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1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 

 1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนวัดประสาทนิกร กลุ่มเครือข่ายหลังสวน 2 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน   
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 โทรศัพท์ 077-541-208  โทรสาร 077-541-208               
e-mail : watprasatnigon@png.ac.th  website :http://www.png.ac.th  สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 
 1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 – 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 
 1.3 เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  ได้แก่ หมู่ท่ี 4 ตำบลท่ามะพลา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 1.4 ประวัติความเป็นมาโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 
 
 
 
 โรงเรียนนี้   เดิมวัดได้เปิดทำการสอนนักเรียนโดยใช้ศาลาวัดเป็นท่ีเล่าเรียน ต้ังแต่วันท่ี 11 
พฤศจิกายน  2475   พระพวง วุฒิสาโร เป็นครูใหญ่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย 
 วันท่ี 1  มิถุนายน 2479 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล เรียกว่า “โรงเรียนประชาบาล              
ตำบลขันเงิน 1 (วัดปากสระ) พระพวง  วุฒิสาโร  ขอลาออกทางราชการได้ขอแต่งต้ังพระเอือบฐานิสสโร 
รักษาราชการแทนครูใหญ่ ต่อมานายอรุณ อรุณโชติ  ครูประชาบาลตำบลบางยี่โร 1 (วัดด่านประชากร)              
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดรับนักเรียนชาย – หญิง เข้าเล่าเรียน 
 พ.ศ. 2481   กระทรวงธรรมการ ได้จ่ายเงินงบประมาณสมทบมาสร้างอาคารขนาด 8 × 10             
แบบใต้ถุนสูงหลังคามุงกระเบื้อง เสา พื้นและฝาไม้เนื้อแข็ง เป็นเงิน 1,000 บาท และพระพวง  วุฒิสาโร     
ได้เรี่ยไรเงินสมทบได้  575 บาท   สร้างเสร็จ พ.ศ. 2481 การสอน ได้แบ่งออกเป็น 6 ห้อง คือ ช้ันเตรียม 
ป.1 ก. ข. , ป.2 , ป.3  และ ป.4 
 ปี พ.ศ. 2481  นายอรุณ อรุณโชติ ได้ลาออกจากหน้าท่ี นายนับ อักษรขำ มาดำรงตำแหน่งแทน 
 วันท่ี  31 มกราคม 2496  นายนับ  อักษรขำ  ได้ออกจากหน้าท่ีราชการนางสาวพยอมสุขศิริ                 
รักษาราชการแทนครูใหญ่ วันท่ี 22  มิถุนายน 2496  นายชุบ  กลัดวัง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ การสอน 
แบ่งช้ันเรียนเป็น  9  ห้องเรียน  
 วันท่ี  13   สิงหาคม   2497  นายชุมพล  กุลมาตย์  มาดำรงตำแหน่งแทนนายชุบ  กลัดวัง  
 วันท่ี  10  มกราคม  2501  ทางราชการได้แต่งต้ัง  นายพรหม  บุญซ้อน  ครูใหญ่โรงเรียนวัดดวด                   
มาเป็นครูใหญ่ 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนวดัประสาทนิกร 
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 วันท่ี  1  พฤษภาคม  2504  ได้รับอนุญาตให้เปิดประถมปลาย จำนวน  1 ห้องเรียน  และขยาย
เพิ่มเติมทุกปี  ช้ันละ 3 ห้องเรียน จนถึงช้ันประถมปีท่ี 7 พระครูอาทร ธรรมวัตร (ชบสุจิณโณ ) เจ้าอาวาส
วัดประสาทนิกร ได้อนุญาตให้ขยายบริเวณโรงเรียน เพื่อสร้างอาคาร 002 ขนาด 7 × 24 เมตร จำนวน 1  หลัง  
อาคารนี้ได้จัดสร้างโดยผู้ปกครองนักเรียน  โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณทางราชการ 
 วันท่ี  3  สิงหาคม 2504  นายสุดใจ   โสมขันเงิน ครูตรีโรงเรียนวัดถ้ำเขาเงินมาดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่   ตามคำส่ังของทางราชการ 
 ปี พ.ศ. 2507 ได้เสนอขอแต่งต้ังกรรมการการศึกษาเป็นครั้งแรก จำนวน  12  ท่าน  
มีนายมังกร  วรวิสุทธิสารกุล  เป็นประธานคณะกรรมการ ปีนี้ได้จัดสร้างห้องสุขา  5  ท่ีนั่ง ปรับปรุงห้อง
พยาบาล   ห้องพักครูและบ่อน้ำ พระครูอาทรธรรมวัตรได้สร้างเสาธงเหล็ก พร้อมฐานให้โรงเรียน 1 ท่ีเป็น
เงิน 815 บาท กั้นฝาอาคาร 002   ขนาด 7 × 27 เมตร จากงบค่าใช้สอย 4,000 บาท และแรงงานพัฒนา
จนแล้วเสร็จ 
 วันท่ี  17  พฤษภาคม  2506  กรมสามัญศึกษาได้กำหนดให้โรงเรียนรับเด็ก เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. 
ขยายการศึกษาภาคบังคับ 
 ปี  พ.ศ. 2507 ได้ต่อเติมอาคาร 002 ออกไปอีก  4 ห้องเรียน ขนาด 7 × 36 เมตร จากเงิน
งบประมาณ ค่าใช้สอย  3,040 บาท  จากกิจกรรมของนักเรียน  2,546.50  บาท  แรงงานจากผู้ปกครอง
ร่วมพัฒนา  
 ปี พ.ศ. 2508  ได้รับงบประมาณ 30,800 บาท  สร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง  ตามแบบกรม
สามัญ และคณะครูได้จัดสร้างส้วม 1 หลัง 7 ท่ีนั่ง เป็นเงิน 3,500 บาท 
 ปี พ.ศ. 2509 นายสุดใจ  โสมขันเงิน  และพระครูปลัดพวง  วุฒิสาโร  ได้ดำเนินการจัดสร้าง
อาคารเรียนแบบ  004  แทนอาคารหลังเก่าท่ีชำรุด 2 ช้ัน  8 ห้องเรียน มีครุภัณฑ์ครบ  มีผู้บริจาคเงิน
สมทบสร้างผ่านนายอภัย จันทรวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเปิดค่ายลูกเสืออำเภอหลังสวน            
วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2509   เป็นเงินท้ังส้ิน 33,000 บาท และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
175,000 บาท รวมค่าก่อสร้างท้ังหมด 415,000 บาท 
 ปี พ.ศ. 2513 ได้ต่อน้ำประปาเข้าโรงเรียนได้รับบริจาคจาก นางชิต นาควัจนะ เป็นเงิน 2,000 
บาท เพื่อใช้ในการนี้และคณะครูร่วมบริจาคอีก 4,000 บาท 
 ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 1 หลัง มีครุภัณฑ์
พร้อม เป็นเงิน 240,000 บาท  สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าจากเงินบริจาคของ คุณขุนรัตน์  รัตนการ และ
นางเสก เป็นเงิน  7,240  บาท 
 ปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร  1  หลัง   แบบ 017 เป็นเงิน 230,000  บาท  ศิษย์
เก่าบริจาคสมทบอีก  20,000  บาท  และได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร 002  เพื่อใช้ท่ีสร้างอาคารดังกล่าว
ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน 35,000 บาท นายดิเรกพัฒนไพบูลย์ ได้
จัดสร้างห้องสุขา ให้จำนวน 8 ท่ีนั่ง เป็นเงิน 20,000 บาท สภาตำบลอนุมัติเงินสร้างรั้วให้อีก 10,000  บาท 
 ปี พ.ศ. 2518   สภาตำบลอนุมัติเงิน ปช.ลต. ต่อเติมอาคารเรียน  007  ช้ันล่าง 



 

 

 ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  จำนวน 2 หลัง  เป็นเงิน  120,000 บาท  โดย
เจ้าอาวาสอนุญาตให้ปลูกสร้างในท่ีดินของวัดทางทิศใต้  สภาตำบลได้อนุมัติเงิน 43,980 บาท  ปรับปรุงโรง
ฝึกงานกับปรับปรุงต่อเติมอาคาร 002  อีก จำนวน 1 ห้องเรียน 
 ปี พ.ศ.2522   ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 017  อีก 1 หลัง  เป็นเงิน 400,000 บาท  
 ปี พ.ศ. 2528  นายสุดใจ  โสมขันเงิน อาจารย์ใหญ่ ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดสว่างมนัส นายพร้อม 
เพชรสุวรรณ  ได้มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อ วัน ท่ี 11 กันยายน 2529  และได้เกษียณอายุราชการ                
เมื่อวันท่ี 30  กันยายน 2530 ทางราชการได้แต่งต้ัง นายประเวง  ใจเย็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชน              
วัดหาดสำราญ มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันท่ี  25  ธันวาคม  2530  
 ปี พ.ศ. 2536  นายบุญรัตน์  โปขันเงิน  ได้นำผ้าป่ามาทอดให้โรงเรียนวัดประสาทนิกรแห่งนี้             
เป็นเงิน 200,000 บาท  เพื่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียน และดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จ มีเงินเหลือ
สร้างโรงจอดรถ ได้อีก 1  หลัง 
 ปี พ.ศ. 2537 คณะครูและกรรมการศึกษา ได้หาเงินต่อเติมเปล่ียนแปลง โรงฝึกงานในห้องสมุด 
โดยกั้นอิฐบล๊อก ปูกระเบื้อง ติดเพดาน ใช้เงินท้ังส้ิน 170,000 บาท และต่อเติมอาคาร 017 อีก 3 ห้อง         
เป็นสำนักงานบริหาร 
 ปี พ.ศ.2540 ได้ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
3  ห้อง 
 วันท่ี  30  กันยายน  2544   นายประเวง  ใจเย็น   เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งต้ัง                   
นายลักษไชย  มลอุ่น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองกก มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2544    
 ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มี
จิตศรัทธาร่วมสร้างโรงอเนกประสงค์ ขนาด  17 × 18  เมตร  ราคา 1 ล้านบาทเศษ  ในปี พ.ศ. 2546  
โรงเรียนได้ใช้พื้นท่ีจัดเพิ่มเติม  รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ  8  ไร่  2  งาน 
 ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2             
เปิดขยายช้ันเรียน  ช่วงช้ันท่ี 3  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
 ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมสร้างศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวนในพื้นท่ีราชพัสดุ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ราคา 3,000,000  บาท 
 ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ราคา 2,537,000  
บาทงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างจึงระดมทุนจากชุมชนสมทบ จำนวน 600,000 บาท  รวมเป็น
เงินค่าก่อสร้างท้ังส้ิน  3,137,000  บาท 
 ปี พ.ศ.2556  คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ท่ีปรึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้จัดทำโครงการจัดสร้างอาคารวิมลวุฒิสาร อาคาร 2 ช้ัน ขนาด 10 x 15 เมตร 
ราคาก่อสร้างท้ังส้ินประมาณ  4,000,000 บาท  ในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงเรียนวัดประสาทนิกรและได้
จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพระวิจิตรธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2556            
ท่ีผ่านมานั้น 



 

 

