
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  จึงกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และให้ถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งกำหนดให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการนำสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  แทนกฎกระทรวงฉบับเดิมและได้จัดทำแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย ภาระงานหลัก จำนวน 8 งาน  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นงานในลำดับที่ 
2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังกล่าว 

เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2563 – 2565 ขึ้น ซึ่งหวัง
ว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่อไป 

  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  

รหัสไปรษณีย์  27250  โทรศัพท์  037-449-110  โทรสาร  037-449-110 E-mail : Anuban.wsb@gmail.com  

Website : wangsomboon.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่

ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่ 40  ไร่  1 งาน 90  ตารางวา  มีพ้ืนที่เขตบริการ 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1,2,4,7,10,11,15,16,17  ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว   

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายสุเทพ  ไผ่ล้อม โทรศัพท์ 081-9834056 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                            
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา   ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี ้เมื่อ         
16  ตุลาคม 2559  ถึงปัจจุบัน   
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา  โทรศัพท์ 085-6991750   
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยบูรพา   
ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้เมื ่อ 21  เมษายน 2554  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 6 ปี รับผิดชอบงาน (ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา) งานวิชาการ  งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงบประมาณ  และงานบริหารบุคคล 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
คณะกรรมการบริหาร 

และพฒันาโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

- 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 

 

-  งานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือขา่ยขอ้มูล

สารสนเทศ 
- การจัดระบบบรหิารและพัฒนา

องค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 

- การบริการสาธารณะ 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
- การแนะแนวการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป 

     นายสุเทพ  ไผ่ล้อม 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน ชมรมผูป้กครอง คร ูและศิษยเ์ก่า 

โรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

    นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

    นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

    นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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 3 

โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้  ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม  2563 ) 4 

  1. จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การบริการทั้งหมด     1,336     คน 5 

     จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังตาราง 6 

                     ข้อมูล 
ระดับชั้น 

จำนวน 
ห้องเรียน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
อนุบาลปีที่ 2 5 62 70 132 
อนุบาลปีที่ 3 5 68 62 130 

รวมระดับอนุบาล 10 130 132 262 
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 78 66 139 
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 71 66 137 
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 72 63 135 
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 64 74 138 
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 68 59 127 
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 49 67 116 

รวมระดับประถมศึกษา 30 402 395 792 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 47 49 96 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 55 57 112 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 51 40 91 

รวมระดับมัธยมศึกษา 9 143 134 299 

รวมนักเรียนทั้งหมด 49 675 661 1,336 
 7 

 2.  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 23   คน 8 

     3.  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  202  คน 9 

     4.  มีนักเรียนปัญญาเลิศ 121   คน 10 

     5.  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 365   คน 11 

     6.  จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)  30   คน 12 

     7.  อัตราส่วนครู : นักเรียน  1 : 23 13 

3. ข้อมูลนักเรียน 
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     8.  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) - 14 

     9. จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 15 

                9.1 ประเภททักษะทางวิชาการ 206   คน 16 

                9.2 ประเภททักษะทางกีฬา     55   คน 17 

                9.3 ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 16    คน 18 

 19 

 20 

 21 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 

ป. ตรี 
ป. ตรี 

สูงกว่า 

ป. ตรี 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

ครูประจำการ 

พนักงานราชการ 

อ่ืน ๆ .... 

ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ครูต่างชาติ 

1 

- 

12 

1 

 

1 

- 

3 

- 

1 

34 

3 

 

1 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

3 

 

2 

1 

8 

1 

1 

16 

1 

 

- 

- 

- 

 

35 

45 

30 

 

26 

29 

25 

39 

11 

20 

4 

 

2 

1 

1 

รวม        

 22 

    ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.38 23 

    ครูที่สอนวิชาตามความถนัด  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.63 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

       ข้อมูลครูและบุคลากร 
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 29 

 30 

 31 

◆  สภาพชุมชน 32 
 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นบริเวณท่ีมีประชากรค่อนข้างหนาแน่น  เนื่องจากเป็นเขต33 
ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอวังสมบูรณ์  กล่าวคือ  เป็นตลาดและเป็นสถานที่ที่มีการติดต่อซื้อขาย34 
ประกอบด้วยพื้นที่เขตหมู่  หมู่ที่    1  บ้านวังสมบูรณ์  หมู่ที่    2  บ้านวังโพธิ์ทอง 35 
       หมู่ที่    4  บ้านแก่งสำราญ  หมู่ที่    7  บ้านทรัพย์ภู 36 
       หมู่ที่  10  บ้านวังสุริยา  หมู่ที่  11  บ้านวังบูรพา 37 
       หมู่ที่  15  บ้านวังโพธิ์เงนิ  หมู่ที่  16  บ้านวังบริบูรณ์ 38 
       หมู่ที่  17  บ้านวังพัฒนา 39 
 40 
◆ ประชากร 41 

- จำนวน  :  ประมาณ  10,541  คน  ( จำนวนครัวเรือน 4,316  ครัวเรือน  ) 42 
- การประกอบอาชีพ  :   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 43 
- ศาสนา  :   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 44 
- การศึกษา  :  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 45 
- ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  40,000 – 50,000  บาท 46 

 47 
◆ หน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่   48 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์   49 
- โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม   50 
- เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์  51 
- วัดวังสมบูรณ์   52 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส)    53 
- ธนาคารธนชาต  54 
- ธนาคารออมสิน   55 
-    สำนักงานปศุสัตว์   56 
-    ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอวังสมบูรณ์  57 

 58 
◆ สภาพพื้นที ่59 

  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตรทั่วไป 60 

 61 

     สภาพชุมชนโดยรวม 
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 62 

◆  วัฒนธรรม/ประเพณีประเพณีวันสงกรานต์ 63 

- การกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา 64 
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา 65 
- ประเพณีเทศน์มหาชาติ 66 
- ประเพณีสารทไทย – ลาว 67 
- งานบุญออกพรรษา  68 
- งานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 69 
- ประเพณีลอยกระทง 70 
- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 71 
- ประเพณีบวชนาค , แต่งงาน 72 

ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  80  73 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  99   รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี    30,000  -  50,000  บาท    74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 90 
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โครงสร้างหลักสูตร 91 
1. โครงสร้างเวลาเรียน 92 

      1.1 โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 93 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
        เวลาเรียน / ปี 

       ป.1       ป.2        ป.3        ป.4        ป.5      ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       

        - ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
        - คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

- วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
        - สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ประวัติศาสตร์ 
2) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
3) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต 
4) เศรษฐศาสตร์ 
5) ภูมิศาสตร์ 

120 
(40) 
(80) 

 

120 
(40) 
(80) 

 

120 
(40) 
(80) 

 

120 
(40) 
(80) 

 

120 
(40) 
(80) 

 

120 
(40) 
(80) 

 
        - สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
        - ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
        - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
        - ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 120 

      รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

- กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 
        - กิจกรรมนักเรียน       
       1. ลูกเสือ – เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
       2. ชุมนุมกลุ่มสนใจ 40 40 40 40 40 40 
        - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม        
- หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน / ป ี 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 94 

 95 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 96 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 97 

 98 
 99 

 100 

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
( ชั่วโมง ) รายวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ( 60 ) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40 ) 

ส21102 พระพุทธศาสนา 0.5 ( 20 ) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ( 20 ) 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 ( 40 ) 

ศ21101 ศิลปะ1 1.0 ( 40 ) 

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1 1.0 ( 40 ) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 ( 60 ) 

รวม 11.0 ( 440 ) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 0.5 ( 20 ) 

ง21201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 ( 40 ) 

ว 21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 ( 20 ) 

ส 21201 หน้าที่พลเมือง  0.5  (20 ) 

รวม 2.5 ( 100 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 1 0.0 ( 20 ) 

กิจกรรมนักเรียน 1 
   -  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
   -  ชุมนุม 

 
0.0 ( 20 ) 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0.0 ( 20 ) 

รวม 0.0 ( 60 ) 

รวมทั้งสิ้น 13.5 ( 600 ) 
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 101 

 102 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
( ชั่วโมง ) รายวิชาพื้นฐาน 

ท21102 ภาษาไทย 1.5 ( 60 ) 

ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ส21104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40 ) 

ส21105 พระพุทธศาสนา 0.5 ( 20 ) 

ส21106 ประวัติศาสตร์ 0.5 ( 20 ) 

พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 ( 40 ) 

ศ21102 ศิลปะ2 1.0 ( 40 ) 

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1.0 ( 40 ) 

อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 ( 60 ) 

 
รวม 

11.0 ( 440 ) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 ( 20 ) 

ง21202 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 ( 40 ) 

ว 21202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ( 20 ) 

ส 21202 หน้าที่พลเมือง  0.5  (20 ) 

รวม 2.5 ( 100 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 2 0.0 ( 20 ) 

กิจกรรมนักเรียน 2 
   -  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
   -  ชุมนุม 

 
0.0 ( 20 ) 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 0.0 ( 20 ) 

รวม 0.0 ( 60 ) 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
13.5 ( 600 ) 

ภาคเรียนท่ี 2 
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 103 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 104 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 105 

 106 
 107 

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
( ชั่วโมง ) รายวิชาพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ( 60 ) 

ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40 ) 

ส22102 พระพุทธศาสนา 0.5 ( 20 ) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ( 20 ) 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 ( 40 ) 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 ( 40 ) 

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 1.0 ( 40 ) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 ( 60 ) 

รวม 11.0 ( 440 ) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 0.5 ( 20 ) 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 ( 40 ) 

ว 22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 0.5 ( 20 ) 

ส 22201 หน้าที่พลเมือง  0.5  ( 20 ) 

รวม 2.5 ( 100 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 3 0.0 ( 20 ) 

กิจกรรมนักเรียน 3 
   -  ลูกเสือ –  ยุวกาชาด 
   -  ชุมนุม 

 
0.0 ( 20 ) 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 0.0 ( 20 ) 

รวม 0.0 ( 60 ) 

รวมทั้งสิน้ 13.5 ( 600 ) 
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 109 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
( ชั่วโมง ) รายวิชาพื้นฐาน 

ท22102 ภาษาไทย 1.5 ( 60 ) 

ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ส22104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40 ) 

ส22105 พระพุทธศาสนา 0.5 ( 20 ) 

ส22106 ประวัติศาสตร์ 0.5 ( 20 ) 

พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 ( 40 ) 

ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 ( 40 ) 

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 1.0 ( 40 ) 

อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 ( 60 ) 

รวม 11.0 ( 440 ) 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 0.5 ( 20 ) 

ง22202 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 ( 40 ) 

ว 22202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 ( 20 ) 

ส 22202 หน้าที่พลเมือง  0.5  ( 20 ) 

รวม 2.5 ( 100 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 4 0.0 ( 20 ) 

กิจกรรมนักเรียน 4 
     -  ลูกเสือ –  ยุวกาชาด 
     -  ชุมนุม 

 
0.0 ( 20 ) 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0.0 ( 20 ) 

รวม 0.0 ( 60 ) 

รวมทั้งสิ้น 13.5 ( 600 ) 

ภาคเรียนที่ 2 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 110 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 111 

ภาคเรียนที่ 1 112 

 113 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
( ชั่วโมง ) รายวิชาพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ( 60 ) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40 ) 

ส23102 พระพุทธศาสนา 0.5 ( 20 ) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ( 20 ) 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 ( 40 ) 

ศ23101 ศิลปะ  5 1.0 ( 40 ) 

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 1.0 ( 40 ) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 ( 60 ) 

รวม 11.0 ( 440 ) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 0.5 ( 20 ) 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 ( 40 ) 

ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 0.5 ( 20 ) 

ส23201 หน้าที่พลเมือง  0.5  ( 20 ) 

รวม 2.5 ( 100 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 5 0.0 ( 20 ) 

กิจกรรมนักเรียน 5 
   -  ลูกเสือ –  ยุวกาชาด 
   -  ชุมนุม 

 
0.0 ( 20 ) 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.0 ( 20 ) 

รวม 0.0 ( 60 ) 

รวมทั้งสิ้น 13.5 ( 600 ) 
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ภาคเรียนที่ 2 114 
115 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
( ชั่วโมง ) รายวิชาพื้นฐาน 

ท23102 ภาษาไทย 1.5 ( 60 ) 

ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 ( 60 ) 

ส23104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40 ) 

ส23105 พระพุทธศาสนา 0.5 ( 20 ) 

ส23106 ประวัติศาสตร์ 0.5 ( 20 ) 

พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 ( 40 ) 

ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 ( 40 ) 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 1.0 ( 40 ) 

อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 ( 60 ) 

 
รวม 

11.0 ( 440 ) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 0.5 ( 20 ) 

ง23202 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 ( 40 ) 

ว23202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 0.5 ( 20 ) 

ส23202 หน้าที่พลเมือง  0.5  ( 20 ) 

รวม 2.5 ( 100 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 6 0.0 ( 20 ) 

กิจกรรมนักเรียน 6 
   -  ลูกเสือ –  ยุวกาชาด 
   -  ชุมนุม 

 
0.0 ( 20 ) 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 0.0 ( 20 ) 

รวม 0.0 ( 60 ) 

รวมทั้งสิ้น 13.5 ( 600 ) 
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◆  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 บ้านพัก
ครู  5  หลัง  เรือนพยาบาลและห้องประชาสัมพันธ์  1  หลัง 

  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  49  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

- ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน 5  ห้องเรียน 

- ชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน 5  ห้องเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน 5  ห้องเรียน  

- 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  3  ห้องเรียน 

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

 

                 
 

 งบประมาณ ( รับ – จ่าย ) 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ  ( รายหัว ) 2,908,600 งบดำเนินการ   733,710 

เงินนอกงบประมาณ-    

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

พัฒนาวิชาการ                   893,871 

เงินบริจาค    -          

  รวม     2,908,600                 รวม   1,627,581 

 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  

 

  4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
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ทรัพยากรที่จำเป็น 

           คอมพิวเตอร์   มีจำนวนทั้งหมด 96  เครื่อง ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 81 เครื่อง  ใช้สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ 27   เครื่อง  ใช้ในงานบริหาร  7  เครื่อง 

        ปริมาณสื่อ  

           ห้องท่ีจัดไว้ใช้กิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 13  ห้อง ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องพยาบาล  ห้องวิทยาศาสตร์                               
พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น  

    แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้ 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี 

1. สวนสมุนไพร 
2. แปลงผักปลอดสารพิษ 
3. สวนแก้วมังกร 
4. แปลงนาสาธิต 
5. ห้องสมุด 
6. สหกรณ์โรงเรียน 
7. ห้องพยาบาล 
    แหล่งเรียนรู้ภายใน 
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
10. ห้องพระพุทธศาสนา 
11. ห้องดนตรี 
12. ห้องศูนย์ปฐมวัย 
13. ธนาคารออมสินโรงเรียน 
14. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 
15. ห้องสุขา 
16. โรงอาหาร 

