั้นป. 4-ป.๖ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์   
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น  
๓.  เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ๘0มีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และครูผู้สอน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐  มีคะแนนเฉลี่ย 
วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นร้อย
ละ ๓ 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท     
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

นางทิพย์วรรณ 
นิยะกิจ 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี 

เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนได้ใช้แหล่ง 
เรียนรู้ภายในและภายนอกให้เกิด 
ประโยชน์นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
โครงการ ค่ายวิชาการ 
๒. กิจกรรม ค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการค่ายวิชาการ 
* กิจกรรมค่ายเสริมทักษะทาง
วิชาการ  
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา 
     ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ 
2 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้สูงขึ้น 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ๘๐มีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ครูผู้สอน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นร้อยละ 3 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน2๘,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจากหน่วย 
งานภายนอก 
 

 เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ.256๒ 
 

นางอริยา  รักภู่ 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนมีเจตคติที่ดี และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  สูงขึ้น ครูได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การท างานเป็น
ทีม  สร้างและพัฒนาสื่อ    ในกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการค่ายวิชาการ 
๓. กิจกรรม ค่ายวิชาการกับแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นป. ๑-๓ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชาการ 
โครงการค่ายวิชาการ 
* กิจกรรม ค่ายวิชาการกับ
แหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นป. ๑-๓ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
๒.  เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ 80  มีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และครูผู้สอนในระดับดีขึ้นไป 

 ครูร้อยละ 80  สร้างและพัฒนาสื่อใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ 

 
 

เงินงบประมาณ
จ านวนเงิน๒๐,๐๐๐ บาท     
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

นางสาวขวัญหทัย  
ไชยทอง 
และคณะครู 
 

 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มี 

เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนได้ใช้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้เกิด 
ประโยชน์  นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการค่ายวิชาการ 
๔.กิจกรรมค่ายภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์กับแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชาการ 
โครงการค่ายวิชาการ 
* กิจกรรมค่ายภาษาไทย
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์กับ
แหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นป. ๓ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น  
๓.  เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ๘๐มีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และครูผู้สอน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐  มีคะแนนเฉลี่ย 

วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๑๕,๐๐๐  บาท     
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

นางสาวพรรทิวา 
ธรฤทธิ์ 
และคณะครู 

 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มี 

เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์
นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการค่ายวิชาการ 
5.กิจกรรมค่าย Active English ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชาการ 
*กิจกรรมค่ายActive English 
ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ผ่าน
กระบวนการแบบ Active Learning 
 
2ครูมีการสร้างสื่อการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิด  
 
3. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การคิด จากกระบวนการ Active 
Learning 

 
 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูน
ความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนและครูได้มีโอกาส

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน2๕,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจากหน่วย 
งานภายนอก 
 

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.
256๒ 
 

นางสุมาลี รัตนศศิกานต์ 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การท างานเป็นทีม  
สร้างและพัฒนาสื่อ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
และ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการเปิดรั้วโรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนรายงาน
ผลการจัดการศึกษา 
* กิจกรรม 
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ
ผู้ปกครองชั้นเรียน 
- นิทรรศการแสดงผลงาน 
นักเรียน  ครู 
- รายงานผลการเรียน 
- กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง
กับโรงเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอนุบาล

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ทุก
คน เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
เชิงคุณภาพ 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน30,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน30,๐๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

      31  เดือนมีนาคม   
พ.ศ.256๓ 

นางธิดารัตน์    
แก้วชะฎา 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 

 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของ
โรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
นักเรียนและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเก่ียวกับการพัฒนา
นักเรียนซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม
พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและภูมิทัศน์สถานศึกษา 
1. กิจกรรมปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีช ารุด 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการปรับปรุง – ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ
และภูมิทัศน์สถานศึกษา 
* กิจกรรมปรับปรุง – ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบที่
ช ารุด 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย 
2. เพ่ือให้อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความ
คงทนสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ช ารุด

ทุกหลังได้รับการปรับปรุง-ซ่อมแซม 
 อาคารเรียนอาคารประกอบทุกหลังมี

ความมั่นคง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 

 อาคารเรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อม มีความสวยงาม 
คงทน สะอาด และปลอดภัย 
เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง
บรรยากาศที่ดีแก่ผู้เรียนและ
บุคคลทั่วไป 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน105,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน 100,000 
บาท 
เงินสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นายปราโมทย์  
สุทธินุ่นและ
นางสาวเบญจภรณ์  
พุ่มแย้ม 
และคณะครู 

 



 
 

โครงการปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและภูมิทัศน์สถานศึกษา 
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบและภูมิทัศน์
สถานศึกษา 
* กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานศึกษา 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ

และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 

 อาคารเรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อม มีความสวยงาม 
คงทน สะอาด และปลอดภัย 
เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง
บรรยากาศที่ดีแก่ผู้เรียนและ
บุคคลทั่วไป 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๕,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นายปราโมทย์  
สุทธินุ่น 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
* กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
ความเข้มแข็งในการระดมสรรพก าลังสร้างภาคี
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนามุงสู่คุณภาพ
ของผู้เรียน 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 3,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางอัมภา  
ทองเผือก 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองช้ันเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
* กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้ปกครองชั้นเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ความเข้มแข็งในการระดมสรรพก าลังสร้างภาคี
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนามุงสู่คุณภาพ
ของผู้เรียน 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 10,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางอัมภา  
ทองเผือก 
และคณะครู 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการนิเทศภายใน 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพภายใน 
3. โครงการส่งเสริมระบบงานธุรการ 
4. โครงการระบบควบคุมภายใน 
5. โครงการส ามะโนนักเรียนและทะเบียนนักเรียน 
6. โครงการกองทุนสวัสดิการครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเงิน / พัสดุ 
8. โครงการจัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ อุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์  

   10. โครงการสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการนิเทศภายใน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารงานวิชากร 
โครงการนิเทศภายใน 
* กิจกรรม - 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครทูุกคน  มีความสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ครทูุกคน  มีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 2,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวธิดารัตน์ 
รัฐวิเศษ 
และคณะครู 

 

 



 
 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพภายใน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายใน 
* กิจกรรม 
- ประเมินโครงการ 
- กิจกรรมประเมินตนเอง 
- จัดท ารายงานประเมินตนเอง
(SAR) 
- กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินโครงการ / กิจกรรม 
2. เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
3. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
4. เพ่ือจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผล
การด าเนินงานของโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 โครงการทุกโครงการได้รับการประเมิน

โครงการ 
 ครูทุกคนได้รับทราบผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนทุก
โครงการ/กิจกรรม เพื่อการปรับปรุง
พัฒนา 

 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และร่วมรับผิดชอบในการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 40,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

1-10  เดือนเมษายน   
พ.ศ.256๓ 

นางธิดารัตน์   
แก้วชะฎา 
และนางสาวชวนพิศ  
คชริน 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  ครูทุกคนได้ร่วมกันจัดท าแผนงานต่าง ๆ 

ของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม ตาม
ภาระงานทีร่ับผิดชอบในปีการศึกษา 
2560 

เชิงคุณภาพ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียน

อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
คุณภาพผู้เรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมระบบงานธุรการ 
กิจกรรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมระบบงาน
ธุรการ 
* กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ใน
ส านักงาน 
2. เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูล
สารสนเทศ ให้เป็นระเบียบมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
ที่สะดวกและง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 94 ของวัสดุ อุปกรณ์ และ

ครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน 
 ร้อยละ 94 ของการรวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบของมูล ประมวลผลข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูล เป็นระเบียบถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน 

เชิงคุณภาพ 
 สามารถปฏิบัติงานธุรการได้

รวดเร็วมีประสิทธิภาพเป็นที่พึง
พอใจของบุคลากรผู้เรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๕0,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวขวัญหทัย  
ไชยทองและ
นางสาวอุไรวรรณ 
หนูสุดและคณะครู 

 



 
 

โครงการ ระบบควบคุมภายใน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการ ระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
* กิจกรรม- 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและ
ระบบการด าเนินงานของโรงเรียน 
2. เพ่ือเป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรม
ของกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน 
3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
งานต่างๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  เพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกัน  
แก้ไข ปรับปรุงให้มีคุณภาพ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 กลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียน นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
ด าเนินงานของโครงการ/งานกิจกรรมของ
กลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนทุกงาน ที่
ด าเนินการสิ้นสุด 

 โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ปี
ละ 1 ครั้ง 

เงนิงบประมาณ 
จ านวนเงิน3,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ภายในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 256๒ 

นางทิพย์วรรณ   นิยะกิจ 
นายปราโมทย์  สุทธินุ่น 
นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา 
นางหทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง 
นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย์ 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารที่ดี 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  มีระบบ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
โครงการ ส ามะโนนักเรียนและทะเบียนนักเรียน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส ามะโนนักเรียนและ
ทะเบียนนักเรียน 
* กิจกรรม- 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบจ านวนประชากรในกลุ่มอายุถึงเกณฑ์
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตบริการ 
2. เพ่ือจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ งานทะเบียน
นักเรียนให้เป็นระบบพร้อมใช้ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ส ารวจข้อมูลประชากรกลุ่มอายุถึงเกณฑ์

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขต
บริการ 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียน
นักเรียนให้เป็นปัจจุบันทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
 มีข้อมูลสารสนเทศ ส ามะโน

นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน
ชั้น ป. 1 ครบทุกคน 

 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน5,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวขวัญหทัย  
ไชยทองและ
นางสาวอุไรวรรณ 
หนูสุด 
และคณะครู 