 ปี พ.ศ. 2557  คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ท่ีปรึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้ร่วมกันจัดสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมให้กับนักเรียน จำนวน  17 ท่ีนั่งพร้อมท่ี
ปัสสาวะชาย  10 ท่ี โดยใช้ช่ือว่า “อาคารนิตย์อารินทร์”  คุณพรรณี   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พร้อมคณะ         
ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ จำนวน  225,000 บาท และใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน จำนวน 1,000,000 บาท   
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,225,000 บาท   
 ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนแบบสปช.2/28 ปรับปรุง 4 ช้ัน 15 ห้องเรียน ได้รับ
งบประมาณ 11,129,000 บาท  ซึ่งจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป1 ก. จำนวน 6 ห้องเรียนท่ีใช้เป็น
โรงอาหารเดิมของโรงเรียน เพื่อใช้พื้นท่ีในการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวนี้ โรงเรียนร่วมกับคณะกรรรม
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียน จัดทำโครงการต่อเติมอาคาร สปช.
2/28 ปรับปรุง 4 ช้ัน 15 ห้องเรียนท่ีกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่โดยวางแผนให้มีการต่อเติมช้ันล่างให้เป็น
โรงอาหาร และห้องครัวสำหรับปรุงอาหาร ปรับปรุงอาคาร ปูกระเบื้อง ติดพัดลม ต้องใช้งบจากการบริจาค
เพิ่มเติม จำนวน 2,000,000 บาท  
 ปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน  
รายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข  (ในเขตแผ่นดินไหว)              
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 1/2562 ลงวันท่ี  14  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารกับผู้รับจ้างคือ บริษัท เอ็น.เอส.เจ คอนสตรั๊คช่ัน จำกัด  ได้เสนอราคาเป็นเงินท้ังส้ิน 
22,274,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2562 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร ร่วมกับ คณะครู  
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธา จัดซื้อท่ีดิน จำนวน 1 แปลง 
เป็นโฉนดเลขท่ี ๒๑๓๖ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 5  ไร่  2 งาน 84  ตารางวา ในราคา
5,500,000บาท  สามารถระดมทุนจนสามารถซื้อท่ีดินแปลงนี้และได้โอนให้กระทรวงการคลัง (ธนารักษ์
จังหวัดชุมพร) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีโรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยก่อสร้างสนามกีฬา
ฟุตบอลและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของโรงเรียน ในวันท่ี  14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้ปรับปรุงสนาม
กีฬาเป็นเบ้ืองต้นและได้ย้ายบ้านยกพื้นให้สูงขึ้นปรับปรุงให้เป็นสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เป็นเงินอีกจำนวนประมาณ 1,000,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด
    

********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลด้านปริมาณ 

 4.1 พื้นที่ 
 พื้นท่ีของโรงเรียนท้ังหมดโดยประมาณ   มีจำนวน  8  ไร่  2 งาน  โดยประกอบไปด้วยอาคารเรียน 
อาคารประกอบดังต่อไปนี้ 
    อาคารเรียน 
 แบบ    017 8   ห้องเรียน     2    หลัง 
 แบบ    017 7   ห้องเรียน     1    หลัง 
 แบบ    017 4   ห้องเรียน     1    หลัง 
 แบบ    ป.1 ก    5   ห้องเรียน   1   หลัง ชำรุด  ดัดแปลงเป็นโรงอาหาร  (รื้อถอน ปี 2558 ) 
 แบบ    สปช.105/29  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่  1  หลัง   (ต่อเติม 2 ห้องเรียน) 
 แบบ    สปช. 2/28  ปรับปรุง  (4 ชั้น  15  ห้องเรียน)      1    หลัง    
   อาคารประกอบ 
 อาคารโรงฝึกงาน       1  หลัง       
 ส้วมแบบสามัญ   603/26  4  ท่ีนั่ง     2    หลัง   (งบบริจาค) 
 ส้วมแบบสามัญ   603/26  4  ท่ีนั่ง     2    หลัง   (งบบริจาค) 
 เรือนเพาะชำ  แบบ  พ.1              1    หลัง   (งบบริจาค) 
 ส้วมแบบ  สปช.  601/30    4  ท่ีนั่ง     1    หลัง 
 ส้วมแบบ  สปช.  601/26    4  ท่ีนั่ง     1    หลัง   

โรงเอนกประสงค์ ขนาด  17     18  เมตร       1    หลัง  (งบบริจาค)     
 ห้องพิเศษและห้องอื่น ๆ 
  1.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา    20    ท่ีนั่ง   1   ห้อง 
  2.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    2    ห้อง 
  3.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    3    ห้อง 
  4.   ห้องสมุด       1    ห้อง 
  5.   ห้องสำนักงานบริหาร     1    ห้อง 
  6.   ห้องประชุม      2    ห้อง 
  7.   ห้องพยาบาล      2    ห้อง 
  8.   ห้องกิจกรรมสหกรณ์     1    ห้อง 
  9.   ห้องดนตรี – นาฏศิลป์     2    ห้อง 
  10. ห้องคหกรรม      1    ห้อง 
  11. ห้องพัสดุ / การเงิน     1    ห้อง 
  12.  ห้องสื่อ / ห้องวิชาการปฐมวัย    2    ห้อง 
 อื่นๆ ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน  โรงเรียนวัดประสาทนิกร  1    หลัง 
  อาคารวิทยบูรณาการ ICT      1    หลัง 
  อาคารวิมลวุฒิสาร      1    หลัง 
  โรงฝึกงานช่าง        1    หลัง 
  อาคารนิตย์อารินทร์ (ห้องน้ำนักเรียน )   1    หลัง 

อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข  (ในเขตแผ่นดินไหว)           1   หลัง 
สนามกีฬา โรงเรียนวัดประสาทนิกร            1   แปลง     



 

 

ภาพประกอบอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนามใหม่โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 
 

         
        

แผนผังแสดงท่ีต้ังอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

 

โรงจอดรถ 

อาคารเรียน 017 อาคารเรียน  004 

 

 

อาคารเรียน  017 

อาคารเรียน  017 อาคาร สปช.2/28 ปรบัปรุง 4 ชัน้ 15 หอ้งเรียน 

 

โรงอเนกประสงค ์

สนาม 

ถังน า้ฝน 

 

สนาม 

วอลเล่ยบ์อล 

ที่ดินเอกชน 

บา้นพกัครู5 บา้นพกัครู 4 บา้นพกัครู 3 บา้นพกัครู 2 

บา้นพกัครู 1 

บา้นพกัครู 6 
บา้นพกัครู 7 

สว้ม 

 หอ้งวิชาการอนุบาล 

ถนนภายในโรงเรียน 

ศาลารวมใจซิเมนต์
ไทยโฮมมารท์ 

อาคารวิมลวุฒิสาร 

จากถนนเอเชียตรงเขา้มาประมาณ 2 กิโลเมตร 

อ่างลา้งมือ 

 หอ้งศิลปะ  หอ้งช่าง 

ถนนเขาเงิน 

ซอยประชาอุทิศ 

 

เขตพืน้ที่วัดประสาทนิกร 

 “อาคารนิตย์อารินทร์”  
ห้องน้ำนักเรียน 

ศาลา 

ศาลา 

รา้นผลิตภัณฑนั์กเรียน 

 

ส านกัสขุศึกษาและพลศึกษา 



 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
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ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน 2562   ของปีการศึกษา 2562)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น .............คน จำแนกตามระดบัชั้นที่เปิดสอน 
รายงานข้อมูลนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ตำบลขันเงิน  อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร      สรุป ณ วันที่  ................................... 

ชั้น/ห้อง 
นักเรียนทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2/1    ครูรัตติยา  ทองสุข     15 13 28 

อนุบาล 2/2    ครูกัลยาณี  แก้วสวัสดิ์ 15 13 28 

อนุบาล 2/3    ครูธมลวรรณ  เหมือนใจ 14 12 26 

รวม 44 38 82 

อนุบาล 3/1    ครูนันทนา  แพละออง 15 12 27 

อนุบาล 3/2    ครูอรพินท์  จีนก้ิม 9 17 26 

อนุบาล 3/3    ครูสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 12 14 26 

รวม 36 43 79 

รวมอนุบาลทั้งสิ้น 80 81 161 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/1    ครูราตรี  สมบัติ 14 24 38 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/2    ครูชุตามาส  เย็นบ้านควน 18 21 39 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/3    ครูธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 18 20 38 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/4    ครูวิสารัตน์  อินทร์ปาน 19 19 38 

รวม 69 84 153 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/1    ครูนันท์นภัส  โมระมัต 17 16 33 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/2    ครูสุจินต์  ทองขาว 18 15 33 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/3    ครูกมเลศ  ประสมศรี 18 15 33 

รวม 53 46 99 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/1    ครูสุมาลี  คำปานทิพย์ 19 17 36 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/2    ครูจารุวรรณ  ศิลาวิหก 21 16 37 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/3    ครูศรีวิลัย  มลอุ่น 20 14 34 

รวม 60 47 107 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/1    ครูโสภา  สุขเจริญ 19 18 37 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/2    ครูศิริวรรณ  ศึกวัฒนา 19 17 36 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/3    ครูบรรจง  สว่างวงศ์ 24 13 37 

รวม 62 48 110 

ประถมศึกษาปีท่ี 5/1    ครูอรอนงค์  อ่องไล่ 13 23 36 

ประถมศึกษาปีท่ี 5/2    ครูวาสนา  สุมาตรา 22 15 37 

ประถมศึกษาปีท่ี 5/3    ครูอัญมณี  / ครูภัทรา  23 13 36 

รวม 58 51 109 

ประถมศึกษาปีท่ี 6/1    ครูอุบลวรรณ  ปัญนะ 22 22 44 

ประถมศึกษาปีท่ี 6/2    ครูทองจันทร์  อุลมาร 28 18 46 

ประถมศึกษาปีท่ี 6/3    ครูชญช์ชิดา  โมระมัต 30 16 46 

รวม 80 56 136 

รวมประถมทั้งหมด 382 332 714 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1    ครูกนกวรรณ , ครูสกรรจ์ 28 16 44 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2    ครูวิธุดา ,  ครูพิริยา 29 18 47 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3    ครูชุติมา  ,  ครูทรงกลด 29 16 45 

รวม 86 50 136 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1    ครูจันทิมา   20 15 35 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2    ครูพจนา  ,  ครูวัชราภรณ์ 20 14 34 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3    ครูกรรณิการ์   15 19 34 

รวม 55 48 103 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1    ครูศิโรรัตน์  ,  ครูวรพงษ์ 16 10 26 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2    ครูฉันธิณี  , ครูกฤติเดช   12 10 22 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3    ครูกาญจนา  ,  ครูจิตตินนัท์ 18 11 29 

รวม 46 31 77 

รวมมัธยมศึกษาทั้งหมด 187 129 316 

รวมทั้งหมดใน ร.ร. 649 542 1191 



 

 

  

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตำแหน่งและระดับ 
สรุป ณ วันที่  1 เมษายน 2563 

 

ตำแหน่ง 
ระดับ 

รวม 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 อื่นๆ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - 1 - - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - - - - - 
ครู 7 24 14 8 - - - 53 
พนักงานราชการ - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 
(งบประมาณโดยต้นสังกัด) 

- - - - - - 2 2 

ครูอัตราจ้างของโรงเรียน - - - - - - - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน - - - - - - 1 1 
นักการภารโรง - - - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 7 24 14 8 1 - 4 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางแสดงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 รายละเอียดข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัดประสาทนิกร  ปีการศึกษา  2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
เลขท่ี  ตำแหน่ง 

อัตราเงินเดือน
ปัจจุบัน เลขประชาชน 

วุฒ
กิา

รศ
ึกษ

า 

วิช
าเอ

ก 

คว
าม

สา
มา

รถ
เศ

ษ 

อันดับ ขั้น 

1 นายลักษไชย  มลอุ่น 2281 ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 (3) 69,040  3860500003171 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา 

2 นางนันทนา  แพละออง 62 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 52,350 3959900023885 ค.บ. ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 

3 นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 127 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,840 1860300071052 ค.บ. นาฎดุริยางคศาสตร ์ นาฎศิลป์ 

4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนา  ชื่นจันทร ์ 183 ครู  คศ.1 19,890 1909800200886 วท.บ. อุตสาหกรรมการยาง คอมพิวเตอร์ 

5 นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 253 ครู  คศ.1 18,890 1841500065286 ค.บ. ภาษาไทย 
การขับเสภา 
/หนังตะลุง 

6 นางสาวกัลยาณี   แก้วสวัสดิ์ 675 ครู  คศ.1 21,840 1929900318587 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 

7 นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 949 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,840 1860400110998 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 

8 นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน 1154 ครู  คศ.1 18,890 1801100094645 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ คอมพิวเตอร์ 