224 
356 
117 
165 
790 
350 
280 

 
286 
234 
212 
76 
200 
128 
562 
457 
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ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ นักเรียน 

ในปีที่รายงาน 

          1. พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์       ให้ความรู้วิชาพระพุทธศาสนา 

          2. พระธานี  ถาวะโร                ให้ความรู้วิชาพระพุทธศาสนา 

          3. พ.ต.ท.สุนทร  หมื่นอนันต์  ให้ความรู้เรื่องการจราจร 

          4.  ร.ต.อ.วีรวัฒน์  กอ่แก้ว       ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  เครือข่ายวังสมบูรณ์ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

  
  จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้   ค่าเฉลี่ย 

  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ 
         
ภาษาไทย 76.74 78.65 81.28 75.77 76.53 75.9 464.87 77.48 

คณิตศาสตร์ 77.5 75.45 80.34 72.48 72.72 74.38 452.87 75.48 

วิทยาศาสตร์ 75.6 74.09 79.19 70.76 74.5 73.79 447.93 74.66 

สังคมศึกษาฯ 74.84 76.68 82.57 77.24 77.26 79.44 468.03 78.01 

ภาษาต่างประเทศ 71.93 75.59 74.57 77.03 75.28 73.94 448.34 74.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80.6 80.17 85.35 81.61 79.84 80.33 487.9 81.32 

ศิลปะ 79.33 79.44 87.36 79.68 79.64 80.7 486.15 81.03 

การงานอาชีพฯ 77.9 80.84 85.92 79.77 80.26 83.04 487.73 81.29 

ประวัติศาสตร์ 77.9 79.83 80.4 74.86 74.43 75.8 463.22 77.20 

รายวิชาเพ่ิมเติมอังกฤษ 83.04 79.24 76.88 79.63 83.73 83.42 485.94 80.99 
รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่
พลเมือง 

78.39 81.3 83.15 83.97 81.01 80.26 488.08 81.35 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  เครือข่ายวังสมบูรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  จำนวน จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน ร้อยละ 

  ที่เข้าสอบ ขส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
นร.ที่ได้
ระดับ 

นร.ที่ได้ระดับ 
3 

                       3 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย 79 13 - 1 - 7 8 14 11 25 50 63.29 

คณิตศาสตร์ 79 13 - 6 16 9 12 6 11 6 23 29.11 

วิทยาศาสตร์ 79 12 7 12 10 9 7 10 6 6 22 27.85 

สังคมศึกษาฯ 79 12 2 13 4 5 1 10 5 27 42 53.17 

ภาษาต่างประเทศ 79 12 2 13 7 7 9 9 7 13 29 36.71 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 79 12 - - - - 1 10 19 37 66 83.54 

ศิลปะ 79 12 6 11 4 1 3 3 4 35 42 53.17 

การงานอาชีพฯ 79 13 - - - 2 - 3 9 52 64 81.01 

ประวัติศาสตร์ 79 13 - 2 6 14 10 7 15 12 34 43.04 

พระพุทธ 79 13 - 1 4 8 10 14 6 23 43 54.43 

รายวิชาเพ่ิมเติม                         

คณิตศาสตร์ 79 13 8 8 8 12 2 9 2 17 28 36.44 

คอมพิวเตอร์ 79 13 - - - - 3 10 12 41 63 79.75 

ภาษาอังกฤษ 79 13 9 12 7 5 11 5 4 13 22 27.85 

วิทยาศาสตร์ 79 13 - 25 3 7 10 10 9 2 21 26.58 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  เครือข่ายวังสมบูรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

  จำนวน จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน ร้อยละ 

  ที่เข้าสอบ ขส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
นร.ที่ได้
ระดับ 

นร.ที่ได้ระดับ 
3 

                       3 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย 76 8 1 4 1 7 9 21 11 14 46 60.53 

คณิตศาสตร์ 76 8 5 34 15 6 1 7 - - 7 9.21 

วิทยาศาสตร์ 76 8 7 3 24 14 10 6 3 1 10 13.16 

สังคมศึกษาฯ 76 8 6 11 11 9 12 11 2 6 19 25 

ภาษาต่างประเทศ 76 8 13 14 9 7 8 7 2 8 17 22.37 

สุขศึกษาและพลศึกษา 76 8 - - - - - 4 25 39 68 89.47 

ศิลปะ 76 8 9 3 2 7 8 11 3 25 39 51.32 

การงานอาชีพฯ 76 8 - - - - - 10 24 34 68 89.47 

ประวัติศาสตร์ 76 8 2 3 4 9 17 12 12 9 33 43.42 

พระพุทธ 76 8 - - 4 10 10 11 20 13 44 57.89 

รายวิชาเพ่ิมเติม                         

คณิตศาสตร์ 76 8 6 10 8 12 13 12 5 2 19 25 

คอมพิวเตอร์ 76 8 - - - - - 1 32 35 68 89.47 

ภาษาอังกฤษ 76 8 14 10 7 11 3 4 7 12 23 30.26 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  เครือข่ายวังสมบูรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  จำนวน จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน ร้อยละ 

  ที่เข้าสอบ ขส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
นร.ที่ได้
ระดับ 

นร.ที่ได้ระดับ 
3 

                       3 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย 88 8 3 24 - 6 4 12 8 23 43 48.86 

คณิตศาสตร์ 88 8 1 29 14 13 11 3 7 2 12 13.64 

วิทยาศาสตร์ 88 8 - 32 1 1 6 6 13 21 40 45.45 

สังคมศึกษาฯ 88 8 8 14 4 10 8 10 5 21 36 40.91 

ภาษาต่างประเทศ 88 8 4 9 15 9 18 12 8 5 25 28.41 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 88 8 - - - - - 8 10 62 80 90.91 

ศิลปะ 88 8 1 1 2 4 4 4 7 57 68 77.72 

การงานอาชีพฯ 88 8 - - - - - 3 1 76 80 90.91 

ประวัติศาสตร์ 88 8 - 3 13 8 18 18 12 8 38 43.81 

พระพุทธ 88 8 - 3 7 6 16 19 13 16 48 54.55 

รายวิชาเพ่ิมเติม                         

คณิตศาสตร์ 88 8 - 27 8 13 9 16 6 1 23 27.14 

คอมพิวเตอร์ 88 8 - - - - - 18 45 17 80 90.91 

ภาษาอังกฤษ 88 8 8 11 11 5 14 14 9 8 31 35.23 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)     

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ดะด่า 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ( ป.2,ป.4,ป.5,ม.1,ม.2 )  
   
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 
กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ปีการศึกษา  2558 ปีการศึกษา 2559 
พัฒนา 

ร้อยละ SD ร้อยละ SD 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย 53.17 5.21 70.82 13.38 17.65 

ประถมศึกษาปีที่ 4 

คณิตศาสตร์ 34.49 5.06 39.50 11.06 5.011 

ภาษาไทย 49.39 5.55 37.18 11.02 -12.21 

วิทยาศาสตร์ 41..77 4.54 40.43 10.73 -1.34 

ประถมศึกษาปีที่ 5 

คณิตศาสตร์ 37.29 5.50 36.71 9.79 -0.58 

ภาษาไทย 50.77 5.22 48.44 14.90 -2.33 

วิทยาศาสตร์ 39.42 8.01 48.83 11.61 9.41 

  

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาษาไทย 44.05 5.96 36.09 12.08 -7.96 

คณิตศาสตร์ 27.65 3.48 26.43 7.83 -1.22 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

33.95 3.26 33.13 9.23 -0.82 

วิทยาศาสตร์ 36.35 3.68 3.40 7.70 -5.95 

ภาษาต่างประเทศ 25.51 2.92 20.94 6.43 -4.57 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาษาไทย 49.91 5.69 35.08 13.30 -14.83 

คณิตศาสตร์ 24.56 3.16 0.81 8.016 6.25 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

38.06 3.79 36.57 9.88 -1.49 

วิทยาศาสตร์ 40.77 3.72 32.65 12.57 -8.12 

ภาษาต่างประเทศ 29.80 3.80 22.01 8.09 -7.79 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 19.80 5 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.93 5 
1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 0.93 5 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.50 1.50 5 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.50 1.50 5 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 1 1 5 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.97 5 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1 1 5 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 1 0.98 5 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 0.98 5 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 2 2 5 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 5 5 
3.1 มีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2 2 5 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 1 1 5 
3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 1 5 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 1 1 5 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านปัญญา 5 4.90 5 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 1 0.98 5 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
1 0.98 5 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1 0.98 5 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 0.97 5 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
1 0.99 5 

     

  
 
 

   



27 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65 64.45 5 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

20 19.45 5 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์5 

2 2 5 

5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2 2 5 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2 2 5 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ 

ของเด็ก 
2 2 5 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2 2 5 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน 
การปรับการจัดประสบการณ์ 

2 1.45 5 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 2 5 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 2 2 5 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 2 5 
5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาเด็ก 
2 2 5 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 20 5 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 3 5 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้น 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3 3 5 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ 

และการจัดการ 

3 3 5 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3 3 5 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3 3 5 

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 3 5 

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

2 2 5 

 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 20 5 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 4 5 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 4 5 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

4 4 5 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 

4 4 5 

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 4 5 
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มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

5 5 5 

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 1 5 

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 1 5 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

1 1 5 

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.50 0.50 5 

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.50 0.50 5 

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1 1 5 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 5 5 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

2.50 2.50 5 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.50 2.50 5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 5 5 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

3 3 5 
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10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 5 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 5 5 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

3 3 5 

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2 5 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 99.25 5 

สรุประดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม  
1.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสนองจุดเน้น สพฐ. เพื่อการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ.2559-2561 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น  ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทย ร่วมใจ
พัฒนาครูควบคู่เทคโนโลยี มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน   ดำรงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักนำ
ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม 
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จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

1. เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

2. เพื่อดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
   5. เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow chart) 

1.ขั้นตอนการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีการดำเนินงานแต่ละข้ันตอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการ PDCA อันได้แก่  
P = Plan มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยโรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการซึ ่งจะมีการจัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือที ่ช ัดเจนเป็นประจำทุกปี จากนั ้นชี ้แจงให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทาง ครูผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทุก
ขั้นตอนที่เป็นระบบ โรงเรียนจัดทำคำสั่งการดำเนินงานที่ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอกับ
การดำเนินงาน  

D = Do มีการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนตามแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การดำเนินงานตามแผน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประจำชั้นทุกระดับชั้นดำเนินงานตามระบบดูแล 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ซึ่งการดำเนินงานจะนำ
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำกระบวนการ PLC  มาใช้ในการพูดคุยปรึกษา
ในการดำเนินทุกขั้นตอน 
  C = Check มีการตรวจสอบสภาพปัญหาหรือสาเหตุของอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินกิจกรรมเพื่อหาข้อ
แก้ไขในการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จ ตรวจสอบการดำเนินงาน โดยโรงเรียนมีระบบกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ ซึ่งผู ้อำนวยการโรงเรียนจะกำกับ ติดตาม  ให้คำแนะนำที่เป็น
กัลยาณมิตร ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี  

 A = Act มีการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล นำข้อบกพร่องที่เกิด
ขึ้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบในปีการศึกษาต่อไป โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง จะมีส่วนร่วม ในการพัฒนา นำ
จุดเด่นไปพัฒนางานให้ดีขึ้น นำจุดด้อยมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนมีการใช้นวัตกรรม 3BPSOS 
MODEL มาปรับใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ เปลี่ยนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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3B : Best health หมายถึง นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงดี 
       Best Moral หมายถึง นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
       Best Environment หมายถึง สิ่งแวดล้อมดี ส่งผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
P : Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมโรงเรียน เน้นการบริหารจัดการแบบให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกขั้นตอน 
S : Skill หมายถึง ทักษะในด้านต่าง ๆ โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะในการทำงาน ทักษะชีวิต 
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
O : Organize หมายถึง การจัดระบบมีการจัดระบบบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไว้อย่างชัดเจน เป็นจริงสามารถปฏิบัติได้ 
S : Save and Safety หมายถึง นักเรียนรู้จักประหยัดและส่งเสริมการออม และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 
2  ผลการดำเนินการ  

2.1 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง และพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน
ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยการศึกษาข้อมูลจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะครูในโรงเรียนพบปัญหาสำคัญดังนี้ 

(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  ในปีการศึกษา 
2559-2561 ที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ เนื่องจากปัญหาครอบครัวและการย้ายถิ่นฐานบ่อย 

(2) นักเรียนมีฐานะยากจนเนื่องจากเป็นครอบครัวเกษตรกร และผู้ใช้แรงงาน จากข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
พบว่าผู้ปกครองของนักเรียนมีอัตราการหย่าร้างสูง นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตา ยายหรือผู้อุปการะ หรือฝากเพื่อน
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บ้านช่วยดูแล ทำให้นักเรียนอยู่ในสภาวการณ์ขาดแคลนทุกอย่าง การขาดความอบอุ่น ขาดสมาธิในการเรียนหรือ
กลายเป็นเด็กที่สมาธิสั้น มีพฤติกรรมก้าวร้าวและผลสุดท้ายคือการทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

(3) นักเรยีนมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 
(4) นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดการดูแลที่ดีจากคนในครอบครัว 
(5) โรงเรียนยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เนื่องจากเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ครูประจำชั้นส่วนใหญ่ 

เป็นครูบรรจุใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(1) การพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริบทของสถานศึกษา 
(2) การจัดหาทุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการทำงาน เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
(3) การส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
(4) การส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในโรงเรียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
(5) พัฒนาคู่มือนักเรียน คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 
2.2 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ให้คุณครูทุกคนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ

ศึกษาหาความรู้ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม  พัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน  พี่ช่วยน้องและมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา อำนวยความสะดวกด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนา ครูแกนนำ เพื่อเป็นวิทยากรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา และได้พัฒนาครูในโรงเรียนให้มีความตระหนัก  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและทางโรงเรียนมีการจัดประชุมทำ
ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกครั้ ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วม โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน
โอกาสทางการศึกษา การป้องกันปัญหาเด็กออกกลางคัน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด การดูแลเด็กด้อย
โอกาสการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มเด็กเก่งและพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อน 
 2.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการพิเศษ (แล้วแต่กรณี) โดยโรงเรียนมี เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย ได้แก่ 
เครือข่ายผู้ปกครองที่จัดตั้งกลุ่ม Line หรือเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน มีเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนอื่น ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกัน
สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน เครือข่ายของตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การตรวจหาสารเสพ
ติดในปัสสาวะและดูแลความปลอดภัยการจราจร เครือข่ายของ รพ.วังสมบูรณ์และรพ.สต.วังสมบูรณ์ ได้มาให้บริการ
ตรวจดูแล สุขภาพเหงือกและฟัน ฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน เครือข่ายเทศบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม วัดวังสมบูรณ์มอบทุนการศึกษาและ
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ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เครือข่ายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
โดยร่วมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