 

 



 
 

 
 
โครงการ กองทุนสวัสดิการครู-บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งานบริหารงานบุคคล 
โครงการ กองทุนสวัสดิการครู- 
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดเขา
สุวรรณประดิษฐ์ 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการ 
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือสนับสนุนครู/บุคลากรในการออม 
2เพ่ือช่วยเหลือครู/บุคลากรด้านการเงิน 
๓เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครู/บุคลากรทุกคนเป็นสมาชิก 
 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนปีละ  

2 ทุนๆละ 1,000 บาท 
เชิงคุณภาพ  
 ครู/บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในการเป็น

สมาชิก มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพ่ือสมาชิกและ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน๔๗0,00๐  
บาท (เงินหุ้น) 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา
256๒ 

นางชะอ้อน 
พฤกษวานิช
และ 
นางกรรณิการ์ 
บุษบรรณ 
และคณะครู 

 

 
 



 
 

 
โครงการ  พัฒนาคณะครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเงิน/พัสดุ 
 

 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
บริหารงบประมาณ 
โครงการพัฒนาคณะครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ด้านการเงิน/พัสดุ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ. 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มฐ. 4 ระบบประกันคุณภาพภายที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเงินพัสดุมี
ความรู้มีความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ 
2. เพื่อให้งานการเงินและพัสดุถูกต้อง  โปร่งใส
และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ด้านการเงินและพัสดุ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุได้เผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ อย่าง
น้อยปีละ  2  ครั้ง  

เชิงคุณภาพ 
 ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ท าให้ระบบงานการเงินและพัสดุ
ถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

 

  เงินประมาณ 
จ านวนเงิน 5,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ 
 เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

1 เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕6๒-  
31 เดือนมีนาคม  
พ.ศ.๒๕6๓ 

นางวิชชุตา  บุญดี 
และคณะครู 

 



 
 

โครงการ  จัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ อุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งาน บริหารงบประมาณ 
โครงการจัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
สื่อ อุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์   
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ. 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มฐ. 4 ระบบประกันคุณภาพภายที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการตรวจสอบ สื่อ วัสดุ และครุภัณฑ์
ประจ าปี 
. เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้
เพียงพอกับจ านวน บุคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อซ่อมแซมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ช ารุด
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดเวลา 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มีจิตส านึกในการใช้และบ ารุงรักษา
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการตรวจสอบ สื่อ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง2 สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ชอง
โรงเรียนได้รับการดูแลบ ารุงรักษา อย่าง
น้อยร้อยละ  85 

 
 
 

  เงินประมาณ 
จ านวนเงิน 1๐0,000
บาท 
 เงินนอกงบประมาณ 
จ านวนเงิน 1๐0,000 
บาท 
 เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

1 เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒-  
31 เดือนมีนาคม  
พ.ศ.๒๕6๓ 

นางสาวอุบลวรรณ  
หลินมา 
และคณะครู 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 เชิงคุณภาพ     



 
 

 
 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์มี

สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีและปลอดภัยต่อผู้ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการสาธารณูปโภค 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการสาธารณูปโภค 
* กิจกรรม 
-  
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะ
ครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับ
ระบบ    

 บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกัน
ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค อย่างน้อย
ร้อยละ 92 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ

ส าหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
คณะครู บุคลากร นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภคบุคลากรภายใน
โรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความ

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
จ านวนเงิน2๑๐,000 
บาท 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสุรินทร์ธร  
วัฏฏกะโปดก 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ประหยัดในการใช้สาธารณูปโภค 



 
 

 
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายแนวทางปฏิรูปและจุดเน้นของรัฐ 
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
          ๑. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของรัฐ 
 
 
  



 
 

โครงการ ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของรัฐ 
๑. กิจกรรมบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการ ส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาและจุดเน้นของรัฐ 
*กิจกรรมบริหารจัดการขยะ
จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 
๒. เพ่ือสร้างวินัย จิตส านึก และเกิดความตระหนัก 
ในการทิ้งขยะให้กับบุคลากรและนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
ชุมชน 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะกระบวนการ

ท างาน 
 นักเรียนร้อยละ  80  สามารถดัดแปลง

วัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 นักเรียนร้อยละ  80  รู้จักใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์มากข้ึน 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๒,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวสายพิณ  
ช่างสนั่น 
และคณะครู 
 
 
 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 



 
 

 
 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

เป็นโรงเรียนที่มีความสะอาด ปราศจาก
ขยะ มีระบบการบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของรัฐ 
๒. กิจกรรม พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาและจุดเน้นของรัฐ 
*กิจกรรม พืชผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างานได้เรียนรู้
อาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะกระบวนการ

ท างาน 
 นักเรียนร้อยละ  80  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้น 
 ครอบครัวของนักเรียนร้อยละ ๘๐ ปลูก

