
 
 ข้อมูลพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ ์

 
 

  

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์    ตั้ งอยู่ เลขที่  108  หมู่  10   ตำบลวังสมบูรณ์    อำเภอวังสมบูรณ์                    

จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์  27250  โทรศัพท ์037 – 449110   โทรสาร 037 – 449110   

e-mail : anuban.wsb@gmail.com   website :  www.wangsomboon.org  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517  โดยมี
นายทองสุข  จำปาบุรี   นายทองมา สุวรรณชาติ  และนายนาค  แจ่มจันทร์ มอบที่ดินให้จำนวน 30 ไร่เศษ  และ
ต่อมานายชอบ  ฤทธิ์ฉ่ำ   นายวัน วงษ์คำนา   นายเลิศ ไกรศรรัตน์   และนายบุญ ด่านจาก   เป็นกรรมการ
ดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตามแบบ ป 1 ซ.  ขนาด  1  ห้องเรียนไม่มีฝาสิ้นค่าก่อสร้างประมาณ  
60,000  บาทเศษ    

เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน 274 คน  ครูทำการสอน 1 คนคือ นายถาวร อำนาพร  
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เป็นเวลา 1 ปี ต่อมาวันที่  8  กันยายน  2518  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง          
นายสามารถ  กองศรี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  วันที่   28  พฤศจิกายน 2528                         
นายเสริม  แสนใจกล้า  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  1  ธันวาคม  2532  นายวินัย  รื่นกลิ่น  มาดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการตามลำดับ 

ปีการศึกษา 2541  โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการสหวิทยาเขต  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
เป็นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแก้ว (ตามประกาศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2541) 

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  โดยมีการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1  เป็นปีแรกโดยมีนักเรียนจำนวน  45  คน 

ปีการศึกษา  2545 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2544  มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้เป็นปีแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   

ปีการศึกษา 2547 นายโสภี   ศรีเพ็ชร์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                   
เมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2547   

ปีการศึกษา 2554  จัดซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 10  ไร่  รวมเป็นเนื้อท่ีทั้งหมด  40  ไร่  1  งาน  90  ตารางวา 
ปีการศึกษา 2559 นายสุเทพ  ไผ่ล้อม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  เมื่อวันที่  

16  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 
 
 

วิสัยทัศน ์
 
 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  มีเทคโนโลยีทันสมัย รักษาเอกลักษณ์ไทย ใช้วิจัยเพ่ือพัฒนา มุ่งการศึกษาให้
สัมฤทธิ์ผลดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

พันธกิจ 
 

    
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงทั้ งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
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เป้าหมาย 

 
   

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ                    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การดำรงชีวิต 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 

3. หลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมการทำวิจัย  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

6. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

  
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 
“ สิ่งแวดล้อมน่าอยู ่ คู่ความพอเพียง ” 

 
 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 
สะอาด  บรรยากาศน่าอยู่  ส่งเสริมความรู้  ควบคู่คุณธรรม 
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ม. 

❖ ปรัชญาโรงเรียน   สิกขากาโม  ภวํโหต ิ ผู้มีการศึกษาดี  เป็นผู้เจริญ 

❖ สีประจำโรงเรียน  ชมพู  -  เหลือง 

❖ อักษรย่อของโรงเรียน 

  -  ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา   ใช้อักษร    ว.ส. 

                           

  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษา    ใช้อักษรย่อ ว.   ส. 
 

❖ สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 

รูป  อ.  อ่าง  และมีดอกบัวอยู่ด้านใน 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

- การวัดและประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- การนิเทศการศึกษา 

- การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

- การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

- ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

      

 
 

 
 

- การวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- วินัยและการรักษาวินัย 

- การออกจากราชการ 

- งานแฟ้มประวัติและสถิติการลา 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

 
 

 
- การจัดทำและเสนอขอ

งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

- การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

- การใช้เงินและผลการ
ดำเนินการ 

- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

- การบริหารบัญชี 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคคล 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสุเทพ ไผ่ล้อม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน

อนุบาลวังสมบูรณ์ 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือขา่ย

ข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดระบบบรหิารและพัฒนา

องค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 

- การบริการสาธารณะ 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
- การแนะแนวการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
1. นายชาตรี  สง่าพล   ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นายภิภพ  มงคลธรรมกายา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
3. ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี ผู้แทนครู กรรมการ 
4. นายกองคำ  รอดภัย ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
5. นายวินัย  บุญเพิ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6. นายชรินทร์  วงษ์คำนา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
7. พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ 
8. นายเทียบ  จารนัย ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
9. นายประเดิม  คงศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นางลัดดาพร  คำเขียว   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสารี่  วงษ์คำนา   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นางคำแปลง  เกิดกูลพันตัญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นายอมตะ  จันทร์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นางสาวขวัญตา  ลายสุวรรณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15. นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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         2. ข้อมูลบุคลากร 
 
 

     ทำเนียบผู้บริหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายถาวร    อำนาพร ครูใหญ่ -  พฤษภาคม 2517 
 

 

2 นายสามารถ  กองศรี ครูใหญ่ 8   กันยายน    2518 
 

 

3 นายเสริม  แสนใจกล้า อาจารย์ใหญ่ 28  พฤศจิกายน 2528 
 

 

4 นายวินัย  รื่นกลิ่น อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 
 

1 ธันวาคม  2532  

5 
 

 

นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 
 
 

15  กันยายน  2547 
- 30 กันยายน 2559 

 

 

     6 นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 16  ตุลาคม 2559 
ถึงปัจจุบัน 
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ทำเนียบ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่/รองผู้บริหาร 
 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ ่
 
รองผู้อำนวยการ 

1  เมษายน  2529 
ถึง  30  กันยายน  2534 

30  กันยายน  2534 
ถึง  1  พฤษภาคม  2544 

 

2. นายสุเทพ  วงสกุลไพบูลย ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ ่
 
รองผู้อำนวยการ 

1  เมษายน  2531 
ถึง  30  กันยายน  2534 

30  กันยายน  2534 
ถึง  8  พฤศจิกายน  2539 

 

3. นายศิรา  ธรรมศร ี รองผู้อำนวยการ 25  พฤศจิกายน 2539 
ถึง  13  มีนาคม  2540 

 

4. นางนิภาพรรณ  คำภาวงศ ์ รองผู้อำนวยการ 14  มีนาคม  2540 
ถึง  1  ตุลาคม  2543 

 

5. นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า รองผู้อำนวยการ 1  พฤษภาคม 2544 
ถึง  14  มิถุนายน  2548 

 

6. นายสำนัก  อุกระโทก รองผู้อำนวยการ 16  พฤษภาคม  2549 
ถึง  17  กุมภาพันธ์  2554 

 

7. นางปราณี  บรรณสาร รองผู้อำนวยการ 13  กรกฎาคม  2553 
ถึง  14  กุมภาพันธ์ 2556 

 

8. นายอานนท์  คงเกตุ     รองผู้อำนวยการ                                       16  พฤษภาคม  2556                                  
ถึง 8 มิถุนายน 2558 

 
 

9. นางสาวโศรดา  ชัยมงคลรัตน์   
  

รองผู้อำนวยการ                                       2  มกราคม  2557                                  
ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559 

 

10. นางสาวจิรภา  อินจันทร์สุข รองผู้อำนวยการ 10 สิงหาคม 2558  
ถึง 15 พฤษภาคม 2560 