2.4 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีเครื่องมือใน
การนิเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนจากภายนอกโรงเรียน ได้รับ การนิเทศติดตามจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครองเครือข่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรูปแบบและกระบวนการนิเทศที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศที่หลากหลายทั้ง การนิเทศโดยใช้เอกสาร ใช้ระบบออนไลน์ 
การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และวางแผนแก้ไขปัญหาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และนำผลการนิเทศไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีกระบวนการ
นิเทศติดตามที่เป็นกัลยาณมิตร โดยมีการชี้แจงแนวการนิเทศติดตามอย่างชัดเจน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียน
เป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ครูประจำชั้นมีความพึงพอใจ ต่อการนิเทศติดตาม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมอบเกียรติบัตรชื่นชมครผูู้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % และส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลครูดีศรีวังสมบูรณ์ 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
 โรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่องโดย  โดยมีการประเมิน 3 ระยะ ซึ่งนำกระบวนการเดมมิ่งมาใช้ ประเมินก่อนดำเนินงาน คือ การ
วางแผน  ตรวจสอบโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีมีกิจกรรมที่ดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบทุกกิจกรรมหรือไม่  งบประมาณเพียงพออย่างไร  ประเมินระหว่างการทำงานตามระบบดูแล 5 ขั้นตอน  และ
ประเมินผลเมื่อดำเนินงานสำเร็จในสิ้นปีการศึกษา  จากนั้นนำผลการดำเนินงานมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ  
หรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อไป 

ผลการส่งเสริมและสนับสนุนของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจในการจัด
การศึกษา อีกทั้งชุมชนยังเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา เห็นได้จากจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่นำ
ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมาสู่โรงเรียน โดยผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและยอมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่อง
อีกท้ังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนลดลงตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเด็กด้อยโอกาส ปัญหาเด็กออกกลางคัน 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน เป็นต้น  
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
 

 
 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
และมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
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ผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
ในระดับดีขึ้นไประดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ถึงระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓          

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒



37 
 

 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 

 
 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 

 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ
สุขศกึษาและ

พลศกึษา
ศลิปะ

การงานอาชพี
ฯ

ป.๑ 88.06 86.57 89.55 72.39 88.81 97.01 97.01 97.01

ป.๒ 82.93 80.49 82.11 78.86 76.42 98.37 99.19 94.31

ป.๓ 79.26 82.22 84.44 85.19 85.93 97.04 97.78 95.56

ป.๔ 89.92 81.51 88.24 90.79 83.19 99.16 91.6 97.48

ป.๕ 88.1 82.54 79.37 90.48 79.19 99.21 96.83 100

ป.๖ 84.96 82.3 81.42 86.73 93.81 94.69 100 92.04

0
20
40
60
80

100
120

ร้อยละเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวิชาใน  
ระดับ 3ข้ึนไป ของนักเรียนชัน้ ป.๑-ป.๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ
สุขศกึษาและพล

ศกึษา
ศลิปะ การงานอาชพีฯ

ม.1 73.63 33.63 38.18 46.36 44.54 100 52.2 100

ม.2 56.32 68.97 36.78 63.22 33.33 100 63.22 100

ม.3 82.14 72.62 71.43 61.9 88.06 100 84.52 100

0

20

40

60

80

100

120

รอ้ยละเกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละวชิาใน  
ระดบั 3ขึน้ไป ของนักเรยีนชัน้ม.๑-ม.๓  ปีการศกึษา ๒๕๖๒
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
 

 
 
6) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

 
 
 
 

0
20
40
60
80

100

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓
รอ้ยละ 99.26 100 100 99.16 84.48 86.73 79.1 91.58 94

ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัดีขึน้ไป
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี
ดเียีย่ม

ผลการประเมนิสมรรถนะ ชัน้ป 6 ปีการศกึษา 2562

0 2
30

81
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7) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่าน 3 ขึ้นไป 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดเียีย่ม
ชุดขอ้มลู1 0 7 40 37

ช่ือแผนภูมิ



40 
 

 

 
 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562 

 

 
 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2561 – 2562 

 
 

52.98
34.22 35.68 39.39

47.87
32.39 33.11 35.6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

เปรียบเทียบ ระดับโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปี
การศึกษา 2562

ปี 2561 ปี 2562
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562 

 

 
 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2561 – 2562 

 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้

พืน้ฐาน (O-NET)ปีการศกึษา๒๕๖2 คะแนน
เฉลีย่ ระดบัโรงเรยีน

54.29 21.19 28.86 30.34

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้
พืน้ฐาน (O-NET)ปีการศกึษา๒๕๖2 คะแนน

เฉลีย่ ระดบั สพฐ.
52.43 23.94 28.93 29.99

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้
พืน้ฐาน (O-NET)ปีการศกึษา๒๕๖2 คะแนน

เฉลีย่ ระดบัประเทศ
55.14 26.98 37.77 33.25

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
คะแนนเฉลีย่ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 46.74 23.54 32.18 25.12

คะแนนเฉลีย่ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 54.29 21.19 28.86 30.34

คะแนนเฉลีย่ ผลต่าง ระหว่างปีการศกึษา 7.55 -2.35 -3.32 5.22
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รางวัลที่โรงเรียนได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปะ

สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
ทอง 1. เด็กชายพิพัฒน์พล ชูกลิ่นหอม 

 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ม.1-ม.3 
เงิน 1. นายสุริยะ  พลทวี 

 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทย

ประเพณี ม.1-ม.3 
ทองแดง 1. เด็กชายชโรธร   

 เรืองสันเทียะ 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายรัตนากร   
เตรียมไธสง 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพศิกา รัตนา 
2. เด็กหญิงศศิธร  คำมา 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1-ม.3 

ทอง 1. นายปริญญา  เชื่อมขุนทด 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.3 

ทอง 1. นายธราธิป  ชูกลิ่นหอม 
2. เด็กชายภูวนัย  ระมาตทอง 
3. นายวีระชัย  วงทว ี

ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงวารุณu อาจเเก้ว 
 

ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงดุจกมล  ยี่สุ่น 
 

ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงไวโอล่า  
อินทะสอน 
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ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    
ทองกันทม 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงจิตตานันท์ ศิริศักดิ์ 

2. เด็กชายนพเเก้ว ดุขุนทด 
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   ฉัตรกระโทก 
4. เด็กชายพีรพล เชียงเครือ 
5. เด็กหญิงวริศรา   เขียนโคกกรวด 
6. เด็กหญิงอติกานต์   จันทร์เอี่ยม 
7. เด็กชายอภิชาติ  โพธิ์วรรณ 
8. เด็กชายอิทธิกร   บุญประคม 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 

ทอง 1. เด็กหญิงไวโอล่า  อินทะสอน 
 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  เหล็กดี 
 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร สุวรรณเวช 
 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 
 
 
 

เงิน 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสนิท 
2. เด็กหญิงสุชาดา  จัตุรัส 
3. เด็กหญิงอินทร์นภา  พ่วงแพ 
4. เด็กหญิงอิสริยา เบ้าทอง 
5. เด็กหญิงเมย์ญาวี  ชัยษ์วงศ์ 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงพรทิพา บุญราช 
2. เด็กชายเพชรรัตน์ วงษ์เศษ 
 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายอนุชิต  คลั่งมั่น 
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บรรพต 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(YC : Youth Counselor) ม.1-ม.
3 

ทอง 1.เด็กหญิงจุรารัตน์ อิติบุตรตา 
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์ เมืองซอง 
3. เด็กหญิงดารุณ ี บุญยัง 
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4. เด็กหญิงพรรวษา  วงษ์คำนา 
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เสนดอน 
 
 
 
 

หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ป.4-ป.6 

ทอง   1. เด็กหญิงธัญชนก  ปอยมะเริง 
  2. เด็กหญิงปวันรัตน์ ฉัตรกระโทก 
  3. เด็กหญิงอภิญญา   แสนคำ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงดารุณ ี บุญยัง 
2. เด็กหญิงปรัญดา  โนสา 
3. เด็กหญิงพรรวษา  วงษ์คำนา 

คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพิชญา  เถาทอง 
2. เด็กหญิงเอมมิกา  ยองแก้ว 
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หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์

จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 
ทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  คงเกตุ 

2. เด็กชายพรพิพัฒน์  วาดไธสง 
คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์

จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
ทอง 1. เด็กชายวีรพล ประภาสะวัต 

2. เด็กชายสิทธิกร  เข็มรัตน์ 
หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-

ม.3 
ทอง 1. เด็กชาย ภูวภัทร  จันใด 

2. เด็กชายพงศกร   
สุริยจันทราทอง 
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  หาญกุดเลาะ 

การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายณัฐพล   
ศรีสาคร 
2. เด็กชายรังสิมันตุ์   
บุญธรรม 
3. นายวีระชัย  วงทว ี

การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงจีระนันท ์ ภาคาหาญ 
2. เด็กหญิงณภัทร  พรมภักดี 
3. เด็กหญิงนิชญาดา ถาดทอง 
4. เด็หญิงปพิชญา ศักดา 
5. เด็กหญิงประกายเพชร  อรชุน 
6. เด็กหญิงรัชดา  ทอดขุนทด 

การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.
4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงพิมญดา  ชาวชุมนุม 
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บังคม 
3. เด็กหญิงศรีญญา  รังษี 

การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-
ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์-ชนก  ยศปัญญา 
2. เด็กชายวรเดช  มูลประดิษฐ์ 
3. เด็กหญิงสงกรานต์ แขกเทศ 
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หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่อง

เคียง ม.1-ม.3 
ทอง 1. นายธราธิป  ชูกลิ่นหอม 

2. เด็กชายวิทยา   โมราบุตร 
3. เด็กชายเจตริน  เปาเล้ง 

ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ทอง 1. เด็กชายวรพล รัตนศรี 
2. เด็กหญิงวินิตา ช่วยมี 
3. เด็กหญิงอภิษฎา  เหมาะดี 

ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 

ทอง 1. เด็กหญิงธันชนก  ละออเอ่ียม 
2. เด็กหญิงลิตา  อ้อจันทึก 
3. เด็กหญิงอชิรญา  เกรียนโคกกรวด 

เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายธีรสิทธ์  เรืองสา 
 

เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายธีรสิทธิ์ เรืองสา 
 

    
          ระดับประเทศ 

หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ป.1-ป.3 
ทอง 1. เด็กชายบารมี  ร้องจิก  

ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.4-ป.6 

เงิน 1. เด็กหญิงฤดีพร  ร้องจิก  

คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ .4-ป.6 

เงิน 1. เด็กชายกิตติพัศ  สาดี 
2. เด็กชายฉัตรนที วันหนองสา 
3. เด็กชายภคภพ   
 มงคลธรรมกายา  

คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  นามณี 
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพงศ์ 
3. เด็กหญิงศิรินภาพร หยิบยก 
  

คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายนันทกานต์  ดำกลิ่น 
2. เด็กชายรฐา  วงษ์คำนา 
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วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เเก้วพลงาม 
2. เด็กหญิงวรันธร  จันทร์เรือง 
3. เด็กหญิงสุชาดา   
พลอยประทุม 

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ  
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   
หารกุดเลาะ 
2. เด็กชายเจนณรงค์   อร่ามเรือง 
  

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ทอง 1. นายปริญญา  เชื่อมขุนทด 
  

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ทอง 1. นายธราธิป  ชูกลิ่นหอม 
2. เด็กชายภูวนัย ระมาตทอง 
3. นายวีระชัย  วงทว ี
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หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(YC : Youth Counselor) ม.1-
ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงจุรารัตน์  อิติบุตรตา 
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เมืองซอง 
3. เด็กหญิงพรรวษา  วงษ์คำนา 
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เสนดอน 
5. เด็กหญิงอนัญญา  หมื่นไสยาสน์ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

เงิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปอยมะเริง 
2. เด็กหญิงปวันรัตน์ ฉัตรกระโทก 
3. เด็กหญิงอภิญญา  แสนคำ 
  

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงดารุณ ี บุญยัง 
2. เด็กหญิงปรัญดา  โนสา 
3. เด็กหญิงพรรวษา  วงษ์คำนา 

เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

- 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา 
  

 

3.จุดเด่น 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีทักษะชีวิต  รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  และสามารถจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี  และสามารถแก้ไขปัญหากับ
ชีวิตตนเองได้เหมาะสมกับวัย  เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและบริบทของโรงเรียน
และชุมชน  โดยนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
โดยโรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ เช่น การส่งเสริม
ความรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมด้านการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ
พัฒนาระเบียบวินัยด้วยขบวนการลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียน 

มีสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคน มีสมรรถนะสำคัญ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยนักเรียนของโรงเรียนจะมีทักษะความสามารถที่หลากหลาย ทั้ง
ด้านการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิ ต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4.จุดที่ควรพัฒนา 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า ยังมีจุดที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้
มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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และแก้ปัญหา,  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   และพัฒนาผลการสอบระดับชาติ  วิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกำหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด  พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  มี
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน 
2.ผลการพัฒนา 

2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ  

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู ้เร ียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญตาม มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการ อย่างเป็ นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิด
ขอบ  

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษา ที่เหมาะสมเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลัก            
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

      2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครองส่งผล 
ให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 

 
 
 
 

จำนวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 
 

 

3.29

22.03

23.73

50.84

ยงัไมเคยไดร้บัการพฒันา 1 ครัง้/ภาคเรยีน

2 ครัง้/ภาคเรยีน มากกว่า 2 ครัง้/ภาคเรยีน

0

100

66.66

33.33

ยงัไมเคยไดร้บัการพฒันา 1 ครัง้/ภาคเรยีน

2 ครัง้/ภาคเรยีน มากกว่า 2 ครัง้/ภาคเรยีน
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ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 
 
 

 
 

 
3. จุดเด่น   
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมแบบระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง สามารถจัด การ
เรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
 
4. จุดควรพัฒนา   

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
ทุกขั้นตอน 

2.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่หลากหลายเพื่อให้โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 

2.89

97.130.43

36.23

ยงัไมเคยไดร้บัการพฒันา 1 ครัง้/ภาคเรยีน

2 ครัง้/ภาคเรยีน มากกว่า 2 ครัง้/ภาคเรยีน



52 
 

 