9 นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 1333 ครู  คศ.1 19,470 1860400104921 กศ.บ. ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ 

10 นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย ์ 1669 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,840 1869900189575 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

11 นายเจนณรงค์  เกตุนวล 2135 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,840 1869900174675 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

12 นายสกรรจ์  บูรณอารียพ์งษ์ 2227 ครู  คศ.1 18,120 1301800134938 ศศ.บ ดนตรีตะวันตก ดนตร ี

13 นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 2248 ครูชำนาญการ คศ.2 35,360 3860400031229 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

14 นางสาวรัตติยา  ทองสุข 2286 ครู  คศ.1 20,460 1860800035748 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 

15 นางสุจินต์  ทองขาว 2295 ครู  คศ.1 27,020 3849800036668 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา วอลเลย์บอล 

16 นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 2300 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  57,310 3939900271323 กศ.บ. พลศึกษา กรีฑา 

17 นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 2304 ครู  คศ.1 19,270 1860500056693 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

18 นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 2306 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 38,690 3860100155208 ค.บ. 
ดนตรีศึกษา 
(ดนตรไีทย) 

ดนตรีไทย 

19 นายทรงกลด  สุภาวะ 2307 ครูชำนาญการ คศ.2 35,950 3571000203581 วท.บ. 
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์ 

20 นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 2309 ครู  คศ.1 24,920 1451400108726 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

21 นางสาววาสนา  สุมาตรา 2310 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 42,670 3840600226066 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คอมพิวเตอร์ 

22 นางวัลภา  พัฒนสมบัต ิ 2318 ครูชำนาญการ คศ.3(2) 54,160 3860400299205 ศษ.บ. ประถมศึกษา การจัดดอกไม้สด 

23 นางศรีวิลัย  มลอุ่น 2320 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 (4) 68,840 3860500003189 ศษ.บ. ประถมศึกษา อาหาร 

24 นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 2356 ครู  คศ.1 19,050 1860300046619 วท.บ. เคมี 
ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

25 นางสุภาวดี  พักกระสา 2618 ครู ครูผู้ช่วย 15,800 3900100552702 ศศ.บ. บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ 

26 นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 2409 ครู  คศ.1 19,630 3860500092556 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 

27 นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่ 2417 ครู  คศ.1 20,870 1939900107381 ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์

28 นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 2420 ครู  คศ.1 21,070 1930500017662 บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ICT/คอมพิวเตอร์ 

29 นางโสภา  สุขเจริญ 2426 ครูชำนาญการ คศ.2 (3) 51,520 3930400076353 ค.บ. สังคมศึกษา - 

30 นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 2436 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 17,960 1860400105099 ค.บ. เกษตรศาสตร์ งานเกษตร 

31 นางบรรจง  สว่างวงศ์ 2476 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 55,870 3860100974829 ศษ.บ. ประถมศึกษา งานดอกไม้ 

32 นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 2539 ครู  คศ.1 21,070 1860700070908 ค.บ. คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

33 นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 2531 ครูชำนาญการ คศ.2 29,040 1809900083238 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

34 นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์ 2588 ครู  คศ.1 20,460 1939900007182 ศศ.บ 
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ 

35 นางอรพินท์  จีนก้ิม 2596 ครู  คศ.1 20,460 3840700092738 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 

36 นางสาวสุลีพร  ไชยเอียด 2622 ครู  คศ.1 25,850 3940400090500 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษส่ือสาร ศิลปะการแสดง 

37 นางพิริยา  ทองย้อย 2667 ครูชำนาญการ คศ.2 33,540 3959800043574 ค.บ. คหกรรม อาหาร/งานใบตอง 

38 นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 2685 ครูชำนาญการ คศ.2 32,380 3910100305888 ค.บ. ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 

39 นายอรรถพล  หลีนิ่ง 2709 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,840 1909800596712 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
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40 นางศิโรรัตน์   เรืองคง 2733 ครู  คศ.1 21,070 1309900701378 ค.บ. คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

41 นางกมเลศ  ประสมศร ี 2764 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 55,870 3860400356926 ศษ.บ. สังคมศึกษา งานประดิษฐ ์

42 นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 2778 ครูชำนาญการ คศ.2 27,510 3860400183452 ค.บ. 
เทคโนโลยีการวัด
คุมอุตสาหกรรม 

คอมพิวเตอร์ 

43 นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ ์ 2780 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,840 1860400088461 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

44 นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 2781 ครูชำนาญการ คศ.2 26,730 3860400199154 ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 

45 นางสุวภรย์  ติลภัทร 2782 ครูชำนาญการ คศ.2 45,710 3860400052102 วท.บ. 
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

การจัดสวน 

46 นางสาววัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน 2814 ครู  คศ.1 19,630 1860200053001 ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 

47 นางราตรี  สมบัต ิ 2833 ครูชำนาญการ คศ.2 (3) 56,360 3860400054032 ศษ.บ. ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ 

48 นางสาวธมลวรรณ   เหมือนใจ 3292 ครู  คศ.1 23,810 1250100188075 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 

49 นางสาววิธุดา   คงมณี 3491 ครู  คศ.1 19,270 1809900349670 ค.บ. 
การศึกษา
(วิทยาศาสตร์) 

คอมพิวเตอร์ 

50 นางสาวอัญมณี  โอสถ 3494 ครูชำนาญการ คศ.3(2) 55,180 3100602423256 คศ.บ. พัฒนาการครอบครัวและเดก็ บรรณารักษ ์

51 นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 3935 ครู  คศ.1 20,870 1670200164468 ค.บ. คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

52 นายพรภิรมย์  ทองร่วง 5049 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 37,010 3841600131724 ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

53 นายกฤติเดช  ศารติวรรธน์ 5837 ครูชำนาญการ คศ.2 25,920 5860100005130 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 

54 นายจิตตินันท์  แก้วผอม 6468 ครูชำนาญการ คศ.2 27,100 3801400120737 ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 

          

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการของสถานศึกษาของโรงเรียน  จำนวน  15  คน  
ซึ่งมาจากบุคลากรต่าง ๆ ในชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1.  นายคมศิลป์   แย้มมีศรี         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 2.  นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี  ผู้แทนครู 
 3.  นายกฤช  พันธ์พิพัฒน์   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 4.  นางพรพิมล  พุทธรัตน์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
 5.  นายกิตติธัช  ขำอนันต์   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.  นางสุนิตย์  วงษ์สุเทพ   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 7.  นายอุทัย  ศิลปสุวรรณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
 8.  นายเสถียร  จันทร์มณี   ผู้แทนองค์กรศาสนา 
 9.  นายคำนึง  กุลมาตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.  นางอนงค์  โปขันเงิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.  นางนงเยาว์  นครพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12.  นายพงษ์ชัย  รอดยอดสร้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13.  นายเฉลิม  วิเชียร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.  จ.ส.อ.สมพงษ์  อินทร์น้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.  นายลักษไชย  มลอุ่น   กรรมการและเลขนุการ 



 

 

 
โรงเรียนวัดประสาทนิกรคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน       

วัดประสาทนิกรจำนวน  20 คน  ซึ่งมาจากบุคลากรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อเป็นปรึกษาในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน มีดังนี้ 

 

1. นายนพสิทธิ์  มงคลอริยนันท์ 
2. นายศักดิ์รินทร์  จ่ันเพชร 
3. พ.ท.ถาวร  ยาศาล 
4. นายอัชฌา  แดงกนิษฐ์ 
5. นายประธาน  มณีนวล 
6. นางพรรณี  เพ็งสวัสด์ิ  
7. นายธนิต  โอสถ 
8. นางวรรณา  ยอดเจริญ 
9. นางสุนิตย์  วงษ์สุเทพ 
10. นายปรีชา  ศรีชาย 
11. นายนรินทร์  จาวยนต์ 
12. คุณสามารถ  ชูหอ 
13. ด.ต.ถวัลย์  วรนุช 
14. นางทัศนีย์  ใจสมุทร 
15. นางรวยรินทร์ อินทจร 
16. นายแสวง  คงเขาม่วง 
17. นายสุรินทร์  ทัวะนาพญา 
18. คุณอภิวัตน์  คำปานทิพย์ 

 



 
 

 

 

5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนวัดประสาทนิกรต้ังอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่  เป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความสงบร่มเย็น การคมนาคม

ติดต่อส่ือสารสะดวก มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย รายได้ของประชากรต่อหัวต่อปีเท่ากับ  15,000 บาท   

ชุมชนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครู  บุคลากรทุกฝ่ายและผู้บริหารได้รับ

การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการทำงานแบบร่วมมือและทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 6.1แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   1)  ห้องสมุด 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช ้: ปี 
จำนวนหนังสือในห้องสมุด  19,000  เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบดิวอี้ 

เฉล่ียนักเรียนเข้าใช้  550 คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 55.00 
ของนักเรียนท้ังหมด 

  2) ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

ชื่อ จำนวน สถิติการใช ้/ ปี 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  20 ท่ีนั่ง 1 หลัง 250 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 350 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  40 เครื่อง 1 ห้อง 500 
ห้องสมุด 1 ห้อง 500 
ห้องกิจกรรมสหกรณ์ 1 ห้อง 500 
ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 1 ห้อง 150 
ห้องคหกรรม 1 ห้อง 350 
ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน 1 หลัง 500 
โรงฝึกงานช่าง   1 หลัง 350 
เรือนเพาะชำ  แบบ  พ.1 1 หลัง 150 
ห้องพยาบาล 1 ห้อง 150 
ห้องพัสดุ 1 ห้อง 150 
ห้องส่ือ 1 ห้อง 150 

   



 
 

 

 

  3)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  จำนวน  90  เคร่ือง 
รายการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน  (เคร่ือง) สถิติการใช ้: ป ี

ใช้เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 10 200 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน  และใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต 

80 200 

 
6.2 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
ท่ี แหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร  หมู่ท่ี 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
2 คุณคำนึง  กุลมาตย์ บ้านทุ่งนาพระ  ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
3 ถ้ำภูเขาทองหรือ ถ้ำเขาบ้า หมู่ท่ี 7 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
4 วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ท่ี 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
5 สวนนายดำ อยู่ท่ี 199 หมู่ 7 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

6 เกาะพิทักษ์ หมู่ท่ี 14 ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
7 เรือจำลองจักรกรีนฤเบศร หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
8 ต้นน้ำพะโต๊ะ เลขท่ี 132 หมู่ 6 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
9 หมู่เกาะชุมพร ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

10 
โครงการพัฒนาพืน้ท่ีหนองใหญ่ตาม
พระราชดำริ (แก้มลิงธรรมชาติ) 

บ้านเขาแรด หมู่ท่ี 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

11 
ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร  
เขตอุดมศักด์ิ 

หมู่ 3 ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

12 อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
13 วัดสามแก้ว บ้านสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง 
14 วัดถ้ำขวัญเมืองสวี ต้ังอยู่เลขท่ี 130/2 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
15 ถ้ำเขาพลู บ่อน้ำพุร้อน  หมู่ท่ี 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 
16 ถ้ำเขาเกรียบ หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
17 เขาเจ้าเมือง ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
18 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 70 ถนนเพชรเกษม ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
19 สำนักสงฆ์เทพนิมิตร (วัดคอเขา), ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
20 วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ  ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 

21 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร 
เลขท่ี 302 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร  
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 



 
 

 

 

ตอนที่ 2 
ผลการดำเนนิงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 
 
 
1.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีผ่านมา  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีผ่านมา  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใ
ช้ 

ดี ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     

      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย     

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย     

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

     กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

     กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 

สถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา     

    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

สถานศึกษา 

    

    กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งช้ีท่ี 12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน       



 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใ
ช้ 

ดี ดี
มาก 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

    

    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 6ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น 

สำคัญ 

    

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     

   กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     

โรงเรียนมีผลการประเมินคะแนนท่ีได้  ...........91.84..........  ระดับคุณภาพ .......ดีมาก......  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           (  /  )   รับรอง       (   )    ไม่รับรอง 
 