 

11. นางสาวพัชราภรณ์  เดชสภุา รองผู้อำนวยการ 18  พฤษภาคม  2554 
ถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

 
                          ข้อมูล 
 

ประเภทบุคลากร 

จำนวนบุคลากร รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
ข้าราชการครู 15 42 57  
พนักงานราชการ 1 3 4  
ครูอัตราจ้าง 2 3 5  
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1  
ครูต่างชาติ 1 3 4  
รวมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

19 52 71 
 

 
 

 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 

                          ข้อมูล 
 

วุฒิการศึกษา 

จำนวนบุคลากร รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ต่ำกว่าปริญญาตรี - - -  

ปริญญาตรี 13 43 56  

สูงกว่าปริญญาตรี 5 10 15  

รวมทั้งสิ้น 18 52 71  
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             3. ข้อมูลนักเรียน 

 

โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) 
 

 

                     ข้อมูล 
ระดับชั้น 

จำนวน 
ห้องเรียน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
อนุบาลปีที่ 2 5 63 66 129 
อนุบาลปีที่ 3 5 62 66 128 

รวมระดับอนุบาล 10 125 132 257 
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 71 63 134 
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 68 66 134 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 63 60 123 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 61 70 131 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 61 58 119 
ประถมศกึษาปทีี่ 6 4 49 67 116 

รวมระดับประถมศึกษา 26 373 384 757 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 47 44 91 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 55 57 112 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 48 41 89 

รวมระดับมัธยมศึกษา 9 150 142 292 

รวมนักเรียนทั้งหมด 45 648 658 1306 
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           4. ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่

 

◆  อาคารและอาคารประกอบ  30  หลัง  ได้แก่ อาคารเรียน  9  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  2  หลัง 
โรงอาหาร 1 หลัง  ส้วม  8  หลัง  อาคารสหกรณ์  1  หลัง  ห้องสมุด  2  หลัง  ห้องพระพุทธศาสนา  1  ห้อง 
บ้านพกัครู  5  หลัง  เรือนพยาบาลและห้องประชาสัมพันธ์  1  หลัง 
 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  52  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

- ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน 5  ห้องเรียน 

- ชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน 5  ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน 5  หอ้งเรียน  

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จำนวน  5  ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน  5  ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน  5  ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน  5  ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  5  ห้องเรียน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 จำนวน  4  ห้องเรียน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 จำนวน  4  ห้องเรียน 
  -    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 จำนวน  4  ห้องเรียน 

 

 

             5. สภาพชุมชนโดยรวม 

 
 

◆  สภาพชุมชน 
 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นบริเวณท่ีมีประชากรค่อนข้างหนาแน่น  เนื่องจากเป็นเขตชุมชน
ที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอวังสมบูรณ์  กล่าวคือ  เป็นตลาดและเป็นสถานที่ที่มีการติดต่อซื้อขายประกอบด้วย
พ้ืนที่เขตหมู่  หมู่ที่    1  บ้านวังสมบูรณ์  หมู่ที่    2  บ้านวังโพธิ์ทอง 
       หมู่ที่    4  บ้านแก่งสำราญ  หมู่ที่    7  บ้านทรัพย์ภู 
       หมู่ที่  10  บ้านวังสุริยา  หมู่ที่  11  บ้านวังบูรพา 
       หมู่ที่  15  บ้านวังโพธิ์เงนิ  หมู่ที่  16  บ้านวังบริบูรณ์ 
       หมู่ที่  17  บ้านวังพัฒนา 
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◆ ประชากร 

- จำนวน  :  ประมาณ  10,541  คน  ( จำนวนครัวเรือน 4,316  ครัวเรือน  ) 

- การประกอบอาชีพ  :   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 

- ศาสนา  :   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

- การศึกษา  :  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

- ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  40,000 – 50,000  บาท 
◆ หน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่   

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์   

- โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม   

- เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์  

- วัดวังสมบูรณ์   

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส)    

- ธนาคารธนชาต  

- ธนาคารออมสิน   
-    สำนักงานปศุสัตว์   

-    ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอวังสมบูรณ์  

 

◆ สภาพพื้นที ่
  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตรทั่วไป 

 

◆  วัฒนธรรม/ประเพณี 

- ประเพณีวันสงกรานต์ 

- การกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา 

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

- ประเพณีเทศน์มหาชาติ 

- ประเพณีสารทไทย – ลาว 

- งานบุญออกพรรษา  

- งานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 

- ประเพณีลอยกระทง 

- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 

- ประเพณีบวชนาค , แต่งงาน 
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การบริหารจัดการศึกษา 
 

 
หลักการบริหารงานในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ประจำปีการศึกษา  2563  มีดังนี้ 

1. การบริหารงานในโรงเรียน  ถือหลักความร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและ 
    พัฒนาโรงเรียน 

➢ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา        
➢ หัวหน้างานทั้ง  4  งาน  
➢ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
➢ ชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

2.  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  (ปฐมวัย– มัธยมศึกษา)   
➢ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

3.  จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  จุดศึกษาและแหล่งการเรียนรู้  ครูผู้มีประสบการณ์และวิทยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามวัยของผู้เรียน 

4.  จัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามแนวทางทฤษฎีพอเพียง 
5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม – จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตามแนวทางทฤษฎีพอเพียง 
6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ  ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และความสามารถพิเศษที่

ตนเองถนัด 
7.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
8.  จัดกิจกรรมการเรียน  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นสากล  ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสังคมโลก 
9.  ดำเนินกิจกรรม  การนิเทศภายใน  ติดตามและกำกับงานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ    
ด้านการบริหารงบประมาณ    ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ  PDCA 
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กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบนิเทศ  การประเมิน  และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  พ.ศ. 2561 

 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ 

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5. ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถนศึกษา  
7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

 ให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

การดำเนินการดังกล่าว  ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยการส่งเสริม  สนับสนุน  และกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัด  โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  และ
เกิดจากความร่วมมือของทุกอย่างที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้ 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
              มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ท่ีต้องการให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษา มาตรฐานถูกกำหนดขึ้นเพ่ือให้ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวม การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการพัฒนาคุณภาพเพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การกำหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความสำคัญกับการศึกษา 2 ประการ คือ 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. มาตรฐานทำให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด 

นอกจากนี ้การกำหนดมาตรฐานยังเป็นการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือ รวมพลัง
เพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด 
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แผนผังโรงเรียน 

6 4 

 
 

28 

2 20 

32 

 
3 

10 
22 

17 

1 

12 

13 

 

8 

 

7 

11 
 

9 36 37 

34 

35 

15 

5 

15 15 15 
16 

13 

23 

38 

39 

40 

 

19 

41 

12 

31 

24 

29 

26 

27 

18 
27 

27 

1. อาคารเรียน ป1.ก 8 ห้องเรียน 
2. อาคารเรียน 017 (อาคารบัวหลวง) 
3. อาคารเรียน ป1.ก (อาคาร ป.1) 
4. อาคารเรียน ป1.ก (อนุบาล) 
5. อาคารเรียนสร้างเอง (อาคารอำนวยการ) 
6. อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (อนุบาล) 
7. อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (มัธยม) 
8. อาคารเรียนสร้างเอง(คุณสมศักดิ์-มาล)ี 
9. อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (มัธยม) 
10. ห้องสมุดสร้างเอง 
11. ห้องคอมพิวเตอร์(ประถมศึกษา) 
12. ห้องประชาสัมพันธ์/ธนาคารโรงเรียน 
13. โรงอาหาร 
14. ห้องพระพุทธศาสนา 
15. บ้านพักครู 
16. บ้านพักพนักงานบริการ 
17. อาคารอเนกประสงค์ สปช. 206 
18. สหกรณ์โรงเรียนสรา้งเอง 
19. อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 