มาตรฐานที่ 3       กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ       ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และสถานศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตร โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายสาระโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมอบหมายให้ครูได้จัดทำหน่วย
การเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนสำคัญเน้นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ปฏิบัติจริง โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่สอดคล้องกับข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่นักเรียนและครูได้
ร่วมกันจัดทำ จัดกิจกรรมซ่อมนักเรียนเวลาเลิกเรียน ส่งเสริมความสนใจและความถนัดมี เช่น ชมรม ดุริยางค์ สหกรณ์ 
กีฬา ฐานการเรียนรู้ไก่ เห็ด ส่งเสริมให้มีเวทีการแข่งขันเช่น ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี ร้องเพลง  อ่านทำนอง
เสนาะ  เล่านิทาน ศิลปหัตถกรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมวันสำคั ญ เช่น  
วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันสุนทรภู่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษวันละคำ ค้นคว้าหาข้ อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตทั้งในห้องคอมพิวเตอร์และนอกห้องเรียนใช้เครือข่ายไร้สาย เช่น การนำเสนอผลงาน การทำรายงาน การ
ทดลองวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ
ยกระดับภาษาอังกฤษ โครงการความสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการประชาธิปไตย เช่นกิจกรรมทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรม
ประหยัดไฟฟ้าตามหลักการใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นทำความ
สะอาดวัด ถนน การรณรงค์ยาเสพติด ไข้เลือดออก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย เป็นต้น   ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนโดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเช่นการ
จัดทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่องการกำจัดขยะ โครงงานในสาระการเรี ยนรู้ทุกกลุ่มสาระทุกชั้นเรียน การจัดทำ
รายงานกลุ่ม  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย    มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น การประชุมสอบถาม
ความคิดเห็นในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ร่วมประชุมเสนอ
ความเห็นและร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน การประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ    การประเมินโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน เป็นวิทยากรการสอนเพลงพื้นบ้าน การทำอาหาร การแปรรูปอาหาร 
การปลูกมะนาว เ เลี้ยงไก่ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเช่นช่วยจัดหาอุปกรณ์และสื่อการสอนเช่นจัดหาถุงเชื้อเห็ด ลูก
กบ ลูกปลา อุปกรณ์แปรรูปเช่นโรงสี เครื่องซีลสุญญากาศ พัดลม  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนเช่นห้องสมุด ห้อง
สหกรณ์ ห้องดนตรี ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 ในการตรวจสอบและวัดผลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจทางโรงเรียนมีการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้รายสาระระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
การประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ กำหนดให้มีการวัดประเมินผลทั้งกลางภาคและปลายภาค 
แบ่งสัดส่วนคะแนนตามความเหมาะสมธรรมชาติสาระการเรียนรู้ จัดทำแบบบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน 
กำหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาเครื่องมือการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการประเมิน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่น แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบสังเกต
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การเรียน  แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพหุปัญญา แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แบบประเมินค่านิยม 12 ประการ แบบประเมินสมรรถนะ   ในการประเมินผลนักเรียน ทั้งท่ีเป็นการสอบ 
ประเมินสภาพจริง การประเมินผลงานการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประเมินผลการทำความสะอาด
บริเวณตามโครงการประชาธิปไตย ครูให้นักเรียนได้ช่วยกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีประเมิน นอกจากครูประเมินและ
ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียน  ผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียนประเมินกันเองตามความเหมาะสม  โดยได้แจ้งผลการประเมิน 
ให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ทราบทั้งในบันทึกในงานและใบงาน การตรวจงาน การบ้านและผลงานนักเรียนแล้วแจ้งผลงาน
และเสนอแนะให้นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงทั้งทางแบบ ปพ.ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ที่ประชุม เอกสาร แผ่นพับ
เป็นต้น 
2 ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งโรงเรียนได้
วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้สอนเพื่อนำความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริมและจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่บรรลุเป้าหมายและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจในระดับมากได้แก่ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้  โครงการ  โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โครงการความสัมพันธ์ชุมชน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาก
ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวที่ส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง วางแผน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ ประเมินผู้เรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเพื่อนำผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย  สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และได้ฝึกทักษะ  
แสดงออก  นำเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็นทำเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ การจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน
และอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  โดยคณะครูมีความเห็นว่า
ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับดี ประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยให้
ชุมชนและท้องถิ่น   มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
โรงเรียน ได้ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ชุมชน ในประเด็นนี้ 
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับ ดีมาก  ประเด็นการมีส่วนร่วมในตรวจสอบและประเมินความรู้ผู้เรียนและความ เข้าใจของ
ผู้เรียนจากสภาพจริงมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพใช้เครื่องมือและวิ ธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับแจ้งให้ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไป
พัฒนาตนเองในประเด็นนี้อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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3.จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน ให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะ อันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  รวมไปถึงครูมีการผลิตสื่อการสอน และมีแหล่งเรียนรู้  ให้ผู ้เรียนได้ค้นคว้า ฝึก
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างองค์
ความรู้ให้กับผู้เรียน และยังมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้และมีการวิจัย อย่างต่อเนื่อง   มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ 
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ผลประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5 ดีมาก 

2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 4.5 ดีมาก 

3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 4 ดี 

4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 8 ดี 

5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10 ดีมาก 

6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 32 ดีมาก 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 14 ดีมาก 

8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 2.5 ดีมาก 

9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.5 ดีมาก 

10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศกึษา 

2.5 ดี 

11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.5 ดี 

12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.5 ดีมาก 

 

     

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา       ✓     รับรอง             ไม่รับรอง 
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    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.74 ดีมาก 

2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.54 ดีมาก 

3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8.93 ดี 

4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 8.25 ดี 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  พอใช้ 

6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 8 ดีมาก 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 ดีมาก 

8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 4.76 ดีมาก 

9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5 ดี 

11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5 ดี 

12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 ดีมาก 

 

    การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา   ✓ รับรอง        ไม่รับรอง 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

วิสัยทัศน ์
 
 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  มีเทคโนโลยีทันสมัย รักษาเอกลักษณ์ไทย ใช้วิจัยเพื่อพัฒนา มุ่งการศึกษาให้สัมฤทธิ์
ผลดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

พันธกิจ 
 

    
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 
6. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคี เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
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เป้าหมาย 

 
   

1. ผู ้เรียนเป็นผู ้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู ้ ความสามารถ                    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การดำรงชีวิต 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานการศึกษา 

3. หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมการทำวิจัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

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

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 
“ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  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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สรุปผลการดำเนินงาน  

 

สรุปโครงการห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย  
 

    

    สรุปผลการดำเนินงาน 

จากผลการดำเนินงาน ตามโครงการผลิต จัดหา ใช้สื่อและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กนักเรียนและอุปกรณ์ใน
การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้อง ตลอดจนอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน     โดยทางโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้อใน  2  ภาคเรียนของปีการศึกษา 2562 ตามความต้องการและ
ความจำเป็นของแต่ละห้องเรียน  ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ 
อุปกรณ์ และเอกสารประจำห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กครบทุกห้องเรียนและรายบุคคล  ทำให้การ
ดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และตรงตามแผนงาน
โครงการ 

1. ปัญหาอุปสรรค 

- 
2. ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นที่เหลืออยู่ มาสนับสนุนให้มากข้ึน เพ่ือการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จะได้พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

โครงการ  พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 

      

    สรุปผลการดำเนินงาน 

ผลจากการดำเนินงานพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)  โดยทางโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ตามความจำเป็น
ตามแนวการจัดกิจกรรม  ทำให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละห้อง ในเรื่องการฝึกการลอยตัว สามารถดำเนินการไป
ตามแผนงานที่วางไว มีอุปกรณ์เพียงพอ ทำให้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  มี
คุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงตามแผนงานโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
             ยังขาดอุปกรณ์ในการใช้สอย  ภายในสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 
ข้อเสนอแนะ 
              จัดการหาอุปกรณ์เพ่ิม ให้เพียงพอต่อผู้ใช้ 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

       

      สรุปผลการดำเนินงาน 
 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 มีหลักสูตรท้องถิ่นปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน มีหลักสูตรเพิ่มเติม “การ
ลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ได้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 
ปัญหาอุปสรรค 
 - การจัดกิจกรรมการลอยตัวไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพอากาศ สภาพร่างกายของนักเรียน และปริมาณน้ำ
ไม่เพียงพอ 
 - หลักสูตรท้องถิ่นยังไม่ได้จัดการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรม 
 - เนื้อหาในเล่มหลักสูตร มีบางส่วนผิดพลาด ขาดหายไป ยังไม่สมบูรณ์  
ข้อเสนอแนะ 
 ครูประจำชั้นควรมีการนำกิจกรรมในหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมในหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการลอยตัวในน้ำ เพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอด ควรจัดอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่ไม่เพียงพอ และควรมีการปรับปรุงเนื้อทั้งในหลักสูตรปฐมวัย 
หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเพิ่มเติม ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป   
      

        

       

      สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 จากผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป โดยทางโรงเรียนอนุบาล
วังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้อในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ตามความต้องการและความ
จำเป็นตามแนวการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนไฮสโคป  ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถดำเนินการไป
ตามแผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ ทำให้การดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และมีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงตามแผนงานโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
  ยังขาดสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดมุมต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วนดี  
ข้อเสนอแนะ 

จัดทำหรือหาซื้อ สื่ออุปกรณ์เพ่ิม 
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  โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 
 

        สรุปผลการดำเนินงาน 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการอนุบาลสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมให้ผู ้ปกครองได้รับทราบข่าวสารของทาง

โรงเรียน ได้รับข้อเสนอแนะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยจัดทำสารสัมพันธ์เดือนละ 1 ฉบับ ให้เด็กส่งถึงผู้ปกครอง เด็กๆ 

ได้รับการพัฒนาในด้านอารมณ์ จิตใจ ความสามารถทางสติปัญญา และได้รับการปลูกฝังความคุณธรรม จริยธรรมในด้าน

ต ่ างๆ การดำ เน ินงานของโครงการย ั ง ได ้ ร ับความช ่ วย เหล ื อจากคณะคร ู ระด ับปฐมว ัย เป ็นอย ่ า งดี  

ปัญหาอุปสรรค 

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

ข้อเสนอแนะ 
- การจดักิจกรรมนี้ เหมาะสม เพราะช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงวิธีการดูแลเด็กนักเรียนหรือบุตรหลานของตนเอง  

ควรจัดทำข้ึนเสมอ เพื่อเป็นความรู้ และการฝึกทักษะการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนต่อไป 
 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

        สรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กได้พัฒนาทักษะและความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้น  

ปัญหาและอุปสรรค 

  -  

ข้อเสนอแนะ 

  ให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ตามกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และ

จัดทำแบบบันทึกการสรุปการจัดกิจกรรม ด้วยทุกครั้งเพ่ือทราบพัฒนาการของเด็ก 
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) 

      

      สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) โดยทางโรงเรียนอนุบาล
วังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการได้ทำการจัดซื้อในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ตามความต้องการและความ
จำเป็นตามแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)  ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
สามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ ทำให้การดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตรงตามแผนงานโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรค 

  เด็กยังสบสนเกี่ยวกับเส้นในการเขียนภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ 

  ทำเป็นแบบอย่างให้เด็กดูช้า ๆ ก่อน และให้เด็กทำตามไปช้า ๆ และต้องย้ำบ่อย ๆ เนื่องจากเป็นเด็กอนุบาล มี
สมาธิในระยะเวลาที่สั้น 
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สรุปรายงานโครงการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 256 

 

 

งานวิชาการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

 
 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ (ระดับประถมศึกษา) 

 

 

  ผลการดำเนินการ 
 

 มีการดำเนินจัดสรรงบประมาณให้กับห้องเรียน 4,000 บาท/ห้อง เพ่ือใช้ในการตกแต่งห้องเรียน จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ประจำห้องเรียน   

• มีจัดซื้อเอกสารประจำห้องเรียน   

• มีจัดซื้อสื่อ/นวัตกรรมการสอน  

• ครูจัดทำและส่งสื่อการสอน เดือนละ 2 ชิ้น  

• มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง ภาคเรียนที่ 1 วิจัยเป็นรายบุคคล (CAR)  ภาคเรียนที่ 2 วิจัย

ในชั้นเรียน พัฒนาหรือแก้ปัญหาในการสอน  

• ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน อย่างน้อย 1 โครงงาน  

• มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

              จากการดำเนินโครงงานห้องเรียนคุณภาพ  มีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นจากครูทำเองและจัดซื้อ  ครูใช้

เทคโนโลยีในการสอนมากข้ึน  ห้องเรียนมีการตกแต่งที่สวยงามเหมาะเป็นแห่ล่งเรียนรู้ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

   ในปีการศึกษา 2563 ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาห้องเรียนและครูผู้สอนในอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกั 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

 
ผลการดำเนินการ 
 

การดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงสดุโดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

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

คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาและพิจารณา

จุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 

• คัดแยกนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง  ปานกลาง อ่อน)  

• ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

• เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 

• นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 

• ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่มละ  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

จากการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ส่งผลให้คะแนน O-NET ระดับโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าในปีการศึกษา 2560  ร้อยละ 5.31 และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่า

ระดับประเทศร้อยละ 0.15 

3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมจากวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 
 

 ในปีการศึกษา 2563 ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบใน

ระดับชาติ ( O-NET) สูงขึ้นกว่าระดับจังหวัด  และระดับชาติ  
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โครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) 

 
 

 ผลการดำเนินการ 
 

 จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา   มีการจัดนิทรรศการทุก

ชั้นเรียน  มีการสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง  มีการบริหารจัดการ  มีการเตรียมการ  กำหนดระยะเวลาการจัด

งาน   มีการประสานงาน/การอำนวยความสะดวก  จัดบรรยากาศของการจัดงานที่น่าสนใจ  มีผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่น  

หน่วยงานอื่นมาร่วมงาน   

           จากการดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House)  

• โรงเรียนได้แสดงออกถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• ผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองละชุมชน 

• โรงเรียนมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาในด้านวิชาการ 

• เกิดความร่วมมือในการดำเนินการทางการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนและชุมชน 

• ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตื่นตัวในการเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

จริง 
 

แนวทางการพัฒนา  
 

ควรมีกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ  และมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่าย 

 

    โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
  

จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  โดยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์  มีการจัด 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีการจัดและตกแต่งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการจัดห้องเรียน ICT  มีการจัดสรร

งบประมาณให้การจัดหาหนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

     แนวทางการพัฒนา 
 

ห้องสมุดควรได้รับการพัฒนาด้านการหาหนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมข้ึน 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ และบ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยี 

 
 

    ผลการดำเนินการ 
 

กิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วย  
4.1.จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้งานและบำรุงซ่อมแซมระบบ อินเทอร์เน็ตตลอดปีการศึกษา 2562 
4.2 การสำรวจ ดูแล ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน ตลอดปีการศึกษา 2562 
4.3 สื่อ วัสดุอุปกรณ์/ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน ห้องเรียนให้ทันสมัยตลอดปีการศึกษา 2562 
4.4 ครูและนักเรียนมีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกคน 
 