พืชผักสวนครัว ไว้รับประทาน  
   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเห็นคุณค่าของการท างาน รักการ

ท างาน เข้าใจหลักการในการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๓,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

        ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวสายพิณ  
ช่างสนั่น 
และคณะครู 
 
 

 



 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาสถานศึกษาให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๔. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารวิชาการ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
* กิจกรรม - 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๒.  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการต่าง ๆ 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สามารถใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นักเรียน  ครู ร้อยละ  80  เข้าใช้แหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ร้อยละ80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีระดับ

ความพึงพอใจในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 50,๐๐๐ บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

    ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางธิดารัตน์    
แก้วชะฎา 
และคณะครู 

 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เชิงคุณภาพ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในของโรงเรียนให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า นักเรียน
สามารถเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
และสามารถใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งาน งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
* กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถด ารงตน และอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 4๐,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

เดือนกันยายน พ.ศ. 256๒ น.ส.ธิดารัตน์  
รัฐวิเศษ,  
นางสาวดาวรัชดา  
ทิพย์เสภาและ
นางสาวเบญจภรณ์ 
พุ่มแย้ม 
และคณะครู 
 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. กิจกรรม อบรมคุณธรรม-จริยธรรมทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งาน งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
* กิจกรรมอบรมคุณธรรม-
จริยธรรมทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เชิงคุณภาพ 

 ร่วมกัน ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถด ารงตน และอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 1,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

น.ส.ธิดารัตน์  
รัฐวิเศษ, 
นางสาวดาวรัชดา  
ทิพย์เสภาและ
นางสาวเบญจภรณ์ 
พุ่มแย้ม 
และคณะครู 
 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด และอบายมุข 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
* กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด 
และอบายมุข 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการ ปลอดจากสิ่ง
เสพติด และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 

อบายมุข และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
และสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน2,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวขวัญหทัย 
ไชยทองและ
นางสาวพรรทิวา  
ธรฤทธิ์ 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๑. กิจกรรมอาหารกลางวัน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
* กิจกรรมอาหารกลางวัน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนรู้จักเลือกบริโภคและได้
รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยและมารยาทในการร่วม
รับประทานอาหาร 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทาน

อาหารกลางวันฟรี 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
และสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
จ านวนเงิน2,๕๑๖,000 
บาท 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางทิพย์วรรณ 
นิยะกิจ 
และคณะครู 
 

 

 
 
 
 



 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒. กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งาน งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
* กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 รายการแข่งขันกีฬาได้รับเหรียญทองไม่ต่ า

กว่า 10เหรียญ ถ้วยชนะเลิศรวมรุ่น 2 ใบ 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
และสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน35,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256๒– 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 256๒ 

นายปราโมทย์  
สุทธินุ่น 
และคณะครู 
 

 

 
 
 



 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๓. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
* กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี
สุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนร้อยละ 87 มีสุขภาพ
และอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต

และสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน๓5,000บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นางสาวเบญจภรณ์ 
พุ่มแย้มและ
นางสาววัชรินทร์ 
แปลกยอด 
และคณะครู 

 

 
 
 
 



 
 

 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๔. กิจกรรมคนห่วงหัว 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
* กิจกรรมคนห่วงหัว 
 
สนองมาตรฐาน 
  มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
  มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
  มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของอุบัติเหตุที่
เกิดจากขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความคุ้นเคยแก่บุคลากร 
นักเรียนและผู้ปกครอง ให้มีความระมัดระวังในการ
ใช้รถ ใช้ถนนมากขึ้น 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณ
ประดิษฐ์ทุกคน เข้าร่วมกิจของโครงกา 

เชิงคุณภาพ 
 ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์ ครู 
บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณ
ประดิษฐ์มี จิตส านึกและความคุ้นเคยต่อ
การสมหมวกนิรภัย และมีความ
ระมัดระวังในการใช้รถ ใช้ ถนนมากขึ้น 

  เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๑0,๐๐๐ บาท 
  เงินนอกงบประมาณ 
  เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา256๒ นางสาวสายพิณ   
ช่างสนั่นและคณะครู 

 



 
 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
* กิจกรรมดูแลบ ารุงรักษาและ
จัดท าป้ายชื่อต้นไม้ 
 
สนองมาตรฐาน 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
มฐ.4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนช่วยกัน
ดูแลบ ารุงรักษาและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์
พืช 
2. เพ่ือให้มีสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน มี
ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ทุกชนิดและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับร้อยละ 100

ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้รับการ
ดูแล บ ารุงรักษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในโรงเรียนทุกคนช่วยกันดูแล  

บ ารุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน2,500 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ตลอดปีการศึกษา 256๒ นายปราโมทย์  
สุทธินุ่นและ 
คณะครู 
และคณะครู 

 



 
 

 
 
 