1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     

    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์     

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น      

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     

    กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    



 
 

 

 

   กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา     

    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    

    กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

    

    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

    

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     

   กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    

  

 โรงเรียนมีผลการประเมินคะแนนท่ีได้  .........90.02.........  ระดับคุณภาพ .....ดีมาก....  
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           (  /  )   รับรอง       (   )    ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ.รอบสาม 
 จุดเด่น 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีความใฝ่รู้  คิดเป็น  ทำเป็น  เนื่องจากผู้เรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนและ                
มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีการเรียนรู้จากการอ่านและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสถานศึกษามีจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ “กิจกรรมนำความรู้คู่คุณธรรม”เนื่องจาก
โรงเรียนส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 สถานศึกษามีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการธนาคารโรงเรียนท่ี
เป็นแบบอย่างของการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด
และรู้คุณค่าของเงิน 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  เนื่องจากมีผู้บริหาร
จัดการบริหารตามบทบาทย่างมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามระบบบริหารคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา เนื่องจากมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากครูมีประสิทธิผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในโรงเรียน  โดยการส่งครูเข้ารับการอบรมในวิชาท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องมีการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  โครงการนิเทศภายในท่ีส่งผลให้ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีครบถ้วน เนื่องจากมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและการใช้ส่ือไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระได้ชัดเจน 
 



 
 

 

 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกรต้ังอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่  เป็นชุมชนเมือง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความสงบร่มเย็น การคมนาคม
ติดต่อส่ือสารสะดวก มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย รายได้ของประชากรต่อหัวต่อปีเท่ากับ 15,000 บาท   
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้บริหารได้รับการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการทำงานแบบร่วมมือและทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 

 

 

3.   ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
 3.1 ผลการทดสอบ O-NET 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ปีการศึกษา 2560 –  2562  ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 

 

กลุ่มสาระ/วชิา 

ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

เปรียบเทียบ ระดับ
โรงเรียน/ประเทศ     
ปีการศึกษา 2562 

เปรียบเทยีบ  
ระดับโรงเรียน            
ปีการศึกษา  

 2561 - 2562 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย 46.00 46.58 55.82 55.90 50.61 49.07 1.54 -5.21 
คณิตศาสตร์ 33.59 37.12 37.68 37.50 35.43 32.90 2.53 -2.25 
วิทยาศาสตร์ 39.39 39.12 41.17 39.93 38.04 35.55 2.49 -3.13 
ภาษาอังกฤษ 26.84 36.34 33.10 39.24 28.57 34.42 -5.85 -4.53 

รวม 145.82 159.16 167.77 172.57 152.65 151.94 
0.71 - 15.12 

เฉลี่ย 36.46 39.79 41.94 43.14 38.16 37.99 
  

 หมายเหต ุ ผลการเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ปี 2562  =  0.71 
   ผลการเปรียบเทียบระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  และ ปีการศึกษา 2562  =  - 15.12 
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ตารางเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ปีการศึกษา 2560 –  ปีการศึกษา 2562  ระดบัโรงเรียนและระดับประเทศ 

 

กลุ่มสาระ/วชิา 

ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

เปรียบเทียบ ระดับ
โรงเรียน/ประเทศ     
ปีการศึกษา 2562 

เปรียบเทยีบ   
ระดับโรงเรียน           
ปีการศึกษา  

 2561 - 2562 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย 45.98 48.29 47.21 54.42 53.11 55.14 -2.03 5.90 
คณิตศาสตร์ 20.39 26.30 22.73 30.04 23.40 26.73 -3.33 0.67 
วิทยาศาสตร์ 28.65 32.28 31.78 36.10 29.53 30.07 -0.54 -2.25 
ภาษาอังกฤษ 26.58 30.45 25.24 29.45 27.67 33.25 -5.58 2.43 

รวม 121.60 137.32 126.96 150.01 133.71 145.19 
-2.87 +6.75 

เฉลี่ย 30.40 34.33 31.74 37.50 33.43 36.29 
  

 หมายเหต ุ ผลการเปรียบเทียบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ปี 2562  = -2.87 
   ผลการเปรียบเทียบระดับโรงเรียน ปีการศึกษา  2561  และ ปกีารศึกษา 2562  = + 6.75 
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ด้านโรงเรียน 

 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับสูง  รุ่นปีงบประมาณ 2545 

 ได้รับรางวัลการพัฒนาโครงการของสถานศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
ป้องกนแลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ระดับจังหวัดเป็นอันดับสอง  
ประจำปี  2545  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวลั  จำนวน 2,000 บาท 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับจังหวัดเป็นอันดับสอง  
ประจำปี  2545 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  จำนวน 2,000 บาท 

 เป็นสถานท่ีจัดอบรมข้าราชการครูเขตการศึกษาท่ี  2 เรื่องหลักสูตรสถานศึกษาปี พ.ศ. 2544 
 เป็นสถานศึกษาท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดรำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับ

ประถมศึกษา ปี 2548 
 ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับภาค  ปี 2549 
 เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม “ดีเด่น” จังหวัดชุมพร ปี 2550 
 เป็นโรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 84 โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟร่อน พลังใจพลังคน ปี 2553 
 เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากสำนักงานเขต
พื้นท่ีประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อวันท่ี  9 มกราคม 2556 

 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มอบเกียรติบัตรโครงการบ้านนักวิทยาสตร์น้อย ในพระราชดำริ
สมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัย  รับรองคุณภาพ  ปีการศึกษา  2556-2558 

 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเด็กปฐมวัย “มหกรรมการศึกษาปฐมวัย” ปี 2557 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 

(ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2557 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้จัดส่งการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

และพัฒนาห้องสมุด ต่อเนื่อง 4 ปี 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLIT 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

เกียรติคุณของโรงเรียน 



 
 

 

 

 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLIT 
ระดับภูมิภาค (ภาค 6) ปีงบประมาณ 2560 

 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 66  

 โรงเรียนวัดประสาทนิกรผ่านการประเมินรอบท่ี 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559-2561 

 

รางวัลความภาคภูมิใจ  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 โรงเรียนได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าตามลำดับ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผลผลิตคือนักเรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน ทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด
เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัล  ต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นโรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(๒)  ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน  ๘๔ โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟร่อน 
พลังใจพลังคน ประจำปี  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

(๓) โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับเกียรติบัตร “การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ระดับทอง” จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ร่วมกับ สาธารณสุข
อำเภอหลังสวน เมื่อวันท่ี ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๔) ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้                  
สูงกว่าระดับประเทศ  เมื่อวันท่ี  ๑๗  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

(๕) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  เมื่อวัน ท่ี  ๓๑         
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๖) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มอบเกียรติบัตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อยในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน คุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รับรองคุณภาพปีการศึกษา  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  และ รับรองคุณภาพ                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

(๗) เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่มาตรฐาน  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จาก
สำนักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๘) โรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และได้รับ
การประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 
๒๕๕๗  และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังถึงปัจจุบัน 

(๙) โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนาห้องสมุด (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(๑๐) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
เป็นโรงเรียนท่ีสร้างความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเชิงระบบ ตามกิจกรรม S-D   เมื่อ
วันท่ี ๑๐  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 (๑๑) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับ โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็น “โรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการ ค้นคว้า” 
เมื่อวันท่ี ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(๑๒) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  มอบเกียรติบัตรให้กับ

โรงเรียนวัดประสาทนิกร เป็นโรงเรียนคุณภาพอนุบาลประจำเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อวันท่ี  ๑๗  เดือนมีนาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

(๑๓)  โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ได้รับรางวัล As Outstanding  Basic  Education Institution  
National  Conferrence  on  Assurance ๒๐๑๕   จาก  Office  for  Nation  Education  Standards  and  
Quality  Assessment  (Public  Organization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๔) โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานและมีผลการ

จัดการศึกษายอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง (การรับรองมาตรฐานการศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ดีเย่ียม) จากสำนักงานทดสอบการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยนายวิรัตน์  
สกุณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  เป็นผู้มอบ "รางวัลสถานศึกษาดี
เยี่ยม" ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกดีเยี่ยม จากการ
ประเมิน ๓ รอบการประเมินตามประกาศเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

(๑๕)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  มอบโล่รางวัลให้กับ
โรงเรียนวัดประสาทนิกร เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  ต่อเนื่อง  ๔  ปี   เมื่อ
วันท่ี ๘  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(๑๖)  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ

ประกวดคัดลายมือ  ระดับประถมศึกษา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระดับประเทศ  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

  (๑๗)  โรงเรียนได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการการประกวดโรงเรียนต้นแบบ DLIT และ DLTV  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ระดับภูมิภาค (ภาค  ๖)  ณ  โรงแรมสยามธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เมื่อวันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

(๑๘)  โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว (ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข)  และ ได้รับผลการประเมินระดับดีเด่น  และรับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงาน
ดีเด่นระดับเงิน ท้ังระดับสถานศึกษา  และระดับบุคคล   เมื่อวันท่ี  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

(๑๙)  โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว (ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข)  และ ได้รับผลการประเมินระดับดีเด่น  และรับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงาน
ดีเด่นระดับทอง ท้ังระดับสถานศึกษา  และระดับบุคคล   เมื่อวันท่ี  ๒๗   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(๑๘)  โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว (ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข)  และ ได้รับผลการประเมินระดับดีเด่น  และรับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงาน

ดีเด่นระดับทอง  ท้ังระดับสถานศึกษา  และระดับบุคคล   เมื่อวันท่ี  ๒๗   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙) โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ใน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐  โดย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันท่ี ๑๙ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๐) โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้รับรางวัล MOE AWARDA ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ผลงานระดับ

ดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา  สาขาการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพ ติดในสถานศึกษา โดย  

กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี  ๒๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๑)  โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้ส่งนักเรียนเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมตามหลักสูตร

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดขันเงิน ประจำปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑  โดย  กรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 



 
 

 

 

๒๒) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผู้บริหาร 

นายลักษไชย  มลอุ่น 
 เป็นวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องประกันคุณภาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 
 เป็นวิทยาการระดับจังหวัด เรื่องวิจัยในช้ันเรียน 
 เป็นวิทยาการระดับจังหวัด เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบในการดำเนินงานโครงการนำร่อง “คนดีศรีแผ่นดิน 

จังหวัดชุมพร ปี 2548 และ ปี 2549” 
 เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2549 
 เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2550 
 ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 ประธานชมรมวิจัยทางการศึกษาจังหวัดชุมพร 
 ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีกระบวนการบริหารจัดการเรยีนร่วมดีเด่นระดับภูมิภาค  ปี  2552 



 
 

 

 

 ได้รับคัดเลือกเป็น  “ หนึ่งแสนครูดี ”  ประจำปี  2554 
 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา / จาก  สกสค.  
 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง Coaching and 

Mentoring 
 เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น Best 

Practice ในระดับจังหวัด 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับการบริหารโรงเรียน (MIS for school) 
 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2559 
 ได้รับรางวัลโล่เสมา ป.ป.ส.  ผลงานดีเด่นระดับเงิน  ระดับบุคคล เมื่อวันท่ี  27  เมษายน  พ.ศ. 2560 และ

ระดับทอง เมื่อวันท่ี 27  ธันวาคม 2560 
 ผอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน 

ศูนย์เพื่อนใจชมรม To Be Number One  ประจำปี 2560 
 รางวัลครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน โดยศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปี 2561 
 เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ระดับปฐมวัย ในเขตพื้นท่ี

จังหวัดชุมพร  ประจำปี 2561 
 เป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี  5-12  
กันยายน  2563  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร 
 

 



 
 

 

 

ตอนที่  3 
ทิศทางการบริหารจัดการ 

 

 

 
 