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความทักษะเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

    ผลการดำเนินการ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความทักษะเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 

กิจกรรมที ่1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17  
กิจกรรมที ่2 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 
กิจกรรมที ่3 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 
กิจกรรมที ่4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยด้วยมือ Indoor ระดับชั้น ม.ต้น 

(STEM Young Pilot Challenge 2018) 
กิจกรรมที ่5 การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 
กิจกรรมที ่6 การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 แนวทางการพัฒนา 

 
   

   แนวทางการพัฒนา 
 

จากผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา  ทำให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 
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1. นักเรียนที่มีศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย ได้รับรางวัลพระราชทานฯ รอง

ชนะเลิศอันดับ1 โครงการ"ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แลพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน" ณ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2. รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน เครื่องบินพลังยาง

แบบปล่อยอิสระ เครื่องบินพลังยาง 3 D ระดับ สพป.สระแก้ว เขต 1 

3.   ส่งเสริมนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ได้

แสดงออกของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

4.   ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ได้ตัวแทนนักเรียนที ่มีผลงานทางวิชาการและผลงานทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อเข้าแข่งขันทักษะในระดับต่างๆ 

5.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย 
 
 
   ผลการดำเนินงาน 
 
           กิจกรรมที่ดำเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย  ประกอบด้วย 

กิจกรรมวันสุนทรภู่  
➢ จัดนิทรรศการผลงานงานของสุนทรภู่ 

➢ กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ 

➢ กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ 

➢ กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครเรื่องพระอภัยมณี 

➢ กิจกรรมการแต่งการเลียนแบบตัวละครเรื่องพระอภัยมณี 

กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 

➢ สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

➢ จดัทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

➢ จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

➢ จัดทำเกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย 

➢ จัดทำบันทึกซ่อมเสริม โดยจัดกิจกรรมซ่อมนักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่คล่อง และจัดกิจกรรมเสริมนักเรียนที่

อ่านได้เขียนคล่อง 
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   แนวทางการพัฒนา 
 

จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา  ทำให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 
1. จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐานให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 

2. จัดทำแบบฝึกซ่อมเสริมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 

3. พัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและการอ่านเพื่อการสื่อสารให้มากขึ้น 

4. พัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้มากขึ้น 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

 
    ผลการดำเนินโครงการ 
 

จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น ได้
ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย  ด้วยความเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ตั้งใจ และรู้จักปรับปรุงตนเอง  มีทักษะในการจัดการแสดงทำงานให้สำเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ชื่นชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  นันทนาการตามความสนใจ  รวมทั้งช่วยส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรม
ที่สร้างสรรค์ของเด็กให้เกิดมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในความสามารถและความมี
สุนทรียภาพให้กับผู้เรียนในวันสำคัญต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและผู้ปกครอง องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน    เมื่อเยาวชนโตขึ้นจะได้เป็นเยาวชนและประชาชนที่ดีของสังคม  และมีทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ยังนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และได้รับรางวัล 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 และระดับชาติ 
 

 

โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการในการจัดโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่าง เต็มความสามารถของครู ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งปลูกฝังให้นักเรียน      

ได้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียนและผลงานดีเด่นของนักเรียนแต่ละคนใน

ทุกชั้นเรียนและในรอบปีการศึกษา ได้มีผลงานของครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เด็กฝึกการ

ทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพ่ือนำมาจำหน่าย เพ่ือหารายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ผลการดำเนินงาน 

 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความ

สนใจตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล และมีความสุขกับการเรียนรู้  มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ               
 
    สิ่งที่พึงพอใจ 
 
 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตาม
ความสนใจตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุขจากกิจกรรมสู่อาชีพในอนาคต  

 
โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

 
 

 ผลการดำเนินงาน 

  จากการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความพร้อมในการบริการแก่หน่วยงานราชการองค์กร และบุคคลทั่วไป 
 
 
 

โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ส่งผลให้นักเรียนรู้จัก

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

2. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ และผู้ปกครองในเขตบริการและนอกเขตบริการร้อยละ 80 มีความพึง

พอใจในการรับบริการ  

3. นักเรียนที่มีความบกพร่องร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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        สรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  – เนตรนารีและยุวกาชาด 
 
 
  ผลการดำเนินการ 
 

 ปีการศึกษา 2562 
           โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  – เนตรนารีและยุวกาชาด โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมโครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งลูกเสือสามัญ – เนตรนารี – ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ได้
ดำเนินกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร  ลูกเสือต้านยาเสพติดเป็นต้น และการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี และในวันสำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 กิจกรรมที่ 2 นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและเดินทางไกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตลอดจนได้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญ
รุ่นใหญ่  – เนตรนารีและยุวกาชาด และยุวกาชาด  
 
 
 

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

และยุวกาชาด 
 

 

สรุปได้ ดังนี้ 

           การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 650 คน และได้สุ่มตัวอย่างกับครูจำนวน 20  คน 

และนักเรียนจำนวน  80 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีผลสรุป ดังนี้ 

 1.  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 65 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 77 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 1 

 2.  การบริการและความสะดวกที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 58 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับความพึงพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 2 
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 3.  วัน เวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42 ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43  

 4.  ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71 ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29 และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 

 5.  ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม  ของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26   และของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  
  ผลการดำเนินการ 
 
 จากผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
จัดกิจกรรมในปี 2562  ได้สรุปกิจกรรมดังนี้ 

1. นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เห็นความสำคัญของกิจกรรมวันสำคัญท่ีจัดขึ้น 
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมจากวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 
   แนวทางการพัฒนา 
 
 จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่กิจกรรมที่จัด
ขึ้นในโครงการนั้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล รู้จักไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านการเรียนรู้ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
และพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
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 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู ้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
ผลการดำเนินโครงการ 
 

จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น ได้
ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย  ด้วยความเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ตั้งใจ และรู้จักปรับปรุงตนเอง  มีทักษะในการจัดการแสดงทำงานให้สำเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ชื่นชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  นันทนาการตามความสนใจ  รวมทั้งช่วยส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรม
ที่สร้างสรรค์ของเด็กให้เกิดมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในความสามารถและความมี
สุนทรียภาพให้กับผู้เรียนในวันสำคัญต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและผู้ปกครอง องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน    เมื่อเยาวชนโตขึ้นจะได้เป็นเยาวชนและประชาชนที่ดีของสังคม  และมีทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ยังนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และได้รับรางวัล 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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โครงการพัฒนาศูนย์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

  ผลการด าเนินการ 
 

นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนและครูมีเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียน
การสอนพร้อมทั้งนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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สรุปรายงานโครงการบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
 

 

 
 

    ผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา  2562  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ได้ดำเนินการบริหารงาน

งบประมาณ  ตามแนวทางการกระจายอำนาจดังนี้ 
 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานการเงินและพัสดุ 

 

 
   ผลการดำเนินงาน 
 

- จัดทำระบบบัญชี ควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่าย จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นปัจจุบันถูกต้อง ตามระเบียบทาง
ราชการ 

-   ทำให้การบริหารงานของสถานศึกษาคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
- บริหารงานในส่วนกองอำนวยการยังมีวัสดุ – ครุภัณท์ ไม่เพียงพอ  เนื่องจากได้รับปริมาณน้อย  การ

ดำเนินงานจึงเกิดความล้าช้า 
-   ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงิน พัสดุ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ 
 

    สิ่งที่พึงพอใจ 
 

- การดำเนินงาน สามารถปรับปรุง พัฒนา งานทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และบริการงานให้ฝ่ายงานต่าง ๆ 
ได้รวดเร็ว ทันเวลา 

 

   สิ่งท่ีควรพัฒนา 
 

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

 

 

 

        ผลการดำเนินการ 

  ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการบริหารงานบุคคล

ตามแนวทางการกระจายอำนาจดังนี้ 

1. งานวางแผนกำลังพล / การสรรหา / การคัดเลือกดำเนินการประเมินความต้องการตามกรอบอัตรากำลังของ

โรงเรียน โดยพิจารณาจากเกณฑ์จำนวนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน 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 

2.   การบรรจุแต่งตั้ง ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และเลื่อนวิทยฐานะ  

  ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีจำนวนข้าราชการครูบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครู

ผู้ช่วย ดังนี ้
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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    เมื่อวันที่  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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สรุปรายงานโครงการบริหารงานท่ัวไป  

ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

       ผลการดำเนินงาน 

 

 ปีการศึกษา  2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการบริหารงาน 

บริหารทั่วไป ตามแนวทางการกระจายอำนาจดังนี้ 
 

 

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จัดระบบการบริหารงานและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสนองจุดเน้น สพฐ. เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและคำนึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักนำความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม 

สรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียน  128  คน  กลุ่มปกติ  99   คน  คิดเป็นร้อยละ 77.34 
      กลุ่มเสี่ยง  29   คน  คิดเป็นร้อยละ 22.66 
      กลุ่มปัญหา  -   
ชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน  131  คน  กลุ่มปกติ  115  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.79 
      กลุ่มเสี่ยง  16   คน  คิดเป็นร้อยละ  12.21 
      กลุ่มปัญหา  - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียน 134  คน กลุ่มปกติ  81   คน  คิดเป็นร้อยละ  60.45 
      กลุ่มเสี่ยง  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.81 
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      กลุ่มปัญหา  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.75 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน 125 คน กลุ่มปกติ  73   คน  คิดเป็นร้อยละ  58.40 
      กลุ่มเสี่ยง  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 กลุ่มปกติ  79   คน  คิดเป็นร้อยละ  66.39 
      กลุ่มเสี่ยง  38   คน  คิดเป็นร้อยละ  31.93 
      กลุ่มปัญหา  2  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.68 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่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  คิดเปน็ร้อยละ  29.57 
      กลุ่มปัญหา  -   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน  115  คน กลุ่มปกติ  70   คน  คิดเป็นร้อยละ  60.87 
      กลุ่มเสี่ยง  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 
      กลุ่มปัญหา  1  คน  คิดเปน็ร้อยละ  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 
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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  ดำเนินตามนโยบายในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและนำ

ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนมาวางแผนการช่วยเหลือดังนี้ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร่วมมือกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง   และผู้ปกครอง  ติดตามนักเรียน ไม่มีนักเรียนออกเรียนกลางคัน คณะ

ครูช่วยกันสอดส่องดูแลความพฤตินักเรียนไม่ให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ชู้สาว หรือยาเสพติด  ส่งเสริมนักเรียนให้มี

คุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัยจนได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัล

ดีเด่น ระดับประเทศ 

แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

บริบทของสถานศึกษา  

ม ีการว ิ เคราะห ์สภาพป ัญหา นำผลการดำเน ินงานมาปร ับปร ุง และพ ัฒนาในการปฏ ิบ ัต ิ งาน 

ที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนได้วิเคราะห์

ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยการศึกษาข้อมูลจากนักเรียน ผู ้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะครูในโรงเรียนพบปัญหาสำคัญดังนี้ 

(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ในปีการศึกษา 

2561 ที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  เนื่องจากปัญหาครอบครัวและการย้ายถิ่น

ฐานบ่อย 

(2) นักเรียนมีฐานะยากจนเนื่องจากเป็นครอบครัวเกษตรกร และผู้ใช้แรงงาน จากข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

พบว่าผู้ปกครองของนักเรียนมีอัตราการหย่าร้างสูง นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตา ยายหรือผู้อุปการะ หรือฝากเพื่อน

บ้านช่วยดูแล ทำให้นักเรียนอยู่ในสภาวการณ์ขาดแคลนทุกอย่าง การขาดความอบอุ่น ขาดสมาธิในการเรียนหรือ

กลายเป็นเด็กที่สมาธิสั้น มีพฤติกรรมก้าวร้าวและผลสุดท้ายคือการทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

(3) นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 

(4) นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดการดูแลที่ดีจากคนในครอบครัว 
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(5) โรงเรียนยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เนื่องจากเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ครูประจำชั้นส่วนใหญ่ เป็น

ครูบรรจุใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(1) การพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริบทของสถานศึกษา 

(2) การจัดหาทุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการทำงาน เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 

(3) การส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

(4) การส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในโรงเรียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 

(5) พัฒนาคู่มือนักเรียน คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 

 
 

2. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
 

ผลการดำเนินงาน 

* โรงเรียนมรีะบบรางระบายน้ำ 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 และปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย 

 

3. สรุปรายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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ผลการดำเนินงาน 

• จัดเอกสารงานอนามัยสำหรับชั้นอนุบาล-ม.3   

  1.บันทึกภาวะโภชนาการ 

2.บันทึกการตรวจสายตาและหู  

3.บัตรสุขภาพ 

• จัดซื้อยา  นำไปบริการให้กับนักเรียนทุกอาคารโดยมีครูอนามัยประจำอาคารคอยดูแลตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.3 

ตลอดปีการศึกษา 

• จัดหาอุปกรณ์ประจำห้องน้ำ เช่น ขัน แปรงขัดห้องน้ำ  ถุงดำ  ถังดำ  ตลอดปีการศึกษา 

• งบประมาณ  มีความเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

ควรมีห้องพยาบาล  เพ่ือบริการนักเรียนที่มีอาการไม่สบายเบื้องต้น   

 
 

4. สรุปผลโครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม   
นักเรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสา

ทั้งภายในสถานศึกษา แลภายนอกสถานศึกษา  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยและมีความมุ่งม่ันในการทำงาน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจิตสาธารณะ  จริยธรรม  คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 

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   กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รอบ

คัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 
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 2. ชนะเลิศ เหรียญทอง  เซปักตะกร้อ  รุ่นอาย   12  ปี  ชาย    กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รอบ

คัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 3. ชนะเลิศ เหรียญทอง เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี ชาย กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รอบ

คัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

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

โรงเรียนส่วนภูมิภาค รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 5. ชนะเลิศ  เหรียญทอง เซปักตะกร้อ  รุ่นอายุ   18  ปี   หญิง   กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 

รอบคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว 

 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดการ

แข่งขันโดยสมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว 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 เขตที่ 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 - ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย

แบ่งนักเรียน และครู ออกเป็น  4  สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า  สีเขียว  สีชมพู  โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   

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

วอลเลย์บอล,เปตอง,เซปักตะกร้อ, กรีฑา และ กีฬาอนุบาล                                                                            

- กีฬาพ้ืนบ้านได้แก่  วิ่งเปี้ยว และชักเย่อ  

-  ใช้ระบบแข่งขันแบบพบกันทุกทีม  ทีมใดได้คะแนนมากท่ีสุดได้ชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาได้อันดับ 2 

และ 3 ตามลำดับ (รายละเอียดตามสูจิบัตรการแข่งขันฯ)   
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  งบท่ีจัดตั้งไว้ตามโครงการ จำนวน  60,000  บาท 