(ประถม) อาคารสีส้ม  
20. ศาลาเขยีว (โรงอาหารอนุบาล) 
21. สนามฟุตบอล 
22. สนามวอลเล่ย์บอล 
23. สนามตะกร้อ 
24. สนามบาสเกตบอล 
25. สนามเปตอง 
26. สนามฟุตซอล 
27. ห้องสุขา 
28. สนามเด็กเล่น 
29. ศาลาแปดเหลี่ยม 
30. ฐานพระพรหม/ศาลเจ้าที ่
31. พระพุทธรูป 
32. เสาธง 
33. สระน้ำ 
34. เกษตรพอเพียง (สวนผัก ป.1) 
35. เกษตรพอเพียง  
36. ถังประปาโรงเรียน 
37. ถังเก็บน้ำฝน ฝ.30 พิเศษ 
38. สวนสมุนไพร 
39. ถังประปาโรงเรียน (น้ำดื่มได้) 
40. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ
41. ห้องบงกช (ห้องผู้อำนวยการ) 
42. อาคารสร้างเอง 
 

25 
33 

27 

21 

33 

 

 

พื้นท่ี 10 ไร่  ซ้ือเพิ่มเติมเม่ือปี พ.ศ.2554 

แปลงต้นสัก 

35 

14

4 

30 

42 
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แผนที่เขตบริการของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
หมู่ที่    1  บ้านวังสมบูรณ์  หมู่ที่    2  บ้านวังโพธิ์ทอง 

  หมู่ที่    4  บ้านแก่งสำราญ  หมู่ที ่   7  บ้านทรัพย์ภู 
  หมู่ที่  10  บ้านวังสุริยา   หมู่ที ่ 11  บ้านวังบูรพา 
  หมู่ที่  15  บ้านวังโพธิ์เงิน   หมู่ที่  16  บ้านวังบริบูรณ์ 
  หมู่ที่  17  บ้านวังพัฒนา 
 

 
 
               
                 
 
                     
           
                                                                                                                  
 
                                     

     

                   
            

 
 
 
 
 
  
 
 

 หมู่ท่ี  15 บา้นวงัโพธ์ิเงิน 

    หมู่ท่ี    2  บา้นวงัโพธ์ิทอง
ส าราญ 

หมู่ท่ี    17  บา้นวงัพฒันา 

หมู่ท่ี  1  บา้นวงัสมบูรณ์ 
 

 

 หมู่ท่ี  11  บา้นวงับูรพา 

  ท่ีตั้งโรงเรียน  หมู่ท่ี  10  บา้นวงัสุริยา 
 

   หมู่ท่ี  7  บา้นทรัพยภู์ 

อ.สอยดาว  จ.จนัทบุรี 

 

   

วดัวงัสมบูรณ์ 

 หมู่ท่ี  16  บา้นวงับริบูรณ์ 

หมู่ท่ี  4 บา้นแก่งส าราญ  
 

  ❖หมู่ท่ี 9  บา้น
ซบัทรายทอง 

 

ต.วงัทอง 
❖ หมู่ท่ี  13  เขาแหลมใน 

        ต. วงัสมบูรณ์ 

คลองตาหลงั 

ท่ีวา่การอ าเภอวงัสมบูรณ์ 

โรงพยาบาลวงัสมบูรณ์ 

  ❖หมู่ท่ี 6  
บา้นซบัสิงโต 
            ซบัสิงโต 

 

เหนือ 

  ❖หมู่ท่ี12   
      บา้นวงันคร 

 

ศาลเจา้พ่อเจา้
แม่วงัสมบูรณ์ 
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การจัดการงบประมาณ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าจ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

1. ได้รับงบประมาณสนับสนุน ดังนี้ 

 1.1 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว   2,908,600 บาท 

 1.2 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    733,710 บาท 

 

2. แผนการจัดการงบประมาณ  แบ่งตามการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 งานบริหารวิชาการ       893,871 บาท 

 2.2 งานบริหารงบประมาณ       40,000    บาท 

 2.3 ค่าสาธารณูปโภค      840,000 บาท 

 2.4 งานบริหารบุคคล      213,729 บาท 

 2.5 งานบริหารทั่วไป      631,000 บาท 

 2.6 บริหารงบกลาง      290,000 บาท 

 2.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      733,710 บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 

 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
 
 
 

โครงการบริหารงานวิชาการ 
พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)  
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป 
โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 
โครงการห้องเรียนคุณภาพ (ปฐมวัย) 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรเพิ่มเติม ระดบัปฐมวัย 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ห้องเรียนคุณภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษา 
โครงการรักษ์ภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม   
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้วยกระบวนสะเต็มศึกษา STEM และ Coding Programming 
การฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
การพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
งานทะเบียน 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

 
10,000   
30,000 
7,000   

149,509 
    5,000 

5,000 
 

10,000 
224,658 
60,000  
40,000          
40,000 
20,000   

 
40,000 
10,000 

 
20,000  
40.000 
5,000  
10,000  
30,000  
97,704    
40,000  

 

 
นางสาวจันทร์จิรา 
นางสาวปฏิมา 
นางยุพิน   
นางสมเกียรติ   
นางสาวนพวรรณ 
นางสาวศิริวรรณ   
 
นางอารีฟา 
นางสุพินดา   
นางสาวนันท์ธิดา   
นางสาวสุรีรัตน์   
นางกัณยารัศมี 
นายภูดิส 
 
นางสายสมร  
นายอลงกรณ์  
 
นายศราวุธ   
นางสาวภาณิตา   
นางสาวถานมาศ   
นางสาววาสนา 
นายพรรณนรินทร์  
นางละออ    
นางสาวนันท์ธิดา   
 

 รวม 893,871 
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1. โครงการบริหารงบประมาณ 
บริการงานการเงิน - พัสดุ 

 
40,000    

 
นางกัณยารัศมี 
 

 
 
 

 

รวม  40,000 

 
1. 
2. 
3. 

โครงการบริหารงานบุคคล 
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ส่งเสริม อบรม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
จดัจ้างบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
25,529 
80,200 
108,000 

 
ส.ต.ท.วรจิตร 
ส.ต.ท.วรจิตร 
ส.ต.ท.วรจิตร 

 รวม 213,729  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

โครงการบริหารงานทั่วไป 

ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ส่งเสริมกิจการนักเรียน  

จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน 

WSB News (อนุบาลวังสมบูรณ์สาร) 

น้ำดื่มสะอาดเพ่ือนักเรียน 

พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 

 

50,000  

25,000 

178,000 

80,000 

50,000 

50,000   

50,000    

100,000 

48,000   

 

นายพงษ์ศักด์ิ 

นางสาวสุรีรัตน์ 

นายศราวุธ  

นางสายสมร   

นางละออ     

นายมานะ   

นางสาวชญาดา 

นายวัชรเมศฆ์  

นางสิริมา  
 รวม 631,000 

 
1. 
2. 