 
โรงเรียนเปิดสอนใน 3 ระดับการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดคือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2561  ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดสอน
หลักสูตร 2  ปี รับนักเรียนท่ีมีอายุ  4  ปีบริบูรณ์เข้าเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 และอนุบาลศึกษาปีท่ี  2 
ต่อเนื่องกัน ระดับประถมศึกษาเปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนและการให้บริการแก่นักเรียน 
โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญ ได้แก่ 

1. กิจกรรมสหกรณ์ 
2. ธนาคารโรงเรียน 
3. อาหารกลางวัน 
4. กิจกรรมแนะแนว 
5. กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
6. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
7. กิจกรรมการทัศนศึกษา 
8. กิจกรรมวันสำคัญ 
9. กิจกรรมงานประเพณี 
10. กิจกรรมเรียนรู้ทางการเกษตร 
11. กิจกรรมเรียนรู้สู่ท้องถิ่น 
12. กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง  
13. กิจกรรมวงดุริยางค์  
14. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 

ในด้านการบริหารงานได้บริหารในรูปคณะกรรมการ  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร                  
การกระจายงานให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบตามสายงาน   มีการปฏิบัติงานตามกรอบงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
ติดตามและประเมินผลตามระยะท่ีกำหนดไว้นอกเหนือจากภารกิจหลักโรงเรียนยังมีส่วนรั บผิดชอบ                   
การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด  องค์กรต่างๆ  ชุมชน  สังคม และส่วนงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการเป็นท้ังผู้รับและผู้ให้ตามความเหมาะสมโดยอาศัยทิศทางการบริหารจัดการ
ภายใต้กรอบดังต่อไปนี้ 

ภารกิจของโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์
   ภายในปี 2566  โรงเรียนวัดประสาทนิกร  

  เป็นโรงเรียนชั้นนำจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนา  

       คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 

       เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ในศตวรรษท่ี 21 

       ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 



 
 

 

 

พันธกิจ  

 
1. จัดการศึกษาภาคบังคับ และระดับปฐมวัย  ตามมาตรฐานระดับ   
    โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการสอบ O-NET , NT  
    และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเพ่ิม 3 % ของทุกวิชา  
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ตามแนวทางโรงเรียน SMT ของสสวท. 
4. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความสามารถและพัฒนาการด้านการกีฬา  
   บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาต่างประเทศ 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 
8. บริหารโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
9. ร่วมมือกับเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการศึกษา 
10. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยี  
11. จัดสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และเคร่ืองอำนวย 
     ความสะดวกอย่างพอเพียงเหมาะสม 
12. ให้บริการด้านวิชาการ  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
       เพ่ือสาธารณะ  
 

 
 



 
 

 

 

 คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ตามแนวคิดของโรงเรียนวัดประสาทนิกร 

************************* 
 
1. มีคุณธรรมกำกับใจ เป็นคนดีมีน้ำใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่มีจิตสาธารณะ 

2. เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรู้ให้ถึง

ขอบเขตสูงสุดขององค์ความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ 

3. สามารถใช้ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา                

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 . มี พื้ น ฐ าน แ ล ะทั ก ษ ะก ารค ำน ว ณ ที่ ดี  แ ล ะมี ค ว าม ช ำน าญ                         

ในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สามารถเล่นดนตรีและกีฬาเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด 

6. สามารถจัดการจิตใจควบคุมความรู้สึกและมีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

7. พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

เป้าประสงค ์
 

 

 
 
 1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม จิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพตรงตามหลักสูตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถเป็นไปตามคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
 2. โรงเรียนจัดการบริหารโดยหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมโดย
ร่วมมือกับเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและ
ให้บริการชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

กลยุทธ ์ 

 
 
 กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 จุดเน้นโรงเรียนวัดประสาทนิกร  ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๒ 

ท่ี จุดเน้น ตัวชี้วัด 
๑. ห้องเรียนเป็นฐาน คุณภาพนักเรียนรายบุคคล ๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
  ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๔. การนิเทศภายใน 
  ๕. แผนพัฒนาบุคลากร 

๒. ปักธงคุณธรรม ๑. ตรงต่อเวลา 
  ๒. ประหยัดและอดออม 
  ๓. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๓. อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น ๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ทุกคน  
อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น 

  ๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ทุกคน  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง 

  ๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ทุกคน  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง และรักการทำงาน 

๔. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเยี่ยมบ้าน ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

  ๒. ระบบการดูแล พ่อ แม่อุปถัมภ์  “เติมรักจากใจครู” 
  ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสภานักเรียน 
  ๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านลูกเสือ 
  ๕. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการแนะแนว 
  ๖. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านร่างกายและกีฬา 
  ๗. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ 
  ๘. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ 

๕. หลักธรรมาภิบาล ๑. ระบบการควบคุมภายใน 
  ๒. ระเบียบและกติกาในการบริหารงานภายในโรเรียน 
  ๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๔. หลักการมีส่วนร่วม 
  ๕. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
  ๖. โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม 



 
 

 

 

๖.  การพัฒนาสภาพแวดล้อม ๑. สะอาด สวยงาม 
  ๒. ร่มรื่น 
  ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๔. นักเรียนปลอดภัย 
  ๕. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑. กำหนดประโยคพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
 “Speak Up English” ๒. ครูทุกคนฝึก 
  ๓. นำไปใช้ในทุกช้ันเรียน 
  ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับนักเรียน ด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน 
  ๕. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
๘. การกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล ๑. มีแผนกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
  ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
  ๓. ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 

“มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียน  โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการ 
จัดการเรียนรู้กิจกรรมนำความรู้  คู่คุณธรรม” 

 
อัตลักษณ์นักเรียน 

 

1. สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน 
2. มีจิตสาธารณะ 
3. เป็นนักกีฬาทั้งกายและใจ 
4. รักและศรัทธาโรงเรียน 



 
 

 

 

 

อัตลักษณ์ครู 
 

   1.  มีความมุ่งมั่นขยันทำงาน 
    1.1  ไม่เก่ียงงอนในการทำงาน 
    1.2  อุทิศเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ 
    1.3  ทำงานเต็มความสามารถ 
   2.  มีจิตสาธารณะ 
   3.  รักและศรัทธาโรงเรียน 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

สัญลักษณ ์
 

“ปส. เหนือข้ึนไปเป็นตราสัญลกัษณ์อนุบาลประจำเขตพื้นที่มีแสง
ประกายเจิดจ้า แสดงให้เห็นว่า  

“โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คณุธรรม” 
 

สีประจำโรงเรียน 
“น้ำเงิน – ขาว” 

 

คำขวัญโรงเรียน 

“เรียนดี  มีจรรยา  ความคิด 
ก้าวหน้า  พาชีวาเป็นสุข” 

 

♦ ปรัชญา คำบาลีประจำโรงเรียน♦ 

สุสสูสัง  ละภะเต  ปัญญัง 

ผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนย่อมไดป้ัญญา 

♦ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ♦ 

ต้นกันเกรา  หรือ ต้นตำเสา 

ความหมายของต้นกันเกรา นักเรียนจะต้องมีความเพียรพยายามมากกว่าปกติ เป็นบุคคลที่ต้องมีความแข็งแกร่ง

และมีความมุมานะซ่ึงจะสอดคล้องกับ ต้นตำเสาจะมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงอยู่เสมอ 



 
 

 

 

เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 
 
 
 
นักเรียนวัดประสาทประกาศศรี  เอาชีพพลีให้ไปถ้าใครหยาม 

ขอทูนเทิดธงขาวน้ำเงินงาม   ทุกสนามสู้สนั่นไม่หวั่นใคร 
 มีวินัยใฝ่เรียนเพียรศึกษา   เพ่ือก้าวหน้าอนาคตได้สดใส 
กีฬาเราก็แกร่งแรงกว่าใคร   เราฝันไกลว่าจะเด่นให้เป็นดาว 
 ชุมชนเสริมโรงเรียนสร้างครูช่วยสรร รัฐช่วยกันเติมเข้มเต็มสีขาว 
น้ำเงินก็งามเด่นเป็นแสงพราว   นั่นคือดาวที่ประดับไม่ลับดวง 
 มโนมอบคุณธรรมอันล้ำค่า  สองแขนข้าส่งพ่อแม่แต่แดนสรวง 
เกียรติศักดิ์รักข้าจะตามทวง   ใจทุกดวงร่วมผงาดประสาทนิกร 
 

 

     วิรุฬห์   ธุลีวรรณ 
     11  ตุลาคม  2553 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
1. มุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนไทยที่ดีตามหลักค่านิยม 12 ประการ  
2. เร่งรัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนตาม 
    แนวทางโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ 
3.จัดสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ นักเรียน  
   ครู และชุมชน 
4. ปรับปรุง ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยีโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนหาความรู้ ฝึกฝนทักษะใน 
    การทำงาน มีนิสัยรักการทำงานและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างเข้มข้นบนหลักธรรมมาภิบาล 
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ โดยจัดบุคลากรและ 
    เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอมีคุณภาพ 
9. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในการให้และขอรับบริการ 
10. จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนมี 
     ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
11.จัดกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องใน 
     ทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 
 

 

 

ขอบข่ายและภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน 
 

การบริหารจัดการสถานศึกษา  เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดำเนินการด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล                        
ด้านการเงินและสินทรัพย์  และด้านการบริหารท่ัวไปและงานธุรการสารบรรณ   ให้เกิดความคล่องตัวเป็น
อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดได้รับการพัฒนา  ให้มีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญกำลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียน               
วัดประสาทนิกรจึงบริหารจัดการสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

 
 11.1 งานวิชาการ 
  -  การวางแผนบริหารงานวิชาการ 
  -  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

-  การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-  การทำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอน 
-  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหล่งการเรียนรูก้ารจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
-  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
-  งานทะเบียน  และเอกสารหลักฐานทางวิชาการ 
-  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน 
 

 11.2 งานบุคลากร 
  -  การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

-  การสนับสนุนส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ 
-  การบำรุงขวัญบุคลากร 
-  การส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรม 
-  การติดตามประเมินครู บุคลากร 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

  
11.3 งานการเงินและพัสดุ 

  -  การจัดทำเงินงบประมาณ 
-  การจัดทำเงินนอกงบประมาณ 
-  การจัดซื้อและการจัดจ้าง 
 

 11.4 งานบริหารท่ัวไปและงานธุรการสารบรรณ 
  -  การดำเนินงานธุรการ   
  -  การจัดทำเขตบริการ สำมะโนนักเรียน 

-  การเกณฑ์และการรับเด็กเข้าเรียน 
-  การให้บริการนักเรียน 
-  การจัดอาหารกลางวัน  และอาหารเสริมนม 
-  การให้บริการด้านสุขภาพ 
-  การให้บริการแนะแนว  บริการด้านทุนการศึกษา 
-  ความปลอดภัยและการป้องกันส่ิงเสพติด 
-  การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬา นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ 
-  การบริหารจัดการ   การวางแผน การใช้ประโยชน์ของอาคารสถานท่ี   
-  การใช้ประโยชน์พื้นท่ีในบริเวณ    โรงเรียน 
-  การบำรุงรักษา  ซ่อมแซม 
-  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
-  การรักษาความปลอดภัย 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  การให้บริการและให้ความร่วมมือกับชุมชน 
-  การได้รับบริการและความร่วมมือจากชุมชน 
-  การประชาสัมพันธ์ 
-  งานกิจกรรมนักเรียน 

 

 
 



 

 

 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนภูมิบริหารงานโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
         หัวหน้าสถานศึกษา 
         นายลักษไชย  มลอุ่น 
      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

    

 
 
  

  นางนันทนา  แพละออง            นางบรรจง  สว่างวงศ ์                นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ              นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
 

งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ งานบริหารทั่วไป 
นางราตรี  สมบัติ 

นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 

นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 

นางสุจินต์  ทองขาว 

นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 

นางศรีวิลัย  มลอุ่น 

นางโสภา  สุขเจริญ 

นางบรรจง  สว่างวงศ ์

นางสาวอรอนงค์  อ่องไล ่

นางสาววาสนา  สุมาตรา 

นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 

นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 

นางอรพิน  จีนก้ิม 

นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 

นางสุภาวดี  พักกระสา 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 

นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ 

นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 

นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 

นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
นางสาววิธุดา  คงมณี 
นางพิริยา  ทองย้อย 

นางชุติมา สังข์ประภัสสร 

นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
นางสาววัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน 

ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนา  ชื่นจันทร ์
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์ 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 

นายอรรถพล  หลีนิ่ง 
นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 

นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
นางสาวรัตติยา  ทองสุข 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธ ี
นางสาวอัญมณี    โอสถ 

นางนันทนา  แพละออง 

นางบรรจง  สว่างวงศ ์

นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 

นายจิตตินันท์  แก้วผอม 

นายพรภิรมย์  ทองร่วง  
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต  

  

นางสาวอัญมณี    โอสถ 

นางนงค์เยาว์    สทิธิโยธ ี

นางกมเลศ    ประสมศรี 

นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 

นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 

นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์ 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 

นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน 

นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 

นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย ์
  

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธ ี

นายจิตตินันท์  แก้วผอม 

นายทรงกลด  สุภาวะ 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 

นางสุวภรย์  ติลภัทร 

นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 

นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 

นางสาวภัทรา   นาคสงิห ์

นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์ 

นายศิริศักด์ิ  ปิดเมือง 
 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี นางสาวอัญมณี  โอสถ 

คณะที่ปรึกษา 

นางราตรี  สมบัติ 



 

 

 

ปฏิทินการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 

เดือน/วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวม 

พฤษภาคม ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ปิดเรียนตามประกาศ สพฐ. เน่ืองด้วยโรคระบาด โควิด - 19  

มิถุนายน ปิดเรียนตามประกาศ สพฐ. เน่ืองด้วยโรคระบาด โควิด - 19  

กรกฎาคม 1 2 3 ส อา   4 5 6 ส อา 7 8 9 10 11 ส อา 12 13 14 15 16 ส อา 17  18 19 20 20 วัน 

สิงหาคม ส อา 21 22 23 24 25 ส อา 26 27  28 29 ส อา 30 31 32 33 34 ส อา 35 36 37 38 39 ส อา 40 20 วัน 

กันยายน 41 42 43 44 ส อา 45 46 47 48 49 ส อา 50 51 52 53 54 ส อา 55 56 57 58 59 ส อา 60 61 62  22 วัน 

ตุลาคม 63 64 ส อา 65 66 67 68 69 ส อา 70  71 72 73 ส อา 74 75 76 77  ส อา 78 79 80 81 82 ส 20 วัน 

พฤศจิกายน อา 83 84 85 86 87 ส อา 88 89 90 91 92 ส อา 93 94 95 96 97 ส อา 98 99 100   ส อา   18 วัน 

ธันวาคม 101 102 103 104 ส อา  105 106  107 ส อา 108 109 110 111 112 ส อา 113 114 115 116 117 ส อา 118 119 120  20 วัน 

มกราคม  ส อา 121 122 123 124 125 ส อา 126 127 128 129 130 ส อา 131 132 133 134 135 ส อา 136 137 138 139 140 ส อา 20 วัน 

กุมภาพันธ์ 141 142 143 144 145 ส อา 146 147 148 149 150 ส อา 151 152 153 154 155 ส อา 156 157 158 159  ส อา  19 วัน 

มีนาคม 160 161 162 163 164 ส อา 165 166 167 168 169 ส อา 170 171 172 173 174 ส อา 175 176 177 178 179 ส อา 180 181 182 23 วัน 

เมษายน 183 184 ส อา 185  186 187 188 ส อา 189    190 ส อา 191 192 193 194 195 ส อา 196 197 198 199 200  18 วัน 

       

ห้วงเวลาของภาคเรียนท่ี 1/2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม  2563   ถึง 25 พฤศจิกายน  2563   ห้วงเวลาของภาคเรียนท่ี 2/2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม  2563   ถึง  30  เมษายน  2564   

วันอาทิตย์ ที่  5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา      วันจันทร์  ที่  6 กรกฎาคม  2563 วันเข้าพรรษา   

วันอังคาร  ที่  7 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา     วันอังคาร  ที่  28 กรกฎาคม  2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   

วันพุธ  ที่  12 สิงหาคม  2563 วันแมแ่หง่ชาติ       วันอังคาร ที่  13 ตุลาคม  2563 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   

วันศุกร์  ที่  23 ตุลาคม  2563  วันปยิมหาราช      วันเสาร์  ที่  5 ธันวาคม  2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9  
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9   วันพฤหัสบดี  ที่  10 ธันวาคม  2563 วันรัฐธรรมนูญ      

วันพฤหัสบดี  ที่  31 ธันวาคม 2563 วันส่งท้ายปีเก่า      วันศุกร์  ที่  1 มกราคม  2564  วันขึ้นปีใหม ่       

วันศุกร์  ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2564  วันมาฆบูชา       วันอังคาร  ที่  6 เมษายน 2564  วันจักรี       

วันอังคาร ที่ 13 ถงึ วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์         



 

 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
ประจำปีการศึกษา 2563 

กลยุทธ์ท่ี  1    การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  (44  โครงการ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
พัฒนาศักยภาพการสอนคอมพิวเตอร์สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

- พัฒนาการเรียนตลอดปีการสอนคอมพิวเตอร์/ฝึกทักษะ
ทางวิชาการ 
- จัดนิทรรศการแข่งขันทักษะวิชาการ 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

50,000 
 

2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 

นางราตรี  สมบัติ  
นางนันทนา  แพละออง    ระดับปฐมวัย 
นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ  ระดับประถมศึกษา 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร ระดับประถมศึกษา 
นางจันทิมา อินทรมาตย์  ระดับมัธยมศึกษา 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำส่ัง
โรงเรียน  

50,000 

 

3 เรียนรู้สู่ท้องถิ่นอาเซียน - สำรวจแหล่งเรียนรู้นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี 
นางสาวอัญมณี    โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

4 วันสำคัญ 
- จัดป้ายนิเทศวันสำคัญและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

นางสาวฉันธิณี     รัตนพันธ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

25,000 
 

5 
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ Crossword 
Games , A-math , คำคม  และซูโดกุ 

ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด  ให้ ผู้ เรี ยน ได้ เรียน รู้ ร่วมกั น เป็ นกลุ่ ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์       
นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

30,000 
 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี - สำรวจสถานท่ี เดินทางพักแรมค้างคืน 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจนา  ช่ืนจันทร์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

250,900 
 

7 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี - นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
นางนงค์เยาว์    สิทธิโยธี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

300,000 
 

8 
การพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนส่ือความ 

- การฝึกทักษะทางภาษาให้ผู้เรียนรู้วิธีการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความด้วยตนเองเพิ่มพูนความรู้
ผู้เรียนเน้นการคิดวิเคราะห์ 

นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายอรรถพล หลนีิ่ง , นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

15,000 
 

9 กีฬาเพื่อสุขภาพ 
- กายบริหารตอนเช้า/การแข่งขันกีฬาสีตามหน่วยงาน
ต่างๆ 

นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

70,000 
 

10 อนุรักษ์ส่งเสริมงานใบตองและดอกไม้สด 
- ผู้เรียนมีทักษะในการจัดทำงานใบตองและดอกไม้สด 
/จัดดอกไม้ในงานต่างๆ 

นางพิริยา  ทองย้อย 
นางกมเลศ  ประสมศรี 

20,000 
 

11 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน - จัดทำระเบียนพันธุ์ไม้และหาพันธไ์ม้มาปลูกเพิ่มเติม 
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
คณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร 

10,000 
 

12 เรียนรู้สู่อาชีพ - กิจกรรมการฝึกอาชีพ 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
พร้อมด้วยครูมัธยมศึกษาและคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000 
 

13 ห้องสมุดมีชีวิต - จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน/กิจกรรมวนัสำคัญ 

นางสาวสุภาวดี  พักกระสา 
นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000 

 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

14 สภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย - เลือกต้ังประธานนักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง 
นางสาวฉันธิณี   รัตนพันธ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

15 ธนาคารโรงเรียน 
- รับฝากเงินทุกวัน/เก็บเงินฝากทุกสัปดาห์/ตรวจสอบ
บัญชีทุกเดือน 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5,000 
 

16 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- สอนเสริมเพ่ิมศักยภาพนอกเวลาเรียนทุกกลุ่มสาระ/นักเรียน
ทดลองทำข้อสอบPre O-Net 
- สอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงข้ึน/
จัดกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันสารานุกรมไทยระดับโรงเรียน 

นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000 

 

17 ห้องเรียนคู่ขนานเด็กออทิสติก 
- จัดห้อง/หาส่ืออุปกรณ์เพื่อการพัฒนากิจกรรม               
ออทิสติก 

1. นางสุจินต์ ทองขาว  
2. นางสาวชุลีพร  อิสโร 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองอยู่  
4. นางสาวนฤมล นุ้ยบ้านด่าน  

30,000 

 

18 ภาษาสู่โลกกว้าง 

- Back to school        - Morning talk 
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp: Not Natives, Try To 
Speak                  - Christmas day 
Active learning  

1. นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
2. นางจันทิมา  อินทมาตย์  
3. นางสาวชลธิดา โมระมัด 
4. นางวัลลภา พัฒนสมบัติ  
5. นางสาวสุรีพร ไชยเอียด 
6. นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 

30,000 

 

19 เดิน-วิ่ง  สมาธิวิสาขะพุทธบูชา - กิจกรรมเดิน-วิ่ง  สมาธิวิสาขะพุทธบูชา 
1. นางนงค์เยาว์    สิทธิโยธี 
2. นายกฤติเดช   ศาริตวรรธน์ 
3. นายพรภิรมย์  ทองร่วง 

7,500 
 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

20 ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ - กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์เรลล่ี 

1. นางสาวอุบลวรรณ   ปัญนะ 
2. นางสาววาสนา สุมาตรา 
3. นางชุติมา   สังข์ประภัสสร 
4. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
5. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 
6. คณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร 

50,000 

 

21 วงดนตรีสติง 
- จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  
- จัดต้ังวงดนตรีสตริง  ระดับมัธยมศึกษา 
- นักเรียนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมและออกงานต่าง ๆ  

1.นายสกรรจ์  บูรณาอารีย์พงษ์ 
2.นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 63,770 

 

22 วงโยธวาทิต 
- ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนเพื่อการร่วมงานและ
กิจกรรมต่างๆท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกสถานท่ี 

1.นายสกรรจ์  บูรณาอารีย์พงษ์ 
120,000 

 

23 ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย - กิจกรรมประสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก 

1.นางนันทนา  แพละออง 
2.นางสาวาสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 
3.นางสาวรัตติยา   ทองสุข 
4.นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสด์ิ 
5.นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
6. นางสาวอรพินท์  จีนกีม 
7.นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพ็ชร 

5,000 

 

24 ดนตรีไทย - กิจกรรมซ้อมดนตรีไทย นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 20,000  

25 นิทรรศการศิลปะกับชีวิต 
- ให้ผู้ท่ีมีความสนใจทางศิลปะแสดงผลงานทางศิลปะ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน 

นายจิตตินันท์   แก้วผอม  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

30,000 
 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

26 ก่อต้นกล้าภาษาหรรษา 
- ฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานนักเรียน 
ป.1-3 ภาคเรียนละ  250 คำ 

นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5,000 
 

27 ประติมากรรม - การฝึกงานปั้นพื้นฐานนักเรียนช้ัน ป.4-6 ,  ม.1-3 นายจิตตินันท์  แก้วผอม 35,000  

28 กีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย 
- ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ/ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

29 หนูน้อยรักการอ่าน - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

30 ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

31 สืบสานมนต์เสน่ห์เพลงลูกทุ่ง ฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน 
นายสกรรจ์  บูรณาอารีย์พงษ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