-  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา     จำนวน    10,000     บาท 

-  ประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จำนวน    10,000     บาท 

-  จัดการแข่งขันกีฬา –กรีฑาภายในโรงเรียน    จำนวน    40,000     บาท 

       รวม       60,000     บาท 

สรุปผลโครงการ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในระดับที่สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม

แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับจังหวัดสระแก้ว  และเป็นแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 1 รายการ 

2. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับภาคได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศ  

อันดับ 1  ประเภททีมหญิง 

3. นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ร่วมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในกีฬาแต่ละประเภทได้แข่งขันด้วยความสนุกสนาน

จนประสบผลสำเร็จ 

1. นักเรียนได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น อยู่ในระดับ ดี 

2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 

3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา 

 
 

5. โครงการอนุบาลวังสมบูรณ์สาร 

 
 

ผลการดำเนินงาน  
งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการเผยแพร่ผลงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้กับกลุ่ม

บุคคล หน่วยงานราชการ องค์กร ทั้งภายในและภายนอก ได้ทราบข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของโรงเรียนอนุบาลวัง

สมบูรณ์อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียน จึงได้วางแผนการบริหารจัดการ โดยจัดทำการประชาสมัพันธ์  

ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้ทราบ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. จัดพิมพ์คู่มือสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  
2. ชะลอการดำเนินการจัดพิมพ์วารสารสรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

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

และผู้ปกครองมีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกับทางสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ชุมชน ผู้ปกครอง รับรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของทางสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งแรกเปลี่ยนความคิดข้อเสนอแนะ 
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ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้สถานศึกษามี ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง
และชุมชน 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

วัสดุอุปกรณ์ในการใช้ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ยังขาด เช่น กล้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงาน 
ทั้งนี้ในปัจจุบันการแก้ไขได้ใช้กล้องมือถือส่วนบุคคลในการบันทึกภาพ ทำให้คุณภาพท่ีค่อนข้างต่ำ ไม่เหมาะสมกับงานที่
ต้องการคุณภาพสูง. , ไมค์ เช่น ไมค์ไวเลสไร้สายที่จะนำมาใช้ในงานต่าง ๆ รวมทั้งอัดเสียงเพ่ือให้คุณภาพเสียงไม่มีเสียง
แทรกหรือสัญญาณรบกวน และอ่ืน ๆ 
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป 

การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT เพ่ือนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ใน
ปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนการโปรโมทผลงาน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและการศึกษา 
ทำให้ผู้ปกครองและบุคคลทั้งภายในและนอกโรงเรียนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ในอนาคต 5G ที่กำลัง
เข้ามาหากเราพัฒนางานด้านนี้ ต่อยอดให้ถึงนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างอาชีพได้อีกด้วย เช่น การ
ถ่ายทอดสด การสตรีมมิ่งออนไลน์ เป็นต้น 
 

 
6. โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียน 

 
ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในปีพ.ศ. 2562 
โดยทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณระบบประปาในโรงเรียน ทำให้ระบบประปาที่อุปกรณ์บางส่วน  ที่มีความชำรุด
เสียหายทำการเปลี่ยนซ่อมแซมเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้สามารถผลิตน้ำดื่มได้อย่างต่อเนื่องลดปัญหา
การขาดแคลนน้ำดื่มภายในโรงเรียน โรงเรียนมีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรตลอดทั้งปี 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
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มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มฐ./ตบช. 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย (กรณีกำหนดช่วง 3 ปี) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย    

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 98 98 98 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 98 98.5 99 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 96 97 98 

1.4 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

96 97 98 

2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ    
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 98 98.5 99 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 98 98.5 99 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 98 98.5 99 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 98 98.5 99 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม    

3.1 
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ 

98 98.5 99 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 98 98.5 99 
3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 98 98.5 99 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 98 98.5 99 
4 เด็กมีพัฒนาการด้านปัญญา    

4.1 
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 

97 98 99 

4.2 
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

97 98 99 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 97 98 99 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 97 98 99 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 97 98 99 

5 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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5.1 
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 

100 100 100 

5.2 

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

100 100 100 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 100 100 100 

5.4 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

100 100 100 

5.5 
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

100 100 100 

5.6 
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

98 98.5 99 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 100 100 100 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 100 100 100 

5.9 
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

100 100 100 

5.10 
ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 

98 98.5 99 

6 

 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

   

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 5 5 

6.2 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5 5 5 

6.3 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

5 5 5 

6.4 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 5 5 
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6.5 
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 5 5 

6.6 
ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 5 5 

6.7 

 
เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

5 5 5 

7 แนวการจัดการศึกษา    

7.1 
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 5 

7.2 
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

7.3 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

7.4 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

5 5 5 

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 5 5 5 

8 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

   

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 5 5 

8.2 
จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 5 

8.3 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

5 5 5 

8.4 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 5 

8.5 
นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 5 5 

8.6 
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 5 5 
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9 
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 

9.1 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

5 5 5 

9.2 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

5 5 5 

10 
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา                 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   

10.1 
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

5 5 5 

10.2 
 
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

5 5 5 

11 
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   

11.1 
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 5 5 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย (กรณีกำหนดช่วง 3 ปี) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 คุณภาพผู้เรียน 4 5 5 
2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 5 5 

3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5 5 5 
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ส่วนที่  3 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 6 จุดเน้น การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1.  จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4.  จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5.  จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
6.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน 
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
เป็นเครื่องในการเรียนรู้ 
 2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและลด
อัตราการออกลางคันให้เป็นศูนย์ 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ  ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส ร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
 3.  พัฒนาระบบนิเทศ  การประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด
การศึกษา 
 5.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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เป้าหมาย / กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นคน
เก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
สู่การดำรงชีวิต 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน 

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ส ่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเร ียนใช้ในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลที ่มีคุณภาพที่เอื ้อต่อการพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้าน 

6. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มี
คุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและประเพณีในท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

4.  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถด้าน
เทคโนโลยี 

5.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.  พัฒนาระบบนิเทศ ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

7.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 

9.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
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เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดอย่างเสมอภาค 

-  ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
-  ร้อยละของนักเรียนเรียนร่วม 
-  สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
-  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
-  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล 
-  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
-  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางก้านคุณธรรม 
-  สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐาน 

-  ร้อยละของครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาและพัฒนา
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-  ร้อยละของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
และสังคม 

-  มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  การคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองมาเป็นคณะกรรมการห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 5 คน 
-  สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองในการจัด
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
-  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะกรรมการ
ชมรมฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการเรียนการสอน 
- ร้อยละของครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
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เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
 

-  ร้อยละของครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
และพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-  ร้อยละของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ และนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

6. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิ
บาล 

- สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 

- มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และ
ปลอดภัย 

8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

-  สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองในการ

จัดการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คณะกรรมการชมรมฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
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กลยุทธ์ระดับองค์กร / ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

-  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ

องค์รวม 

-  โครงการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ 

-  โครงการพุทธธรรมนำสันติสุข 

-  โครงการเด็กดีศรีอนุบาล 

-  โครงการนิทรรศการวิชาการ 

-  โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

-  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

2.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

-  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

-  โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและ

บุคลากร 

-  โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

-  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

-  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร / ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

3.  พัฒนาระบบนิเทศ การประเมินและการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

-  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

-  โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและ

องค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด

การศึกษา 

-  โครงการสานสัมพันธ์ปฐมวัย 

-  โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานโรงเรียน 

-  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

-  กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

5.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียน 

-  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

-  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

-  โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

-  โครงการวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่

งานอาชีพ 

-  โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 

-  โครงการทัศนศึกษา 

-  โครงการกิจกรรมลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่-

เนตรนารี และยุวกาชาด 
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แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

วิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จัดการศึกษาด้วยระบบ ICT มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนาครู  

ก้าวสู่เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณภาพคู่คุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐาน่ ประสานความร่วมมือกับชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย 

- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- สีบสานวัฒนธรรมประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศด้วย

ระบบ ICT 

- การประชาสัมพันธ์ 

- การดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การออมทรัพย์ 

- การสร้างผลิตภัณฑ์ 

- ความร่วมมือกับองค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- งบประมาณ 

- ส่งเสริมงานประชาธิปไตย 

- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

- โครงการพุทธธรรมนำสันติสุข 

- โรงเรียนดีประจำตำบล 

- โครงการเด็กดีศรีอนุบาล 

- โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อพฒันา

เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

- โครงการกลุ่มสารระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

- การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม

ประเพณีในท้องถิ่น 

- แต่งกายชุดขาว สวดมนต์ทุกวันพระ 

- กิจกรรมพลิ้วเสยีงสมาธ ิ

- โครงการโรงเรยนสวยด้วยมือรเรา 

- โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

- โครงการพัฒนาศูนยส์ื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- วารสารโรงเรียน 

- ประชุมผู้ปกครอง กรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

- โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV,DLIT 

- โครงการสารสัมพันธ์ปฐมวัย 

- โครงการประชาสมัพันธ์การบรหิาร

โรงเรียน 

- ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ธนาคารโรงเรียน 

- สหกรณ์โรงเรียน 

- โครงการวสัดุอุปกรณ์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่

เวลารูสู้่งานอาชีพ 

- ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมชุมชน 

- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สภานักเรียน 

- โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

- การประเมินคณุภาพภายใน

สถานศึกษา 

- โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

- โครงการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน 

นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานภายนอก 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม สืบ
สานวัฒนธรรม 
ประเพณี อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

1. โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแบบ
องค์รวม 

- เล่านิทาน 
- ปั้นดินน้ำมัน 
- ฉีกตัดปะ 
- วาดภาพ
ระบายสีด้วยสี
เทียน 
- การแข่งขนั
งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

-ร้อยละของ
นักเรียน 
(อนุบาล) ได้รับ
การพัฒนา
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคม 
สติปัญญา 

มฐ.1 
(1.1) 
มฐ.2  
(2.2,2.4) 
มฐ.3  
(3.1,3.3) 
มฐ.4 
(4.1,4.2,4.5) 

ร้อยละ 95 
นักเรียน 
(อนุบาล) ได้รับ
การพัฒนา
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ร้อยละ 95 
นักเรียน 
(อนุบาล) ได้รับ
การพัฒนา
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคม 
สติปัญญา 

ร้อยละ 95 
นักเรียน 
(อนุบาล) ได้รับ
การพัฒนา
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

3000 บาท 
- ฝ่ายวิชาการ 
- นางสาว
ศิริวรรณ พงษ์
สุวรรณ 
- ครูปฐมวัย 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

2. โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
3. โครงการ
พุทธธรรมนำ
สันติสุข 

- ประกวด
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
- เข้าค่ายพุทธ
ธรรมนำสันติ
สุข 
- นั่งสมาธิ
ก่อนเข้าเรียน
ภาคบ่าย 
“พลิ้วเสียง
สร้างสมาธิ” 

- ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับ
กลุ่มเครือข่ายระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับภาค 
 
- ร้อยละของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและ
มีจิตสำนึกรักความ
เป็นไทย 

มฐ.1 
(1.1,1.2) 
 
 
 
 
 
 
มฐ.1 (1.2) 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับ
กลุ่มเครือข่าย
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
ระดับภาค 
- รอ้ยละ 100 ของ
นักเรียนมีการ
พัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา
และมีจิตสำนึกรัก
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับ
กลุ่มเครือข่ายระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับภาค 
 
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีการ
พัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา
และมีจิตสำนึกรัก
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับกลุ่ม
เครือข่ายระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับภาค 
 
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและ
มีจิตสำนึกรักความ
เป็นไทย 

120,000 
บาท 
- ฝ่ายวิชาการ 
- นางสุพินดา   
ทรงศริิศักดิ์ 
 
 
 

180,000 
บาท 
- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
- นายภูดิส  
สะเทิงรัมย์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  (โรงเรียน) 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

4. 
โครงการ
เด็กดีศรี
อนุบาล 

- บันทึกความ
ดี ตามหลัก
คุณธรรม 8 
ประการ 

- คัดเลือกเด็ก
ดีศรีอนุบาล
ประจำ
ห้องเรียน 

- ร้อยละของ
นักเรียน
ระดับชั้น
อนุบาลได้รับ
การปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 

- ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเป็น
เด็กดีศรีอนุบาล
ประจำ
ห้องเรียน 

มฐ.1 (1.2) 

 

 

 

 

 

 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 

 

- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นเด็ก
ดีศรีอนุบาล
ประจำห้องเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 

 

- ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นเด็ก
ดีศรีอนุบาล
ประจำห้องเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 

 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นเด็ก
ดีศรีอนุบาล
ประจำห้องเรียน 

150,000 บาท  

- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 

- นางสาวปฏิมา  คำ
ชมภู 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

5. โครงการ
นิทรรศการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
6. โครงการ
โรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา 

- นิทรรศการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
- จัดทำแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ร้อยละของ
นักเรียนได้
แสดงผลงาน
ความสามารถ
ของตน 
- ร้อยละของผู้
เข้าชมมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดนิทรรศการ 
- โรงเรียนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มฐ.1 (1.1,1.2) 
มฐ.3 
(3.1,3.2,3.3) 
 
 
 
 
มฐ.2 
มฐ.3 (3.2) 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรยีนได้
แสดงผลงาน
ความสามารถของ
ตน 
- ร้อยละ 90 ของผู้
เข้าชมมีความพึง
พอใจต่อการจัด
นิทรรศการ 
- ร้อยละ 90 มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามมี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนได้
แสดงผลงาน
ความสามารถของ
ตน 
- ร้อยละ 95 ของผู้
เข้าชมมีความพึง
พอใจต่อการจัด
นิทรรศการ 
- ร้อยละ 95 มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามมี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนได้
แสดงผลงาน
ความสามารถของ
ตน 
- ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าชมมี
ความพึงพอใจต่อ
การจัด
นิทรรศการ 
- ร้อยละ 95 มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

210,000 บาท 
- ฝ่ายวิชาการ 
- นางสุพินดา  
ทรงศิริศักดิ์ 
 
 
 
300,000 บาท 
- ฝ่ายวิชาการ 
- นายวัชรเมศฆ์  
ตั้งเทียมพงษ์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม สืบ
สานวฒันธรรม 
ประเพณี 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

7. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

8. โครงการ
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

- วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- วันสำคัญตาม
วันนักขัตฤกษ์ 

-สวดมนต์ทำ
สมาธิในวนัธรรม
สวนะ 

 

 

- สภานักเรียน 

- เลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

- ร้อยละของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

- ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

- ร้อยละของ

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.1 (1.2) 

- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูงขึน้ 

- ร้อยละ 100...ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

- ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูงขึน้ 

- ร้อยละ 100ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูงขึน้ 

- ร้อยละ 100ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

- ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

120,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ 

- นางสาวจิรภรณ ์

  เนาแสง 

 

 

 

 

 

150,000 บาท 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- นายวชัรเมศฆ์ 

  ตั้งเทียมพงษ ์
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  (โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

9. โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

- ส้วมสุขสันต์ 

- โภชนาการ
และอาหาร
ปลอดภัย 

- ออกกำลังกาย
และนันทนาการ 

- ส่งเสริม
สุขภาพ
บุคลากร 

- พิชิตพุงพิชิต
อ้วน 

- ร้อยละของ
นักเรียนและครู
ได้รับบริการ
ด้านสุขอนามัย
และสุขาได้รับ
ความรู้ในการ
รักษาสุขภาพให้
แข็งแรง 
สมบูรณ์สมวัย
และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้ 

มฐ.1 (1.2) 

มฐ.2 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและครู
ได้รับบริการด้าน
สุขอนามัยและ
สุขาได้รับความรู้
ในการรักษา
สุขภาพให้
แข็งแรง สมบูรณ์
สมวัยและ
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ 95  ของ
นักเรียนและครู
ได้รับบริการด้าน
สุขอนามัยและ
สุขาได้รับความรู้
ในการรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง 
สมบูรณ์สมวัยและ
สามารถนำความรู้
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนและครู
ได้รับบริการด้าน
สุขอนามัยและ
สุขาได้รับความรู้
ในการรักษา
สุขภาพให้
แข็งแรง สมบูรณ์
สมวัยและ
สามารถนำความรู้
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

90,000 บาท 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- นางสายสมร 

  นำลาภ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม สืบ
สานวฒันธรรม 
ประเพณี 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นำ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

10. โครงการ
จัดการเรียน
ร่วม 

 

 

 

 

 

 

11. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้าน
ดนตรีนาฏศลิป์
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ 

- คัดกรองนักเรียน
ที่มีความบกพร่อง
ด้านตา่งๆ 
- จัดหาอุปกรณ์
ตกแต่งบรรยากาศ 
(มุมการศึกษา
พิเศษ)  
-ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
 
- 1 นักเรียน 1 
เครื่องดนตร ี

- การแสดง
นาฏศิลป์ในโอกาส
ต่างๆ 

- ร้อยละของ
นักเรยีนพิเศษ
เรียนร่วมได้รับ
การคัดกรอง
เพื่อดูแล
ช่วยเหลือ
อย่างเป็น
ระบบ 

- ร้อยละของ
นักเรียน
สามารถเล่น
ดนตรีไทยได้
คนละ 1 ชิน้ 

- ร้อยละของ
นักเรียนมี
ความสามารถ
ด้านนาฏศิลป ์

มฐ.1 (1.1,1.2) 

 

 

 

 

 

 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมได้รับการ
คัดกรองเพื่อดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

 

 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
เล่นดนตรีไทยได้
คนละ 1 ชิน้ 

- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
นาฏศิลป ์

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนพิเศษเรียน
ร่วมได้รับการคัด
กรองเพื่อดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ 

 

 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
เล่นดนตรีไทยได้คน
ละ 1 ชิ้น 

- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
นาฏศิลป ์

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนพิเศษเรียน
ร่วมได้รับการคัด
กรองเพื่อดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ 

 

 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนสามารถ
เล่นดนตรีไทยได้
คนละ 1 ชิน้ 

- ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
นาฏศิลป ์

30,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ 

- นางสาวถานมาศ  
โปร่งจิตต ์

 

 

 

180,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ 

- ว่าที่ รต.หญิง
จันทร์เพ็ญ  สันติ
เวทย์วงศ์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
การศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรมสืบ
สาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
นำปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

12. โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพและ
พัฒนาการ
ทางด้าน
ศิลปะ 

13. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะ
การอ่านการ
เขียน
ภาษาไทย 

- ตกแต่งห้อง
ศิลปะ 

- จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน 
 

- วันสุนทรภู่ควบคู่
วันภาษาไทย 

- อ่านคล่องเขียน
คล่อง 

- คัดลายมือ 

- บันทึกการอ่าน 

- เวทีเด็กไทย
อนุรักษ์ภาษาไทย 

ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ด้านศิลปะ 

 
 

ร้อยละของ
นักเรียน
สามารถอ่าน
และเขียน
ภาษาไทยได้
ถูกต้องใน
ระดับอ่าน
คล่องเขียน
คล่อง 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

 

 

 

 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ด้านศิลปะ 

 

 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียน
ภาษาไทยได้
ถูกต้องในระดับ
อ่านคล่องเขียน
คล่อง 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
ศิลปะ 

 

 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียน
ภาษาไทยได้
ถูกต้องในระดับ
อ่านคล่องเขียน
คล่อง 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ด้านศิลปะ 

 

 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียน
ภาษาไทยได้
ถูกต้องในระดับ
อ่านคล่องเขียน
คล่อง 

75,000 บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นายอนุรักษ์ 

  พร้อมบัวป่า 

 

180,000 บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นางสุพินดา 

  แดงภักด ี
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. ส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มี
ความก้าวหน้า
และ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สร้างความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

-  จัดส่ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมสัมมนา 

  

- ศึกษาดงูานตาม
หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทำงานในองค์กร 

 

ร้อยละของ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียนได้รับ
การพัฒนา
ตนเองและ
เข้าร่วม
การศึกษาดู
งาน 

มฐ.2 

 

ร้อยละ 90 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ของโรงเรียน
ได้รับการพัฒนา
ตนเองและเข้า
ร่วมการศึกษาดู
งาน 

 

 

 

ร้อยละ 95 ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองและ
เข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วม
การศึกษาดูงาน 

 

 

 

 211,500 บาท 

- ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

- ส.ต.ท.วรจิตร 

  ห่อด ี
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. ส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มี
ความก้าวหน้า
และ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สร้างความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

2. โครงการ
เสริมสร้าง
ขวัญและ
กำลังใจให้กับ
ครูและ
บุคลากร 

 

-  สร้างขวัญและ
กำลงัใจให้การ
ช่วยเหลือแก่ครู
และบุคลากร 

 

ร้อยละของครู
มีขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานเกิด
ความรัก
ความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกัน
และกัน 

ประสิทธิภาพ 

มฐ.2 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
ครูมีขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานเกิดความ
รักความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
ครูมีขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานเกิดความ
รักความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน 

 

ร้อยละ 100 ของ
ครูมีขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานเกิดความ
รักความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน 

 

 211,500 บาท 

- ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

- ส.ต.ท.วรจิตร 

  ห่อด ี
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. ส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มี
ความก้าวหน้า
และ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สร้างความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

3. โครงการ
พัฒนาศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 - ร้อยละของ
นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
การ
พัฒนาการ
เรียนรู้จาก
ศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.1 (1.1,1.2) ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
การพัฒนาการ
เรียนรู้จากศูนย์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
การพัฒนาการ
เรียนรู้จากศูนย์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
การพัฒนาการ
เรียนรู้จากศูนย์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 88,800  บาท 

ระดับปฐมวัย 

- นางสาวภีมพีรยา 

  สว่างสาล ี

180,000 บาท 

ระดับประถมศึกษา 

- นายศราวุธ 

  พงษ์รักษ์ 

150,000 บาท 

ระดับมัธยมศึกษา 

-นางสาวชญาดา  
อ่อนหวาน 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. ส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มี
ความก้าวหน้า
และ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สร้างความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

4. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
DLTV,DLIT 

จัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 
DLTV 

ร้อยละของครู
บุคลากรทาง
การศึกษาใช้
สื่อเทคโนโลยี
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLTV)เป็น
เครื่องมือเพ่ิม
ศักยภาพใน
การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

มฐ.2 

ร้อยละ 95 ของ
ครูบุคลากรทาง
การศึกษาใช้สื่อ
เทคโนโลยี
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLTV)เป็น
เครื่องมือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ของ
ครูบุคลากรทาง
การศึกษาใช้สื่อ
เทคโนโลยี
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLTV)เป็น
เครื่องมือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ของ
ครูบุคลากรทาง
การศึกษาใช้สื่อ
เทคโนโลยี
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLTV)เป็น
เครื่องมือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

300,000 บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นางสาวภีมพีรยา 

  สว่างสาล ี
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. พัฒนาระบบ
นิเทศการประเมิน
และการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดย
ยึดหลักธรรมภิ
บาล 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการ
นิเทศภายใน
โรงเรียน 

เยี่ยมนิเทศชั้น
เรียน สังเกต
การสอน 

- ร้อยละของ
ครูจัดส่ง
แผนการ
จัดการเรียนรู้
และแผนการ
จัด
ประสบการณ์
เป็นปัจจุบัน 
 

- ครูผู้สอน
ได้รับการ
นิเทศภายใน
การเยี่ยมชั้น
เรียนภาค
เรียนละ 2 
ครั้ง 

มฐ.2 

มฐ.3 

ร้อยละ 85 ของ
ครูจัดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
แผนการจัด
ประสบการณ์เป็น
ปัจจุบัน 

 

 

ร้อยละ 100
ครูผู้สอนได้รับ
การนิเทศภายใน
การเยี่ยมชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

ร้อยละ 90 ของ
ครูจัดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
แผนการจัด
ประสบการณ์เป็น
ปัจจุบัน 

 

 

ร้อยละ 100
ครูผู้สอนได้รับ
การนิเทศภายใน
การเยี่ยมชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

ร้อยละ 100 ของ
ครูจัดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
แผนการจัด
ประสบการณ์เป็น
ปัจจุบัน 

 

 

ร้อยละ 100
ครูผู้สอนได้รับ
การนิเทศภายใน
การเยี่ยมชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

150,000 บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นางละออ 

  คงกระพันธุ์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. พัฒนาระบบ
นิเทศการประเมิน
และการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

 

 

 

 

 

2. โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
โรงเรียน 

- ดำเนินการ
ตามระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

 

- รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง (SAR) 
เสนอต่อ
หน่วยงานต้น
สังกัด 

โรงเรียน
ดำเนินการ
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่องผ่าน
การรับรอง
มาตรฐานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด 

มฐ.4 ร้อยละ 95 
โรงเรียน
ดำเนินการระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
จากหน่วยงานต้น
สังกัด 

ร้อยละ 100 
โรงเรียน
ดำเนินการระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
จากหน่วยงานต้น
สังกัด 

ร้อยละ 100 
โรงเรียน
ดำเนินการระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
จากหน่วยงานต้น
สังกัด 

15,000  บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นางสุพินดา  
ทรงศิริศักดิ์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กจิกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชนในการจัด
การศึกษา 

 

 

 

 

 

1. โครงการ
สารสัมพันธ์
ปฐมวัย 

 

 

 

 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การ
บริหารงาน
โรงเรียน 

จัดทำวารสาร
ส่งถึง
ผู้ปกครอง
นักเรียนเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 

 
 

จัดทำวารสาร 
แผ่นพับ จุล
สาร ประชุม
ผู้ปกครอง 

ร้อยละของ
ผู้ปกครอง
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

 
 

ร้อยละของ
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ได้รับข่าวสาร
ความ
เคลื่อนไหว
การพัฒนา
โรงเรียน 

มฐ.2 

มฐ.4 

 

 

 

 
 

มฐ.2 

มฐ.4 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน
ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวการ
พัฒนาโรงเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลขา่วสาร
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน
ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวการ
พัฒนาโรงเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน
ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวการ
พัฒนาโรงเรียน 

15,000 บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นางสาวภีมพีรยา  
สว่างสาลี 

 

 

 

184,500 บาท 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- นางสาวชญาดา  
อ่อนหวาน 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์
ระดับ

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการ
จัดการศึกษา 

 

 

 

 

3. โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

- เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 

- คัดกรอง
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 

- แนะแนว
การศึกษาต่อ 
 

- ประกวด
โรงเรียนต้นแบบ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการเยี่ยมบา้น
เพื่อรับทราบข้อมูล
ปัญหาและการ
ส่งเสริมพัฒนาได้
ถูกต้อง 

 

ร้อยละของนักเรียน
ระดับชัน้ ป.6 และ 
ม.3 ได้รับการแนะ
แนวศึกษาต่อตาม
ความสามารถความ
ถนัด ความต้องการ
ของผู้เรียน 

มฐ.1 

มฐ.2 

มฐ.3 

มฐ.4 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับการ
เยี่ยมบ้านเพื่อ
รับทราบข้อมูล
ปัญหาและการ
ส่งเสริมพัฒนาได้
ถูกต้อง 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชัน้ 
ป.6 และ ม.3 
ได้รับการแนะแนว
ศึกษาต่อตาม
ความสามารถ
ความถนัด ความ
ต้องการของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับการ
เยี่ยมบ้านเพื่อ
รับทราบข้อมูล
ปัญหาและการ
ส่งเสริมพัฒนาได้
ถูกต้อง 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชัน้ 
ป.6 และ ม.3 
ได้รับการแนะแนว
ศึกษาต่อตาม
ความสามารถ
ความถนัด ความ
ต้องการของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับการ
เยี่ยมบ้านเพื่อ
รับทราบข้อมูล
ปัญหาและการ
ส่งเสริมพัฒนาได้
ถูกต้อง 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชัน้ 
ป.6 และ ม.3 
ได้รับการแนะแนว
ศึกษาต่อตาม
ความสามารถ
ความถนัด ความ
ต้องการของผู้เรียน 

60,000 บาท 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- นางสาวสุรีรัตน์ ศุภ
นาม 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้
มีคุณภาพเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

 

 

 

1. โครงการ
ปรับปรุง
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ภายใน
โรงเรียน 

- ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 
อาคาร
ประกอบ 

 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้
สะอาด
สวยงาม
ปลอดภัยมี
บรรยากาศ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนมี
อาคารเรียนที่
ปลอดภัย
แข็งแรงสภาพ
ภูมิทัศน์
สวยงาม 

มฐ.2 

มฐ.3 

ร้อยละ 90 
โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่ปลอดภัย
แข็งแรงสภาพภูมิ
ทัศน์สวยงาม 

ร้อยละ 95 
โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่ปลอดภัย
แข็งแรงสภาพภูมิ
ทัศน์สวยงาม 

ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่ปลอดภัย
แข็งแรงสภาพภูมิ
ทัศน์สวยงาม 

325,500 บาท 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- นายวัชรเมศฆ์ 

ตั้งเทียมพงษ์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยทีางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

 

 

 

 

2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

 

 

 
 

3. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

 

จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ตาม
กล่องกิจกรรม
บ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศ
ไทย 
 

- จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ประจำ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

- จัดสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

- ส่งเสริม
ศักยภาพทาง
วิชาการ 

ร้อยละของ
นักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางดา้นทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น 