หมวด 
หมวดสาธารณูปโภคโรงเรียน 
การบริหารงบกลาง 

 
840,000  
290,000 

 
นางนัดศรา 
นางนัดศรา 

 รวม 1,130,000  

 รวมงบประมาณ  รายการเงินอุดหนุน ทัง้สิ้น 2,908,600               
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 8. 
9. 
10. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์ 
พัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ยุวกาชาด 
ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ICT ระดับประถมศึกษา 
พัฒนาระบบและบำรุงรักษาห้องเรียน ICT ระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือสามัญ และเนตรนารี 
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โคตรวิด 19 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางด้านศิลปะและนาฏศิลป์  

 
6,000 
48,010 
16,960 
186,240 
50,000 
10,000 
140,000 
6,500 

220,000 
50,000  

 
นายพงษ์ศักดิ์ 
นางสาวภีมพีรยา   
นายอนุรักษ์ 
นางสาวจิราพร 
นางสาวชญาดา 
นายไพโรจน่ 
นางจุฬารัฐ 
นางสาวอารีรัตน์ 
นางกาญจนา 
นายอนุรักษ์  

 รวม 733,710   
 

❖ งบประมาณท่ีจัดทำไว้ในแผนปฏิบัติการนี้ให้ถัวจ่ายได้ทุกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
 

 
 

(  นายสุเทพ  ไผ่ล้อม   ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
(  นายชาตรี  สง่าพล  ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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สรุปผลการดำเนินงาน  

 

สรุปโครงการห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย  
 

    

    สรุปผลการดำเนินงาน 

จากผลการดำเนินงาน ตามโครงการผลิต จัดหา ใช้สื่อและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กนักเรียนและ
อุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้อง ตลอดจนอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน     
โดยทางโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้อใน  2  ภาคเรียนของปีการศึกษา 
2562 ตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละห้องเรียน  ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถ
ดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประจำห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก
ครบทุกห้องเรียนและรายบุคคล  ทำให้การดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และมี
คุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และตรงตามแผนงานโครงการ 

1. ปัญหาอุปสรรค 

- 
2. ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นที่เหลืออยู่ มาสนับสนุนให้มากข้ึน เพ่ือการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จะได้พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

โครงการ  พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 

      

    สรุปผลการดำเนินงาน 

ผลจากการดำเนินงานพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)  โดยทาง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 
ตามความจำเป็นตามแนวการจัดกิจกรรม  ทำให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละห้อง ในเรื่องการฝึกการ
ลอยตัว สามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว มีอุปกรณ์เพียงพอ ทำให้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท 
(BBL) โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงตามแผนงานโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
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             ยังขาดอุปกรณ์ในการใช้สอย  ภายในสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 
ข้อเสนอแนะ 
              จัดการหาอุปกรณ์เพ่ิม ให้เพียงพอต่อผู้ใช้ 
 
 
 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

       

      สรุปผลการดำเนินงาน 
 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีหลักสูตรท้องถิ่นปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน มีหลักสูตร
เพ่ิมเติม “การลอยตัวในน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด” ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและ
สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 
ปัญหาอุปสรรค 
 - การจัดกิจกรรมการลอยตัวไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพอากาศ สภาพร่างกายของนักเรียน และ
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ 
 - หลักสูตรท้องถิ่นยังไม่ได้จัดการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรม 
 - เนื้อหาในเล่มหลักสูตร มีบางส่วนผิดพลาด ขาดหายไป ยังไม่สมบูรณ์  
ข้อเสนอแนะ 
 ครูประจำชั้นควรมีการนำกิจกรรมในหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการลอยตัวในน้ำ เพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอด ควร

จัดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่ไม่เพียงพอ และควรมีการปรับปรุงเนื้อทั้งใน

หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเพ่ิมเติม ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป        

        

      สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป โดยทางโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้อในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ตามความ
ต้องการและความจำเป็นตามแนวการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนไฮสโคป  ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนสามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ ทำให้การดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงตามแผนงานโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
  ยังขาดสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดมุมต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วนดี  
ข้อเสนอแนะ 

จัดทำหรือหาซื้อ สื่ออุปกรณ์เพ่ิม 
 

  โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 
 

        สรุปผลการดำเนินงาน 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการอนุบาลสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารของ

ทางโรงเรียน ได้รับข้อเสนอแนะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยจัดทำสารสัมพันธ์เดือนละ 1 ฉบับ ให้เด็กส่งถึง

ผู้ปกครอง เด็กๆ ได้รับการพัฒนาในด้านอารมณ์ จิตใจ ความสามารถทางสติปัญญา และได้รับการปลูกฝังความ

คุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ การดำเนินงานของโครงการยังได้รับความช่วยเหลือจากคณะครูระดับปฐมวัย

เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  

ปัญหาอุปสรรค 

- ผู้ปกครองบางท่าน ขาดความเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
- เด็กบางคนไม่นำสารสัมพันธ์ไปให้ผู้ปกครอง 
- เด็กบางคนอยู่กับปู่-ย่า , ตา-ยาย ซึ่งอ่านหนังสือไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
- การจัดกิจกรรมนี้ เหมาะสม เพราะช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงวิธีการดูแลเด็กนักเรียนหรือบุตรหลาน

ของตนเอง  ควรจัดทำขึ้นเสมอ เพื่อเป็นความรู้ และการฝึกทักษะการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนต่อไป 
 



26 
 

 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

        สรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กได้พัฒนาทักษะและความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้น  

ปัญหาและอุปสรรค 

  -  

ข้อเสนอแนะ 

  ให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ตามกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

และจัดทำแบบบันทึกการสรุปการจัดกิจกรรม ด้วยทุกครั้งเพ่ือทราบพัฒนาการของเด็ก 

 

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) 

      

      สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) โดยทาง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้อในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ตาม
ความต้องการและความจำเป็นตามแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)  ทำให้
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ ทำให้การดำเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงตามแผนงานโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรค 

  เด็กยังสบสนเกี่ยวกับเส้นในการเขียนภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ 

  ทำเป็นแบบอย่างให้เด็กดูช้า ๆ ก่อน และให้เด็กทำตามไปช้า ๆ และต้องย้ำบ่อย ๆ เนื่องจากเป็นเด็ก
อนุบาล มีสมาธิในระยะเวลาที่สั้น 
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สรุปรายงานโครงการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 

 

 

งานวิชาการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

 
 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ (ระดับประถมศึกษา) 

 

 

  ผลการดำเนินการ 
 

 มีการดำเนินจัดสรรงบประมาณให้กับห้องเรียน 4,000 บาท/ห้อง เพ่ือใช้ในการตกแต่งห้องเรียน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน   

• มีจัดซื้อเอกสารประจำห้องเรียน   

• มีจัดซื้อสื่อ/นวัตกรรมการสอน  

• ครูจัดทำและส่งสื่อการสอน เดือนละ 2 ชิ้น  

• มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง ภาคเรียนที่ 1 วิจัยเป็นรายบุคคล (CAR)  ภาคเรียนที่ 

2 วิจัยในชั้นเรียน พัฒนาหรือแก้ปัญหาในการสอน  

• ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน อย่างน้อย 1 โครงงาน  

• มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

              จากการดำเนินโครงงานห้องเรียนคุณภาพ  มีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นจากครูทำเองและจัดซื้อ  