246,090 
 

32 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

การฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

220,000 
 

33 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวบรวมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
นางพิริยา  ทองย้อย 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

34 
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี/ระดับ
ภาค/ระดับประเทศ 

นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

190,000 
 

35 
พัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ปรับปรุงระบบ DLIT ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000 
 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

36 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

12,000 
 

37 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 มีสุขนิสัยท่ีดี 

นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

38 โครงการคลินิกภาษา 
คัดเลือกนักเรียนท่ีการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและ
ลายมือท่ีอ่านยากฝึกฝนและทำการทดสอบ 

นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

10,000 
 

39 
โครงการดีเจ (DJ) น้อย นักประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 

รับสมัครนักเรียนเข้าคัดเลือกเป็นดีเจน้อย 
จัดกิจกรรมดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ 

นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางสาวอรชร       วิชัยดิษฐ์ 
 

10,000 

 

40 โครงการทบทวนความรู้สู่ช้ันเรียน 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้องมีการเรียน
ปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

1.นางสาวทองจันทร์  อุลมาร   
2.นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
3.นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่      
4.นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 

5,000 

 

41 เรียนรู้สนุกคิด.............พิชิตภาษา 

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ ของผู้ เรียน  English 
makeover กิจกรรมส่งเสริมการฟังและคิด  Cinema and 
music กิจกรรมการแข่งขันทักษะ Crossword vocabulary 
Hints กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนันทนาการ  Easy and 
fun Karaoke reading กิจกรรมการวัดและประเมินตาม
สภาพจริง Storytelling face to face Classroom  

นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต  
นางจันทิมา อินทรมาตย์ 

2,500 

 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

42 สืบสานกลอนไทยในวรรณคดีไทย 
การอ่านและใช้ภาษาผ่านบทร้อยกรอง กลอนประเภท
ต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ การแสดงบทบาทสมมติ  คู่ขวัญ 
วรรณคดีไทย 

นายอรรถพล  หลีนิ่ง  
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์ 
และคณะครูรับผิดชอบโครงการ 

5,000 

 

43 
สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ “การอ่านออก
เขียนได้” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

- อ่าน -เขียน  บัตรคำ คำพื้นฐาน 

- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคำและสะกดคำ 

- การอ่านออกเสียงและประสมคำ 

- เขียนตามคำบอกทุกวัน 

1. นางราตรี  สมบัติ 
2. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
3. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน ์
 

15,000 

 

รวม 25,477,760  
 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 11 โครงการ ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 ธนาคารความดี 

กิจกรรมวินัยสร้างตัว  คุณธรรมสร้างใจ 
-  นักเรียนเข้าแถวรอรับอาหารกลางวัน 
-  นักเรียนเดินแถวเปล่ียนห้องเรียน 
-  ฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร ์
กิจกรรรมงามอย่างไทย 
-  การทำความเคารพ 
-  การพูดจาไพเราะ 
-  การแต่งกายชุดไทยประยุกต์และชุดผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ 
-  บันทึกความดีในสมุดบันทึกหรือกล่องความดี 
-  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนใกล้เคียงให้นักเรียน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน 

นางสาวธัญลักษณ์ กาลพัฒน์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

15,000 

 

2 
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

- จัดฝึกซ้อมรำกลองยาวร่วมงานประเพณีฝึกรำไทยร่วมงาน
โรงเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสู่ชุมชน การร่วมงานกิจกรรมชุมชน 

นางสาวอาทิตยา ปิ่นแก้ว 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 70,000 

 

3 
การพัฒนาการดำรงชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

4 
ค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
นักเรียน 

- นำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

150,000 
 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

5 
บรรพชาสามเณร-ธรรมจาริณี 
ภาคฤดูร้อน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา/ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข
ทุกชนิด 

นางสาวอัญมณี  โอสถ  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 10,000 

 

6 โรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ 
    - ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 
กิจกรรมเตือนใจ ในรั้วโรงเรียน 
    - ทำป้ายพุทธศาสนสุภาษิต ข้อคิดเตือนใจ 
กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย  
    - น้องไหว้พี่ พี่รับไหวน้้อง 
กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา 
    - สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่าย 

 
 
 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

5,500 

 

7 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน - พัฒนาชุมชน ช่วยเหลือชุมชนตามความเหมาะสม 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

32,500 
 

8 เกษตรกลางเมือง 

- จัดซื้อชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบสำเร็จรูป 1 ชุด  
- ติดต้ังและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบน้ำ 
- จัดทำการเพาะเมล็ดตลอดปีการศึกษาจำนวน 6 รอบ โดยมี
แนวทางปฏิบัติในแต่ละรอบ 

นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

30,000 

 

9 
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยระดับปฐมวัย 

- นักเรียนระดับปฐมวัยได้ร่วมการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยในการแต่งกายแบบไทยและการร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา – จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยไหว้สวย/จัด
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 

นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

3,000 

 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

10 ลูกเสือน้อย ร้อยวินัย 
- นักเรียนปฐมวัยได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการมีระเบียบวินัย
ของลูกเสือ 

นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5,000 
 

11 หนูน้อยพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 1 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 2 เปเปอร์มาเช่ร์ 
กิจกรรมท่ี 3  ดอกไม้จากซองขนม และซองวัสดุอื่นๆ 
กิจกรรมท่ี 4  กระปุกออมสินขวดน้ำ 
กิจกรรมท่ี 5 ประดิษฐ์ของใช้จากถุงนมโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 6 พวงกุญแจจากฝากขวดน้ำ 
กิจกรรมท่ี 7  ปลูกสมุนไพรในแก้วพลาสติก 
กิจกรรมท่ี 8 ปลูกผักในแก้วพลาสติก 

นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร   
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000  

รวม 341,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ  ( 11 โครงการ ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 อาหารกลางวัน 

- ปรับปรุงสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี้/ จัดบริการอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน 

นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางนันทนา  แพละออง 
นางราตรี  สมบัติ  
นางศรีวิลัย  มลอุ่น 
นางพิริยา  ทองย้อย 

3,500,000 

 

2 สวัสดิการโรงเรียน - ให้บริการสินค้าราคาถูกแก่นักเรียนและบุคลากรภายนอก 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร  
นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก   
นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
นายอรรถพล  หลีนิ่ง  
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 

70,000 

 

3 บริการสุขภาพ 
- ตรวจสุขภาพฟัน/สำรวจน้ำหนักส่วนสูงบริการอมฟลูออไรด์ 1 
ครั้ง/เดือน 

นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายอรรถพล  หลีนิ่ง  
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
 

20,000 

 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

4 บริการเด็กด้อยโอกาส - สำรวจ ศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทางด้านปัญญาเป็นรายกรณี 

นางสุจินต์   ทองขาว 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์  
นางสาวชุลีพร   อิสโร 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองอยู่   
นางสาวนฤมล  นุ้ยบ้านด่าน 

7,000 

 

5 

โครงการห้องห้อง (Student 
Support  Services : SSS)  
ศูนย์บริการเรียนรวมโรงเรียน
วัดประสาทนิกร 

ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีจำเป็น ในการจัดการเรียนรวม  
มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีพอเพียง  

นางสุจินต์  ทองขาว 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 

 

5 คุ้มครองความปลอดภัย 
- รับส่งนักเรียนข้ามถนนท้ังตอนเช้าและตอนบ่าย/จัดทำแผน
มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 

10,000 
 

6 สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน - ครูประจำช้ันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

15,000 
 

7 
อาหารเสริมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- บริการอาหารเสริมนมโอวัลตินและขนมปังให้กับนักเรียน
ระดับช้ันปฐมวัย 

นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

160,000 
 

8 วันแห่งความสำเร็จ 

- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตรนักเรียนท่ี
สำเร็จการศึกษา ช้ัน ป.6 และ  ม.3 
- มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีประสบความสำเร็จ 

นางนันทนา  แพละออง 
นางสาวกัลยาณี   แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ  
นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 

100,000 

 



 

 

 

นางกมเลศ    ประสมศรี
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
นางสาวรัตติยา   ทองสุข  
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ  
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวทองจันทร์   อุลมาร    
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 

 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

10 แนะแนว 
 

- นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ/แนะแนว
แหล่งเรียนต่อสำหรับนักเรียนชัน้ ป.6 และ ม.3 
- นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ/แนะแนว
แหล่งเรียนต่อสำหรับนักเรียนชัน้ ป.6 และ ม.3 
- คลินิกวัยใสให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ 
- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำเนนิชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้เหมาะสม และเรียนรู้อย่างมีความสุข   

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000  

11 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลด
พุง ลดโรค 

- สำรวจ รวบรวมข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรท่ีมี
น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง 
- อ บ รม ให้ ค ว าม รู้ ท่ี ถู ก ต้ อ งใน เรื่ อ ง  โภ ช น าก า รอ าห า ร                  
การออกกำลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม 
- ออกกำลังกาย กายบริหาร การเล่นกีฬา ท่ีถูกต้อง 

นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

23,565  



 

 

 

- ควบคุมการรับประทานอาหารของนักเรียนท่ีมีน้ำหนักตัวเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง 
- บันทึกการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ีถูกต้องและคำนวณ
แคลอรี่ของอาหารแต่ละมื้อ 
- บันทึกกิจกรรมการออกกำลังกาย กายบริหารการเล่นกีฬา 
- การให้ความรู้เสียงตามสายในเร่ือง โภชนาการอาหาร    การออก
กำลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม 

   รวม 3,925,565  
 

 
กลยุทธ์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( 3 โครงการ ) 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 การศึกษาดูงานทางการศึกษา - จัดอบรมสัมมนานันทนาการ 
นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

200,000 
 

2 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน - ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

130,000 
 

3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน - ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียน/โรงเรียน 
นางราตรี  สมบัติ 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ  

25,000 
 

   รวม 355,000  

 



 

 

 

 
กลยุทธ์ท่ี 5   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ  (21  โครงการ) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการสวัสดิการบุคลากร - ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในทุกด้าน 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

35,000 
 

2 
โครงการพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและจัดแยกแฟ้มงานให้
เป็นระบบ 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000 
 

3 โครงการพัฒนางานการเงนิและพัสดุ 
- จัดเก็บข้อมูลการเงินและพัสดุให้เป็นระบบและ
ปัจจุบัน 

นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

150,000 
 

4 
โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง 

- จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

นางนันทนา    แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

5 โครงการการนิเทศภายใน 
- ดำเนินการนิเทศการดำเนินงานในแต่ละ
ระดับช้ันโดยผู้บริหารโรงเรียนประจำทุกวัน 

นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

30,000 
 

6 
โครงการจัดหาบุคลากรความสามารถ
เฉพาะ 

- จัดหาบุคลากรความสามารถเฉพาะด้าน 
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

210,000 
 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม 
/ จัดสวนหย่อม 

นายวรพงษ์ เพชรสุวรรณ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

150,000 
 

8 โครงการบริการชุมชน - ร่วมงานประเพณี , กิจกรรมวันสำคัญ 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

9 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงขยายพื้นท่ี/ซ่อมแซมเครื่องเล่นท่ีชำรุด 
นางศรีวิลัย    มลอุ่น 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

80,000 
 

 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

10 โครงการโรงเรียนน่าอยู ่
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนโดยรอบ/จัดกิจกรรม
รณรงค์การประหยัดน้ำและไฟฟ้า 

นางสาวภัทรา  นาคสิงห์    
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

400,000 
 

11 
โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และระบบเครือข่าย 

- จัดปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายพรภิรมย์   ทองร่วง 

170,000 
 

12 
โครงการการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- จัดสรรงบประมาณให้ครูเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นางกมเลศ  ประสมศรี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

600,000 
 

13 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

- ดำเนินงานห้องเรียนสีขาว สร้างความรู้ สร้างความ
ตระหนักถึงโทษและ พิษภัยของยาเสพติด 
- กิจกรรมสภานักเรียน  ,  ผู้ใหญ่บ้านน้อย 
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
- จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนปลอดยาเสพติด/สร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน  
-  นักเรียนแกนนำหรือจิตอาสาในการดำเนินงานต้านยาเสพติด 
- ครูแกนนำในการดำเนินการด้านยาเสพติด 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 