มฐ.4 (4.1,4.5) 

 

 

 

 

 

มฐ. 1 (1.1,1.2) 

มฐ.2 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางดา้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางดา้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางดา้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 

15,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ
ปฐมวัย 

- นางศิริวรรณ  
พงษ์สุวรรณ 

 

225,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ 

- นางกัณยารัศมี 

  ศิริธีรพัฒน ์
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้
มีคุณภาพเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

 

 

4. โครงการ
พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
ตกแต่ง
ห้องเรียน 
เอกสาร
ประจำ
ห้องเรียน 

ทุกห้องเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการ
เรียนรู้และจัด
บรรยากาศ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มฐ.1 

มฐ.2 

มฐ.3 

ร้อยละ 100 ทุก
ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนรู้และ
จัดบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ทุก
ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนรู้และ
จัดบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 
ทุกห้องเรียน
มีวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การจัดการ
เรียนรู้และ
จัด
บรรยากาศ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

188,031 บาท 

- ฝ่ายวชิาการปฐมวัย 

- นางสมเกียรติ 

  พรมนัด 

814,329 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ
ประถมศึกษา 

- นางสุพินดา  

ทรงศิริศักดิ์ 

360,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการมัธยมศึกษา 

- นางละออ 

 คงกระพันธุ ์
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้
มีคุณภาพเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

 

 

5. โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 

- คัดเลือก
จัดหาหนังสือ 
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ตกแต่ง
บรรยากาศ
ภายในและ
ภายนอก 

- ส่งเสริมการ
อ่าน 

- ร้อยละของ
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้ารับ
บริการจาก
ห้องสมุด 

 

- ห้องสมุดมี
ระบบงาน
บริการ
ทันสมัย
รวดเร็วเอ้ือต่อ
การศึกษา
ค้นคว้า 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

มฐ.2 

มฐ.3 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้ารับบริการจาก
ห้องสมุด 

 

 

ร้อยละ 90 
ห้องสมุดมี
ระบบงานบริการ
ทันสมัยรวดเร็ว
เอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้า 

 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้ารับบริการจาก
ห้องสมุด 

 

 

ร้อยละ 95 
ห้องสมุดมี
ระบบงานบริการ
ทันสมัยรวดเร็ว
เอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้า 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้ารับบริการจาก
ห้องสมุด 

 

 

ร้อยละ 100 
ห้องสมุดมี
ระบบงานบริการ
ทันสมัยรวดเร็ว
เอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้า 

 

210,000 บาท 

- ฝ่ายวิชาการ 

- นางสิริมา พ่วงศรี 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดบั
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดบั
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดบั
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยทีางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการวัสดุ
อุปกรณ์กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้สู่งาน
อาชีพ 

 

 

7. โครงการ
แข่งขันกีฬา-
กรีฑาภายใน
โรงเรียน 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้สู่งาน
อาชีพ 

- จัดการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา
ภายในโรงเรียน 

- ส่งเสริม
ศักยภาพกีฬาสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับอำเภอ
จังหวัดภาคและ
ประเทศ 

ร้อยละของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมและได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
 

ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายในโรงเรียน 

- นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอำเภอ
จังหวัดภาคและ
ประเทศ 

มฐ.1 
(1.1,1.2) 

มฐ.2 

มฐ.3 

 

 

มฐ.1 
(1.1,1.2) 

 

 

 

มฐ.1 
(1.1,1.2) 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมและได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายในโรงเรียน 

- นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอำเภอ
จังหวัดภาคและ
ประเทศ 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมและได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายในโรงเรียน 

- นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอำเภอ
จังหวัดภาคและ
ประเทศ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมและได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาภายใน
โรงเรียน 

- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับ
อำเภอจังหวัดภาคและ
ประเทศ 

150,000 บาท 

- ฝ่ายวชิาการ 

- นางฉอเลาะ  
โคสาส ุ
 

180,000 บาท 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- นายมานะ 

  แจ่มเพ็ง 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร  

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีการศึกษา งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้
มีคุณภาพเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

 

 

 

8. โครงการ
ทัศนศึกษา 

 

 

 

9. โครงการ
กิจกรรม
ลูกเสือสำรอง
สามัญ สามัญ
รุ่นใหญ่-เนตร
นารี และยุว
กาชาด 

 

ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์
จริง 

 

อยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ
สำรอง สามัญ 
สามัญ รุ่น
ใหญ-่เนตร
นารีและยุว
กาชาด 

ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์
จริง 
 

รัอยละของ
นักเรียนได้เข้า
รว่มกิจกรรม
อยู่ค่ายพัก
แรมฝึกปฏิบัติ
จริงรู้บทบาท
หน้าที่และ
สามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

มฐ.2 

 

 

 
 

มฐ.1 (1.1,1.2) 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 

 

ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรมฝึก
ปฏิบัติจริงรู้
บทบาทหน้าที่
และสามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 

 

ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรมฝึก
ปฏิบัติจริงรู้
บทบาทหน้าที่
และสามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 

 

ร้อยละของ
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรมฝึก
ปฏิบัติจริงรู้
บทบาทหน้าที่
และสามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

150,000 บาท 
- ฝ่ายปฐมวัย 
- นางสาวศิริวรรณ 
พงษ์สุวรรณ 
912,300 บาท 
- ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษา 
- นางสมสนิท 
  สารรัมย์ 
210,000 บาท 

- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- นายไพโรจน์ 

  ภาคโพธิ์ 
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ส่วนที่  5 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

 
เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา  มี
คุณธรรม  
จริยธรรม  สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

1. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบองค์รวม 

-แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวศิริวรรณ  
พงษ์สุวรรณ 

2. โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

- แบบทดสอบชิ้นงาน 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
นางสุพินดา  ทรงศิริ

ศักดิ์ 

3. โครงการพุทธ
ธรรมนำสันติสุข 

- แบบบันทึกพฤติกรรม ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายภูดิส สะเทิงรัมย์ 

4. โครงการเด็กดีศรี
อนุบาลวังสมบูรณ์ 

- แบบบันทึกกิจกรรมความดีตามหลัก 
  คุณธรรม 8 ประการ 
- แบบรายงานความก้าวหน้าของ 
  โครงการ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวปฏิมา  คำ
ชมภู 

5. โครงการ
นิทรรศการวิชาการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสุพินดา ทรงศิริ
ศักดิ์ 

6. โครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

- แบบรายงานโครงการ ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายวัชรเมศฆ์ ตั้ง
เทียมพงษ์ 

 7. โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- แบบประเมินผลงานนักเรียน 
- แบบสอบถาม 
- สรุปรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

 

นายวัชรเมศฆ์  ตั้ง
เทียมพงษ์ 
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เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา  มี
คุณธรรม  
จริยธรรม  สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

8. โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

- บันทึกการประชุมสภานักเรียน 
- บันทึกการตรวจและรายงานเขตพ้ืนที่ 
- รายงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการของ 
  สภานักเรียน 
- แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่ 
  เกี่ยวข้องกับการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
คือ  
  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
  และพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย 
- สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

นายวัชรเมศฆ์   
ตั้งเทียมพงษ์ 

 

9. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

- สรุปรายงานโครงการ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสายสมร  นำ
ลาภ 

10. โครงการ
โรงเรียนแกนนำ
จัดการเรียนร่วม 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวถานมาศ 
โปร่งจิตต์ 

11. โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้าน
ดนตรี  นาฏศิลป์ สู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- ผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ว่าที่ รต.หญิงจันทร์
เพ็ญ สันติเวทย์วงศ์ 

12. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและ
พัฒนาการทางด้าน
ศิลปะ 

- แบบนิเทศ 
- แบบสรุปการเข้าร่วมแข่งขัน 
- แบบตรวจสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายอนุรักษ์  พร้อม
บัวป่า 

13. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมทักษะ
การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย 

- แบบประเมิน 

- แบบทดสอบ ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสุพินดา  แดง
ภักด ี
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เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้
มีความก้าวหน้า
และปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานการอบรม 

ตลอดปีงบประมาณ ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อด ี

2. โครงการ
เสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับคณะ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี 

3. โครงการพัฒนา
ศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- แบบนิเทศ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวภีมพีรยา   
สว่างสาลี 

นายศราวุธ  พงษ์
รักษ์ 

นางสาวชญาดา  
อ่อนหวาน 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 
DLIT 

- แบบประเมิน 
- สรุปรายงาน 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวภีมพีรยา 

  สว่างสาล ี
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เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้
มีความก้าวหน้า
และปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานการอบรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี 

2. โครงการ
เสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับคณะ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี 

3. โครงการพัฒนา
ศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- แบบนิเทศ ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวภีมพีรยา 
  สว่างสาล ี

นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ 
นางสาวชญาดา 

อ่อนหวาน 
4. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 
DLIT 

- แบบประเมิน 
- สรุปรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวภีมพีรยา 

  สว่างสาล ี

3. พัฒนาระบบ
นิเทศการประเมิน
และการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

1. โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสำรวจรายการ 
- แบบรายงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางละออ  คงกระ
พันธุ์ 

2. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสรุปรายงาน 
- แบบประเมินมาตรฐาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสุพินดา  ทรงศิริ
ศักดิ์ 
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เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
4. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
และองค์กรอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการ
จัดการศึกษา 

1.  โครงการสาร
สัมพันธ์ปฐมวัย 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวภีมพีรยา 
สว่างสาลี 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
บริหารงานโรงเรียน 

- จุลสาร วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวชญาดา  
อ่อนหวาน 

3. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- แบบบันทึกและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำเดือน 
- สรุปรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวสุรีรัตน์  ศุภ
นาม 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

1. โครงการปรับปรุง
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

-แบบบันทึกการรายงานประจำเดือน ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายวัชรเมศฆ์  ตั้ง
เทียมพงษ์ 

2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

  -  แบบสังเกต 

-  แบบประเมินโครงการ 

-  สรุปรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวศิริวรรณ   
พงษ์สุวรรณ 

3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงานนักเรียน 
- สรุปรายงานโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางกัณยารัศมี   
ศิริธีรพัฒน์ 

 4. โครงการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

- แบบประเมินห้องเรียน 
- แบบนิเทศการสอน 
- แบบประเมินโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางละออ  คงกระ
พันธุ์ 
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เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

5. โครงการส่งเสริม
การใช้ห้องสมุด 

- แบบประเมินความพึงพอใจ ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสิริมา  พ่วงศรี 

6. โครงการวัสดุ
อุปกรณ์กิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สู่งานอาชีพ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบชิ้นงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา 

7. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายใน 

- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายมานะ  แจ่มเพ็ง 

8. โครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสมสนิท  สารรัมย์ 

9. โครงการกิจกรรม
ลูกเสือสำรอง  
สามัญ  สามัยรุ่น
ใหญ่ – เนตรนารี
และยุวกาชาด 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายไพโรจน์  ภาค
โพธิ์ 
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                                                  คำสั่งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที่ 33 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอาจตาม
ความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2551 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาการจัด
การศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

       1.1  นายสุเทพ ไผ่ล้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 

        1.2  นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   รองประธานกรรมการ 

        1.3  นายศราวุธ พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

        1.4  นางนัดศรา พราหมณ์ชื่น ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

        1.5  นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

        1.6  ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

        1.7  นางกาญจนา พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 

        1.8  นางละออ คงกระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ  กำกับติดตามการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2.คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

    1.นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 

    2. นางกาญจนา    พงษ์รักษ์    ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   รองประธาน 

 3. นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่น  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ    

4 นางสาวธัญญาลักษณ์  หลงชิน ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

5 นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

6 .นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

7 นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาต ิ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

8.  .นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

9. นางสาวสร้อยสุดา จันทร์บูชา  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
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10.นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   กรรมการ  
11.นางสมสนิท สารรัมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   กรรมการ  
12.นายเฉลิมเกียรติ      เกตุดี ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   กรรมการ  
13.ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สันติเวทย์วงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ กรรมการ  
14.นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
15.นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์       ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
16.นางสาวนิสารัตน์  ลิขุนทด  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
17.นางฉอเลาะ  โคสาสุ  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
18.นางสาวชญาดา อ่อนหวาน  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
19.นางสิริมา  พ่วงศรี   ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
20.นางสาววิไลลักษณ์  เงินสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
21.นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
22.นางสาวปัทมาพร  หนูทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
23.นางสายสมร  นำลาภ  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
24.นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  

25.นายเอกสิทธิ์  วงษ์อ่อน  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
26.นางสาวนิสารัตน์  ลิขุนทด  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 

27.นายโชคชัย  ทศกรณ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
28.นายไชยา  นำลาภ   ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
29.นางสาวศรนุช  สุวรรรณกูล       ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
30.นายมานะ  แจ่มเพ็ง  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
31.นายศราวุธ  พงษ์รักษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ  
32.นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเตรียมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
33.นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
34.นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
35.นายอลงกรณ์ จงรักษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
36.นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่า ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
37.นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
38.ส.ต.ท.วรจิตร   ห่อดี  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
39.นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
40. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
41.นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
42.นางสาววาสนา มิ่งอรุณ  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
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43.นายจารุวัฒน์ อังกุระศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
44.นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
45.นางยุพิน  เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
46.นางสาวจันทร์จิรา สืบสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
47..นางสมเกียรติ พรมนัด  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
48..นางสาวปฏิมา คำชมพู  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
49..นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
50.นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
51.นางอารีฟา เอียดฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
52.นายภูดิส  สะเทิงรัมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
53.นางสาวนิภารัตน์ ถาดทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
54.นางสาวอรจิรา สุวิเศษ  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
55.นางสาวสุริษา สุขจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
56..นางสาวภีมพิริยา  สว่างสาลี ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
57.นางสาวสุภาภร หัสดี  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
58.นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ    
59.นางสาวจิรพร     มณีจอม  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
60. นายณัฐวัฒน์     ชัยอ่อน  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ 
61. นางสาวอารีรัตน์  ฐาโอษฐ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ                                               
61. นางละออ คงกระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 
62.นางสาวพนิดา คำคม  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
63.นางสาวพัชนีพร ศรีเพ็ชร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1 .ประชุม / วิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. จัดทำรูปเล่มเพ่ือประชาสัมพันธ์/ ประกอบการพิจารณาและส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  เสียสละ
และอุทิศเวลาให้กับชุมชนอย่างเต็มท่ี    หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รับปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ    เพ่ือจะได้
ประสานผู้เกี่ยวข้องและหาทางแก้ไขต่อไป 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่  25  มิถุนายน   พ.ศ.  2563 
        

          (  นายสุเทพ  ไผ่ล้อม   ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
.............................................................................................................................................................. ........ 

 
                ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ฉบับนี้ได้ปฏิบัติจริง  และได้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 

( นายชาตรี   สง่าพล ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