ครูใช้เทคโนโลยีในการสอนมากข้ึน  ห้องเรียนมกีารตกแต่งที่สวยงามเหมาะเป็นแห่ล่งเรียนรู้ 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
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   ในปีการศึกษา 2563 ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาห้องเรียนและครูผู้สอนใน
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
 

 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

 
ผลการดำเนินการ 
 

การดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดกิจกรรมดังนี ้

• มีการวิเคราะห์คะแนนระดับชาติ( O-NET) ย้อนหลัง 3 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษา

และพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 

• คัดแยกนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง  ปานกลาง อ่อน)  

• ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

• เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 

• นิเทศการจดัการเรียนรู้ของครู 

• ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่มละ  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

จากการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ส่งผลให้คะแนน O-NET ระดับโรงเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าในปีการศึกษา 2560  ร้อยละ 5.31 และสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 0.15 

3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมจากวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 
  แนวทางการพัฒนา 
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 ในปีการศึกษา 2563 ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบใน

ระดับชาติ ( O-NET) สูงขึ้นกว่าระดับจังหวัด  และระดับชาติ  

 

 

 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) 

 
 

 ผลการดำเนินการ 
 

 จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา   มีการจัด

นิทรรศการทุกชั้นเรียน  มีการสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง  มีการบริหารจัดการ  มีการเตรียมการ  

กำหนดระยะเวลาการจัดงาน   มีการประสานงาน/การอำนวยความสะดวก  จัดบรรยากาศของการจัดงานที่

น่าสนใจ  มีผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นมาร่วมงาน   

           จากการดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House)  

• โรงเรียนได้แสดงออกถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• ผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองละชุมชน 

• โรงเรียนมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาในด้านวิชาการ 

• เกิดความร่วมมือในการดำเนินการทางการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนและชุมชน 

• ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตื่นตัวในการเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติจริง 
 

แนวทางการพัฒนา  
 

ควรมีกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ  และมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครอืข่าย 

 

    โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
  

จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  โดยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์  มีการจัด 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีการจัดและตกแต่งบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดห้องเรียน ICT  มีการ

จดัสรรงบประมาณให้การจัดหาหนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

     แนวทางการพัฒนา 
 

ห้องสมุดควรได้รับการพัฒนาด้านการหาหนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ และบํารุงรักษาด้านเทคโนโลยี 

 
 

    ผลการดำเนินการ 
 

กิจกรรมทีส่ําคัญประกอบด้วย  
4.1.จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้งานและบำรุงซ่อมแซมระบบ อินเทอร์เน็ตตลอดปีการศึกษา 2562 
4.2 การสำรวจ ดูแล ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน ตลอดปีการศึกษา 2562 
4.3 สื่อ วัสดุอปุกรณ์/ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน ห้องเรียนให้ทนัสมัยตลอดปีการศึกษา 2562 
4.4 ครูและนักเรียนมีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกคน 
 

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความทักษะเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

    ผลการดำเนินการ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความทักษะเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 

กิจกรรมที ่1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17  
กิจกรรมที ่2 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 
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กิจกรรมที ่3 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 2562 

กิจกรรมที ่4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยด้วยมือ Indoor ระดับชั้น ม.ต้น 
(STEM Young Pilot Challenge 2018) 

กิจกรรมที ่5 การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมที ่6 การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 แนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 

   

   แนวทางการพัฒนา 
 

จากผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา  ทำให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ดังนี้ 

1. นักเรียนที่มีศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย ได้รับรางวัลพระราชทาน

ฯ รองชนะเลิศอันดับ1 โครงการ"ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แลพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

การบิน" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2. รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน เครื่องบิน

พลังยางแบบปล่อยอิสระ เครื่องบินพลังยาง 3 D ระดับ สพป.สระแก้ว เขต 1 

3.   ส่งเสริมนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แสดงออกของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

4.   ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการและผลงานทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อเข้าแข่งขันทักษะในระดับต่างๆ 

5.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย 
 
 
   ผลการดำเนินงาน 
 
           กิจกรรมที่ดำเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย  ประกอบด้วย 

กิจกรรมวันสุนทรภู่  
➢ จัดนิทรรศการผลงานงานของสุนทรภู่ 

➢ กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ 

➢ กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ 

➢ กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครเรื่องพระอภัยมณี 

➢ กิจกรรมการแตง่การเลียนแบบตัวละครเรื่องพระอภัยมณี 

กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 

➢ สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

➢ จัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

➢ จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

➢ จัดทำเกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย 

➢ จัดทำบันทึกซ่อมเสริม โดยจัดกิจกรรมซ่อมนักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่คล่อง และจัดกิจกรรมเสริม

นักเรียนที่อ่านได้เขียนคล่อง 

 
 

   แนวทางการพัฒนา 
 

จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา  ทำให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 
1. จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐานให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 

2. จัดทำแบบฝึกซ่อมเสริมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 

3. พัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและการอ่านเพื่อการสื่อสารให้มากขึ้น 

4. พัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้มากขึ้น 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
    ผลการดำเนินโครงการ 
 

จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย  ด้วยความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ตั้งใจ และรู้จักปรับปรุงตนเอง  มีทักษะในการจัดการแสดงทำงานให้สำเร็จและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  ชื่นชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  นันทนาการตามความสนใจ  รวมทั้งช่วย
ส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็กให้เกิดมากข้ึน อีกทั้งยังเป็นการเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
แสดงออกในความสามารถและความมีสุนทรียภาพให้กับผู้เรียนในวันสำคัญต่างๆ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนและผู้ปกครอง องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมร่วมกัน    เมื่อเยาวชนโตขึ้นจะ
ได้เป็นเยาวชนและประชาชนที่ดีของสังคม  และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

นอกจากนี้ยังนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และได้รับ
รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป 1-6  

(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสม  ระดับชั้น ป 4-6  

(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) 
3. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข  

(ระดับจังหวัด) 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางด้านศิลปะ 
 
 

  ผลการดำเนินการ 
 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางด้านศิลปะ 

ประกอบด้วย 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 

 

➢ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

➢ กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ 

➢ กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

➢ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  ประกวดวาดภาพสีมาสเตอร์อาท  
 
   แนวทางการพัฒนา 
 

จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา  ทำให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 
2. มีผลงานในการเรียนการสอนศิลปะทุกคน 
3. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะ ทางในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
 

 

โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการในการจัดโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่าง เต็มความสามารถของครู ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่ง

ปลูกฝังให้นักเรียน      ได้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียนและ

ผลงานดีเด่นของนักเรียนแต่ละคนในทุกชั้นเรียนและในรอบปีการศึกษา ได้มีผลงานของครูในด้านการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เด็กฝึกการทำผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือนำมาจำหน่าย เพ่ือหารายได้

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  ผลการดำเนินงาน 

 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตามความสนใจตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล และมีความสุขกับการเรียนรู้  มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ               
 
    สิ่งที่พึงพอใจ 
 
 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตามความสนใจตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสู่อาชีพในอนาคต  

 
โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

 
 

 ผลการดำเนินงาน 

  จากการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการบริการแก่หน่วยงานราชการองค์กร และบุคคลทั่วไป 
 
 

โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
 
 
 ผลการดำเนินงาน 



36 
 

 

 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างมี

ระบบ ส่งผลให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

2. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ และผู้ปกครองในเขตบริการและนอกเขต

บริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรับบริการ  

3. นักเรียนที่มีความบกพร่องร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 

 
 

        สรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  – เนตรนารีและยุวกาชาด 
 
 
  ผลการดำเนินการ 
 

 ปีการศึกษา 2562 
           โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  – เนตรนารีและยุวกาชาด 
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมโครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งลูกเสือสามัญ – เนตรนารี – ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 
ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร  ลูกเสือต้านยาเสพติดเป็นต้น และการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี และในวันสำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 กิจกรรมที่ 2 นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและเดินทางไกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตลอดจนได้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  – เนตรนารีและยุวกาชาด และยุวกาชาด  
 

    สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนระดับช้ัน ป.4 – ม. 3 
     การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ – เนตรนารี – ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

และยุวกาชาด 
 

 

สรุปได้ ดังนี้ 

           การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด มีนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 650 คน และได้สุ่มตัวอย่างกับครู



37 
 

 

จำนวน 20  คน และนักเรียนจำนวน  80 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมี

ผลสรุป ดังนี้ 

 1.  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 65 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อย

ละ 1 

 2.  การบริการและความสะดวกท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับความพึงพอใจน้อยคิด

เป็นร้อยละ 2 

 3.  วัน เวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

42 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 57 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43  

 4.  ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 52 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 

 5.  ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม  ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26   และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น

รอ้ยละ 62 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  
  ผลการดำเนินการ 
 
 จากผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จัดกิจกรรมในปี 2562  ได้สรุปกิจกรรมดังนี้ 
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1. นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เห็นความสำคัญของกิจกรรมวันสำคัญท่ีจัดขึ้น 
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมจากวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุข 

 
   แนวทางการพัฒนา 
 
 จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการนั้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล รู้จักไตร่ตรอง
อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
ผลการดำเนินโครงการ 
 

จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย  ด้วยความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ตั้งใจ และรู้จักปรับปรุงตนเอง  มีทักษะในการจัดการแสดงทำงานให้สำเร็จและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  ชื่นชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  นันทนาการตามความสนใจ  รวมทั้งช่ วย
ส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็กให้เกิดมากข้ึน อีกทั้งยังเป็นการเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
แสดงออกในความสามารถและความมีสุนทรียภาพให้กับผู้เรียนในวันสำคัญต่างๆ ส่งผลให้ผู้ เรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนและผู้ปกครอง องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมร่วมกัน    เมื่อเยาวชนโตขึ้นจะ
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ได้เป็นเยาวชนและประชาชนที่ดีของสังคม  และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

นอกจากนี้ยังนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และได้รับ
รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป 1-6  

(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสม  ระดับชั้น ป 4-6  

(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) 
3. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข  

(ระดับจงัหวัด) 
 
 

 

 

โครงการพัฒนาศูนย์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

  ผลการดำเนินการ 
 

นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนและครูมี
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนพร้อมทั้งนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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สรุปรายงานโครงการบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

    ผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา  2562  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ได้ดำเนินการ

บริหารงานงบประมาณ  ตามแนวทางการกระจายอำนาจดังนี้ 
 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานการเงินและพัสดุ 

 

 
   ผลการดำเนินงาน 
 

- จัดทำระบบบัญชี ควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่าย จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นปัจจุบันถูกต้อง ตามระเบียบ
ทางราชการ 

-   ทำให้การบริหารงานของสถานศึกษาคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
- บริหารงานในส่วนกองอำนวยการยังมีวัสดุ – ครุภัณท์ ไม่เพียงพอ  เนื่องจากได้รับปริมาณน้อย  การ

ดำเนินงานจึงเกิดความล้าช้า 
-   ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงิน พัสดุ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ 
 

    สิ่งที่พึงพอใจ 
 

- การดำเนินงาน สามารถปรับปรุง พัฒนา งานทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และบริการงานให้ฝ่ายงาน
ต่างๆ ได้รวดเร็ว ทันเวลา 

 

   สิ่งท่ีควรพัฒนา 
 

1. การกำกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
2. การเร่งรัดการให้งบประมาณให้ทันเวลา 
3. การจัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
4. ควรได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินต่อไป 
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สรุปรายงานโครงการงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

        ผลการดำเนินการ 

  ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ

บริหารงานบุคคลตามแนวทางการกระจายอำนาจดังนี้ 

1. งานวางแผนกำลังพล / การสรรหา / การคัดเลือกดำเนินการประเมินความต้องการตามกรอบ

อัตรากำลังของโรงเรียน โดยพิจารณาจากเกณฑ์จำนวนนกัเรียนต่อห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน โดย

ใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 เป็นฐานในการพิจารณา 

- การสรรหาและการคัดเลือก ดำเนินการสรรหา 

ครูอัตราจ้าง จำนวน  1  ราย   คือ   1. นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  จำนวน  1  ราย   คือ   1. นางสาวสุภาพร     หัสดี 

จัดจ้างนักการภารโรงจำนวน 1 ราย  คือ นายใหม่  คล้องช้าง 

จัดจ้างครูต่างชาติเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ จำนวน  8  ราย คือ 

1. Mr.Phourn   channa 

2. Miss. Junita  Sarno Morallon 

3. Miss. Queenie  Pearl I  Ma 

4. Miss.Cherry Mae Dajay Bornea   

5. Mrs.Princess  Melody  Pearl I  Ma 

6. Miss.Cheryll Castro Landero   

7. Mrs.Gina Dajay Bornea  

8.  Mr.Jonathan Granzo Geroy 

 

 



42 
 

 

2.   การบรรจุแต่งตั้ง ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และเลื่อนวิทยฐานะ  

  ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีจำนวนข้าราชการครูบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ครูผู้ช่วย ดังนี้ 

2.1 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จำนวน  3 รายดังนี้ 

 2.1.1 นางสาววราลักษณ์   สิทธิพล วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุเมื่อ  1 พฤษภาคม 2562 

 2.1.2 นายณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน  วิชาเอกภาษาไทย บรรจุเมื่อ  1 พฤษภาคม 2562 

 2.1.3 นางสาวจิราพร มณีจอม  วิชาเอกเอกธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา บรรจุเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 

2.2  ข้าราชการครูย้ายกลับภูมิลำเนา จำนวน 1 ราย คือ 

 2.2.1  นางสาวนฏกร   จินตนา    เมือ่วันที ่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 

2.3  ข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จำนวน 1 ราย คือ 

 2.3.1 นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม   ตั้งแตว่ันที่  15 พฤศจิกายน 2562     
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สรุปรายงานโครงการบริหารงานทั่วไป  

ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

       ผลการดำเนินงาน 

 

 ปีการศึกษา  2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการบริหารงาน 

บริหารทั่วไป ตามแนวทางการกระจายอำนาจดังนี้ 
 

 

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จัดระบบการบริหารงานและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและสนองจุดเน้น สพฐ. เพ่ือการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ในการจัด
การศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักนำความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆได้ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม 

 
สรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียน  128  คน  กลุม่ปกติ  99   คน  คิดเป็นร้อยละ 77.34 

      กลุ่มเสี่ยง  29   คน  คิดเป็นร้อยละ 22.66 

      กลุ่มปัญหา  -   

ชั้นอนุบาล 3 มีนักเรยีน  131  คน  กลุ่มปกติ  115  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.79 



44 
 

 

      กลุ่มเสี่ยง  16   คน  คิดเป็นร้อยละ  12.21 

      กลุ่มปัญหา  - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียน 134  คน กลุ่มปกติ  81   คน  คิดเป็นร้อยละ  60.45 

      กลุ่มเสี่ยง  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.81 

      กลุ่มปัญหา  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.75 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน 125 คน กลุ่มปกติ  73   คน  คิดเป็นร้อยละ  58.40 

      กลุม่เสี่ยง  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.60 

      กลุ่มปัญหา  - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 135 คน กลุ่มปกติ 82   คน  คิดเป็นร้อยละ  60.74 

      กลุ่มเสี่ยง  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.26 

      กลุ่มปัญหา  - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน  119  คน กลุม่ปกติ  79   คน  คิดเป็นร้อยละ  66.39 

      กลุ่มเสี่ยง  38   คน  คิดเป็นร้อยละ  31.93 

      กลุ่มปัญหา  2  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.68 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน  116  คน กลุ่มปกติ  80   คน  คิดเป็นร้อยละ  68.97 

      กลุ่มเสี่ยง  36   คน  คิดเป็นร้อยละ  31.03 

      กลุ่มปัญหา  -    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน  115  คน กลุ่มปกติ  81   คน  คิดเป็นร้อยละ  70.43 

      กลุ่มเสี่ยง  34   คน  คิดเป็นร้อยละ  29.57 

      กลุ่มปัญหา  -   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน  115  คน กลุ่มปกติ  70   คน  คิดเป็นร้อยละ  60.87 

      กลุม่เสี่ยง  45   คน  คิดเป็นร้อยละ  39.13 

      กลุ่มปัญหา  -     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน  94   คน กลุ่มปกติ  67   คน  คิดเป็นร้อยละ  71.28 

      กลุ่มเสี่ยง  27   คน  คิดเป็นร้อยละ  28.72 

      กลุ่มปัญหา  -     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  87   คน กลุ่มปกติ  71   คน  คิดเป็นร้อยละ  81.61 

      กลุ่มเสี่ยง  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.24 
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      กลุม่ปัญหา  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.15 

รวมทุกช่วงชั้น   มีนักเรียน  1,299  คน กลุ่มปกติ  898   คน  คิดเป็นร้อยละ  69.25 

      กลุ่มเสี่ยง  397   คน  คิดเป็นร้อยละ  30.44 

      กลุ่มปัญหา  4   คน   คิดเป็นร้อยละ  0.31 

 
สรุปรวมความสามารถพิเศษทุกช่วงชั้น มีนักเรียน  1,299  คน  

มีทั้งหมด     318   คน คิดเป็นร้อยละ  24.48 
ด้านรำไทยและดนตรีไทย   21    คน คิดเป็นร้อยละ  1.61 
ด้านลายมือ     39   คน คิดเป็นร้อยละ  3.00 
ด้านกีฬา                132   คน คิดเป็นร้อยละ  10.16 
ด้านศิลปะ     55  คน คิดเป็นร้อยละ  4.23 
ด้านคอมพิวเตอร์     2  คน คิดเป็นร้อยละ  0.15 
ด้านคิดคำนวณ    49  คน คิดเป็นร้อยละ  3.77 
ด้านภาษาอังกฤษ   11  คน คิดเป็นร้อยละ  0.84 
ด้านการประดิษฐ์    7  คน คิดเป็นร้อยละ  0.53   
ด้านการวิทยาศาสตร์    2  คน คิดเป็นร้อยละ  0.15 

 

สิ่งท่ีพึ่งพอใจ 

 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ดำเนินตามนโยบายในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

และนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนมาวางแผนการช่วยเหลือดังนี้ จัดหาทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียน ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง   และผู้ปกครอง  ติดตามนักเรียน ไม่มี

นักเรียนออกเรียนกลางคัน คณะครูช่วยกันสอดส่องดูแลความพฤตินักเรียนไม่ให้ เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ชู้สาว 

หรือยาเสพติด  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัยจนได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ 

แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และบริบทของสถานศึกษา  

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง และพัฒนาในการปฏิบัติงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนได้
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วิเคราะห์ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยการศึกษาข้อมูลจากนักเรียน 

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะครูในโรงเรียนพบปัญหาสำคัญดังนี้ 

(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  จากผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)                              

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  เนื่องจากปัญหา

ครอบครัวและการย้ายถิ่นฐานบ่อย 

 

(2) นักเรียนมีฐานะยากจนเนื่องจากเป็นครอบครัวเกษตรกร และผู้ใช้แรงงาน จากข้อมูลพ้ืนฐานของ

โรงเรียนพบว่าผู้ปกครองของนักเรียนมีอัตราการหย่าร้างสูง นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตา ยายหรือผู้อุปการะ 

หรือฝากเพ่ือนบ้านช่วยดูแล ทำให้นักเรียนอยู่ในสภาวการณ์ขาดแคลนทุกอย่าง การขาดความอบอุ่น ขาดสมาธิ

ในการเรียนหรือกลายเป็นเด็กที่สมาธิสั้น มีพฤติกรรมก้าวร้าวและผลสุดท้ายคือการทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ำ 

(3) นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 

(4) นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดการดูแลที่ดีจากคนในครอบครัว 

(5) โรงเรียนยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เนื่องจากเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ครูประจำชั้นส่วน

ใหญ่ เป็นครูบรรจุใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(1) การพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริบทของสถานศึกษา 

(2) การจัดหาทุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการทำงาน เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่าง

เรียน 

(3) การส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

(4) การส่ ง เสริมความรัก  ความสามั คคี ใน โรงเรียน  และการสร้ างปฏิ สั ม พั นธ์ที่ ดี ระหว่ าง                                 

ครกูับนักเรียน 

(5) พัฒนาคู่มือนักเรียน คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 

 
 

2. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
 



47 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

* โรงเรียนมีระบบรางระบายน้ำ ที่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

* โรงเรียนมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 

* ปรับปรุงอาคารบ้านพักครู ดังนี้  

- เปลี่ยนหลังคา  

- ปูกระเบื้อง ทาสี 

- ติดตั้งฝ่าเพดานแขวน 

* ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

* ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 105/29 (อาคารสีชมพู) ทาสี เปลี่ยนประตูหน้าต่าง 

* สร้างที่ล้างหน้าอนุบาล 3 จุด 

* ปรับปรุงห้องน้ำ 10 ห้อง หลังห้องสมุด  

* โรงเรียนมภีูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย 

 
3. สรุปรายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

• จัดเอกสารงานอนามัยสำหรับชั้นอนุบาล-ม.3   

  1.บันทึกภาวะโภชนาการ 

2.บันทึกการตรวจสายตาและหู  

3.บัตรสุขภาพ 

• จัดซื้อยา  นำไปบริการให้กับนักเรียนทุกอาคารโดยมีครูอนามัยประจำอาคารคอยดูแลตั้งแต่ชั้น

อนุบาล-ม.3 ตลอดปีการศึกษา 

• จัดหาอุปกรณ์ประจำห้องน้ำ เช่น ขัน แปรงขัดห้องน้ำ  ถุงดำ  ถังดำ  ตลอดปีการศึกษา 

• งบประมาณ  มีความเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
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ควรมีห้องพยาบาล  เพ่ือบริการนักเรียนที่มีอาการไม่สบายเบื้องต้น   

 
 

4. สรุปผลโครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม   
นักเรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรม

จิตอาสาทั้งภายในสถานศึกษา แลภายนอกสถานศึกษา  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าในการดูแลรักษา
สิ่งมีชีวิตอ่ืน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยและมีความมุ่งม่ันในการทำงาน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจิตสาธารณะ  
จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 

5. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน 
  

ผลงานด้านกีฬาของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 ระดับจังหวัดสระแก้ว  

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว  วันที่  25 – 27 

กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

1. ชนะเลิศ เหรียญทอง  เซปักตะกร้อ  รุ่นอาย   12  ปี  หญิง   กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วน

ภูมิภาค รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 2. ชนะเลิศ เหรียญทอง  เซปักตะกร้อ  รุ่นอาย   12  ปี  ชาย    กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วน

ภูมิภาค รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 3. ชนะเลิศ เหรียญทอง เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี ชาย กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 

รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 4. รองชนะเลิศ อันดับ  2 เหรียญทองแดง  เซปักตะกร้อ  รุ่นอาย   15  ปี  หญิง       กฬีานักเรียน

ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 5. ชนะเลิศ  เหรียญทอง เซปักตะกร้อ  รุ่นอายุ   18  ปี   หญิง   กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วน

ภูมิภาค รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 
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 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว และ กกท.จังหวัดสระแก้ว 

ระหว่างวันที่ 24 -25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เหรียญเงิน  กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุ 10 -12 ปี 

2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   กีฬาเซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุ 10-12 ปี 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    เหรียญเงิน  กีฬาเซปักตะกร้อ  ชาย  รุ่นอายุ 13 -15 ปี 

4. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง    กีฬาเซปักตะกร้อ หญิง   รุ่นอายุ 13 -15 ปี 

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563                     

ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ  ทีมชุดชาย – หญิง  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตท่ี 2 ระหว่างวันที่ 

20 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. ทีมชุดชาย  ได้รางวัลเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน 

2. ทีมชุดหญิง  ได้รางวัลเกียรติบัตร  รองชนะเลิศ  อันดับ 1 

สรุปผลการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 

 การแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2562  เริ่มทำการแข่งขันวันที่ 24 – 26  

ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยจัดการแข่งขันกีฬาสีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที ่1 – 6 และระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยแบ่งนักเรยีน และครู ออกเป็น  4  สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า  สีเขียว  สีชมพู  โดยใช้สนาม

กีฬาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   

- ประเภทกีฬา ที่จัดการแข่งขัน  คือฟุตบอล  11 คน ,ฟุตบอล 7 คน,ฟุตซอล,แชร์บอล,บาสเก็ตบอล,

วอลเลย์บอล,เปตอง,เซปักตะกร้อ, กรีฑา และ กีฬาอนุบาล                                                                            

- กีฬาพ้ืนบ้านได้แก่  วิ่งเปี้ยว และชักเย่อ  

-  ใช้ระบบแข่งขันแบบพบกันทุกทีม  ทีมใดได้คะแนนมากท่ีสุดได้ชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาได้

อันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ (รายละเอียดตามสูจิบัตรการแข่งขันฯ)   

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  งบท่ีจัดตั้งไว้ตามโครงการ จำนวน  60,000  บาท 

-  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา     จำนวน    10,000     บาท 

-  ประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จำนวน    10,000     บาท 

-  จดัการแข่งขันกีฬา –กรีฑาภายในโรงเรียน    จำนวน    40,000     บาท 

       รวม       60,000     บาท 

สรุปผลโครงการ 
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1. นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในระดับที่สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน

เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับจังหวัดสระแก้ว  และเป็นแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 1 รายการ 

2. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับภาคได้รับรางวัลเกียรติบัตร รอง

ชนะเลิศ  อันดับ 1  ประเภททีมหญิง 

3. นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ร่วมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในกีฬาแต่ละประเภทได้แข่งขันด้วยความ

สนุกสนานจนประสบผลสำเร็จ 

1. นักเรียนได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น อยู่ในระดับ ดี 

2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 

3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา 

 
 

5. โครงการอนุบาลวังสมบูรณ์สาร 

 
 

ผลการดำเนินงาน  
งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการเผยแพร่ผลงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวัง

สมบูรณ์โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ ข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความศรัทธา

เชื่อมั่นให้กับกลุ่มบุคคล หน่วยงานราชการ องค์กร ทั้งภายในและภายนอก ได้ทราบข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า

ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อโรงเรียน จึงได้วางแผนการบริหารจัดการ 

โดยจัดทำการประชาสัมพันธ์  ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้ทราบ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องของโรงเรียนอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

1. จัดพิมพ์คู่มือสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  
2. ชะลอการดำเนินการจัดพิมพ์วารสารสรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปี

การศึกษา 2562 (เนื่องจากเหตุปิดภาคเรียนตามระเบียบสืบเนื่องจากโรคระบาด COVID-19) 
3. การบริการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟสบุค และ ไลน์ ในทุกกิจกรรมส่งผลให้สถานศึกษา 

ชุมชนและผู้ปกครองมีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกับทางสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ชุมชน 
ผู้ปกครอง รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของทางสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  พร้อมทั้งแรกเปลี่ยน
ความคิดข้อเสนอแนะ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้สถานศึกษามี 
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
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วัสดุอุปกรณ์ในการใช้ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ยังขาด เช่น กล้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ในปัจจุบันการแกไ้ขได้ใช้กล้องมือถือส่วนบุคคลในการบันทึกภาพ ทำให้คุณภาพที่ค่อนข้างต่ำ ไม่
เหมาะสมกับงานท่ีต้องการคุณภาพสูง. , ไมค์ เช่น ไมค์ไวเลสไร้สายที่จะนำมาใช้ในงานต่าง ๆ รวมทั้งอัดเสียง
เพ่ือให้คุณภาพเสียงไม่มีเสียงแทรกหรือสัญญาณรบกวน และอ่ืน ๆ 
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป 

การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT เพ่ือนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนการโปรโมทผลงาน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและ
การศึกษา ทำให้ผู้ปกครองและบุคคลทั้งภายในและนอกโรงเรียนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ใน
อนาคต 5G ที่กำลังเข้ามาหากเราพัฒนางานด้านนี้ ต่อยอดให้ถึงนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้าง
อาชีพได้อีกด้วย เช่น การถ่ายทอดสด การสตรีมม่ิงออนไลน์ เป็นต้น 

 
 

 
6. โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียน 

 
ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในปีพ.ศ. 
2562 โดยทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณระบบประปาในโรงเรียน ทำให้ระบบประปาที่อุปกรณ์บางส่วน  
ที่มีความชำรุดเสียหายทำการเปลี่ยนซ่อมแซมเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้สามารถผลิตน้ำดื่มได้
อย่างต่อเนื่องลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มภายในโรงเรียน โรงเรียนมีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู
และบุคลากรตลอดทั้งปี 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
 

 

 

 

 

 

 