 

14 โครงการปรับปรุงพัฒนาร้าน O – TOP 
ของโรงเรียน หรือร้าน Oasis 

- ปรับปรุงพัฒนาร้าน O – TOP ของโรงเรียน หรือร้าน Oasis  
จำหน่ายกาแฟ  ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและของดีของโรงเรียน 

นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

 

15 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

- มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่พร้อมในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  
- นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีวัสดุและอุปกรณ์ 
สารเคมี ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ 
 

นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000  



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
16 โครงการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ขับเค ล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง สู่
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000  

17 โครงการจัดซื้อท่ีดินบริจาคให้กับ
โรงเรียนวัดประสาทนิกร 

- จัดหาท่ีดินบริเวณใกล้เคียงหรือติดต่อกับโรงเรียน 
จำนวนประมาณ 5 ไร่ ก่อสร้างขยายอาคารเรียน ซึ่ง
จะต้องมีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อ
ชุมชน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ปรับพื้นสนาม ปลูกหญ้าธรรมชาติ 

นายคมศิลป์  แย้มมีศรี 
พร้อมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7,000,000  

18 โครงการปรับปรุง บำรุงซ่อมแซม ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 

จัดหา / ซ่อม อุปกรณ์วงจรปิด และเครื่องมือส่ือสารใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอ 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000  
 

19 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมคืนคุณธรรม สู่ห้องเรียน กิจกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (พอเพียง ตรงต่อเวลา 
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ) 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางราตรี  สมบัติ 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์

10,000  
 
 
 
 



 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
20 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดระบบประกัน
คุณภาพภาย   ในอย่างเข้มแข็ง บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
 

3,110,000  

21 จัดทำสนามกีฬา  จัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนและการ
ฝึกซ้อมกีฬา 

นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
นางนงเยาว์  สิทธิโยธี 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม  
และคณะครผูู้รับผิดชอบโครงการ 

1,500,000  

รวม 13,805,000  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

การพัฒนาผู้เรียน 
  ทุกระดับทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนา 
ศักยภาพการเรียน
การสอน
คอมพิวเตอร์ 
สู่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
 

1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษในด้าน
ต่างๆ  ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียน  ครู  ได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองในรูปแบบของ
นิทรรศการทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   จำนวนนักเรียนช้ัน 
    อนุบาล – นักเรียน 
    มัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 
 
 

ร้อยละ 
100   

1.  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับฝึก 
2.  ทักษะวิชาการ 
3.  ฝึกทักษะทางวิชาการ 
4.  แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
5.  จัดนิทรรศการวิชาการ 
6.  สรุปผล/รายงานผล 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นางราตรี  สมบัติ 
นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.2  ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.  เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 
2.  เพื่อจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นมาก
ท่ีสุด 
3.  เพื่อจัดทำเอกสารประจำช้ัน
เรียน 
 

-  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และสนองนโยบายของ
สำนักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
-  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสามรถพัฒนา
นักเรียนให้มีสมรรถนะ
ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา  
โดยยึด
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

1.  ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องร่วม
วางแผน 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3.  อบรมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 

50,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางราตรี สมบัติ 
นางนันทนา  แพละออง 
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานตามคำสั่งของ
โรงเรียน  

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.3  เรียนรู้ 
สู่ท้องถิ่นอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จักค้นคว้าหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง 
2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและรักท้องถิ่น 
ของตน 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้
จากประสบการณ์ตรง 
4.  เพื่อให้นักเรียนได้นำ 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

-  นักเรียนได้รับความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ 
สามารถนำมาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิด
ความผูกพันท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น 

ร้อยละ 80 1.  สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.  นำนักเรียนไปศึกษาตามแหล่ง 
เรียนรู ้
3.  สรุปผล/รายงานผล 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.4  วันสำคัญ 1.  เพื่อจัดป้ายนิเทศ
นิทรรศการในวันสำคัญ 
ต่าง ๆ 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ 
ความรู้ความเข้าใจจากป้าย
นิเทศหรือนิทรรศการท่ีได้ 
จัดขึ้น 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน 
ร่วมการจัดกิจกรรมในวัน
สำคัญ 
4.  เพื่อให้นักเรียนได้เกิด 
ความภาคภูมิใจใน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 ท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

-  นักเรียนได้รับความรู้ 
ทักษะประสบการณ์นำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

ร้อยละ 95   1.  นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ 
2.  ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ
เนื่องในโอกาสวันสำคัญ 
3.  สรุปผล/รายงานผล 

25,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
นางสาววัชราภรณ์  กลิน่อ่อน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.5  ส่งเสริม
อัจฉริยภาพ 
Crossword 
Games A-math 
คำคมและซูโดกุ 
 

1 . เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ยน ได้ รั บ
รางวัลจากการแข่งขันภายนอก
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
2 . เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยน ไ ด้ เรี ยน รู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่ อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 

     1. ผู้เรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันภายนอก
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด 
     2. ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

-  ร้อยละ  
90 

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 
  - คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ 
  - ฝึกซ้อม 
  - แข่งขันรายการต่างๆ 
 

30,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
นางสาวชญชช์ิดา  โมระมัต  
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.6  อยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตร 
นารีสามัญและ
สามัญรุ่นใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี 
ความเป็นประชาธิปไตย 
กล้าแสดงความคิดเห็น 
มีความรัก ความสามัคคี 
และรู้จักการทำงาน 
ร่วมกัน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีความ
รับผิดชอบ 
3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ความสามารถของผู้เรียน 
ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 

  -  นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถตามศักยภาพ 
-  นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ร้อยละ 100   
 

1.  คณะกรรมการสำรวจสถานท่ีเพื่อ 
เข้าค่ายพักแรม 
2.  นำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม 
3.  สรุปผล/รายงานผล 
 
 
 

250,9000.- 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 

นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 

นางสาววาสนา  สุมาตรา 

นางสาวชญช์ชิดา    โมระมัต 

นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 

นายจิตตินันท์  แก้วผอม 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์

และคณะครผูู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 

 

 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.7  ทัศนศึกษา 
นอกสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้
และร่วมกิจกรรมต่าง ๆจาก
สถานศึกษากำหนดไว้ 
2.  เพื่อให้นักเรียนรับ
ประสบการณ์ตรงและเกิด 
ความสนุกสนาน 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้มี 
โอกาสพบปะ  และเปล่ียน 
ความคิดเห็นและความรู้ 
ใหม่ 
4.  เพื่อให้คณะครู/นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียนมี 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 
 
 
 
 

-   ได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จริงซึ่งสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
 

ร้อยละ  80 1.  สำรวจและติดต่อประสานงาน 
ด้านสถานท่ี 
2.  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา 
3.  รายงานผลการทัศนศึกษา 
นอกสถานท่ี 
4.  สรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 

300,000.- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางกมเลศ  ประสมศร ี
นางนันทนา  แพละออง 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.8 การพัฒนา
ศักยภาพการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนส่ือความ 

1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ
ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3.  เพื่อให้นักเรียนนำทักษะ
และความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ 
 
 
 
 
 
 

-   นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
และมัธยมศึกษาปีท่ี1- 
3 สามารถพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนส่ือ
ความได้ดียิ่งขึ้น 
 

ร้อยละ  80 1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
3.  ประชุมปรึกษาหารือกับครูท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.  ดำเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรม 
5.  ประเมินผล / รายงานผล 
 
 
 
 
 

15,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทองจันทร์ อุลมาร 
นางวัชราภรณ์  กล่ินอ่อน 
นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์ 
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
นายอรรถพล  หลีนิ่ง 
นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.9  กีฬาเพื่อ 
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎ
กติกา มารยาทและระเบียบ 
วินัยมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการ
ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีใน
กีฬาแต่ละประเภท 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ สร้างความเป็น
เลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 

- นักเรียนบริหารร่างกาย
ด้วยท่าท่ี   ถูกต้องและมี
คุณภาพในการแข่งขันกีฬา 
- นักเรียนมีร่างกายท่ี
แข็งแรง 
- นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา 

ร้อยละ 95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. กายบริหารหลังเคารพธงชาติ 
3. กีฬาสีโรงเรียน 
4. ฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ 
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ประเมินผล /รายงานผล 

70,000.- นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
คณะครูผู้รับผิดชอบ
คณะครู 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี    1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.10 อนุรักษ์
ส่งเสริมงานใบตอง
และดอกไม้สด 
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะใน
การจัดทำงานใบตองและ
ดอกไม้สด 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการอาชีพการจัด
ทำงานใบตองและดอกไม้สด
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนการทำงาน
ใบตองและดอกไม้สด 
-   จัดงานใบตองและ
ดอกไม้สดในโรงเรียน
และชุมชนในพิธีและ
โอกาสต่างๆ 
 
 

ร้อยละ  80 1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  ฝึกงานใบตองและดอกไม้สด 
3.  จัดดอกไม้สดและงานใบตอง 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิริยา  ทองย้อย 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.11  สวน 
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ให้นักเรียนรู้จักพืชและ
อนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้ 
สูญพันธุ ์
2.  ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรัก
ต้นไม ้
3.  นักเรียนนำความรู้ ทักษะใน
การจัดกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

-  นักเรียนมีทักษะ ความรู้ 
มีจิตสำนึกในด้านพันธุ์ไม้
ต่างๆ 

ร้อยละ  80 1.  สำรวจต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิม 
     -ใส่หมายเลข 
      -ใส่ช่ือ 
      -ใส่คุณและประโยชน์ 
2.  จัดทำทะเบียนพันธุ์ไม้ 
3.  ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจาก
ของเดิม 
4.  ติดป้ายช่ือพันธ์ไม้ 
5.  นำนักเรียนศึกษาพันธุ์ไม ้
6.  กิจกรรมอนุรักษ์พันธกุรรม
พืช 
7.  สรุปผล/รายงานผล 
 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุวภรย์  ติลภัทร 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพจนา  ช่ืนจันทร์ 
นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่ 
นางสาววิธุดา  คงมณี 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.12  เรียนรู้สู่อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  มี
ประสบการณ์ตรงในงานอาชีพ              
การผลิตสินค้า 
2  เพ่ือฝึกนิสัยการรักการทำงาน
และให้เกิดความชื่นชมในผลงาน 
3  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การทำงานพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพ 
4  เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้เป็นของ
ตนเอง  ที่จะใช้จ่ายในการเรียนได้ 
5  เพ่ือแบ่งภาระค่าใชจ้่ายใน
การศึกษาของบุตรขอบผู้ปกครอง 
6  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียน  ใน
กระบวนการผลิต  การตลาดและ
การอาชีพ 

-  นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
งานอาชีพ 
-  นักเรียนมีรายได้สามารถ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ  90 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3. ประชุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้ารับ
การฝึกปฏิบัติการที่นักเรียนสนใจ 
4. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีต้องใช้ 
5. แบ่งครูให้เป็นพ่ีเลี้ยงแต่ละกลุ่มอาชีพ 
6. จัดกลุ่มนักเรียนตามความถนัดในแต่ละ
งานอาชีพ 
7. ฝึกปฏิบัติการ 
8.นำเสนอผลงานในแต่ละงานอาชีพใน 
วันนิทรรศการนักเรียน โดยบูรณาการกับ
รายวิชาต่าง ๆ 
- เกษตรกรรม 
- คหกรรม 
- งานช่าง 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
9.รายงานผลการประเมินนักเรียน 
10. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงาน 
ประเมินผลด้านความรู้ / ประเมินรายได้ 

50,000  .- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์      
นางพิริยา ทองย้อย 
นายทรงกลด  สุภาวะ  
นางสาวภัทรา  นาคสิงห ์
ว่าท่ีร้อนตรีพจนา  ชื่นจันทร์ 
นางสาววิธุดา  คงมณี 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม    
นายกฤษณจักร  แต่งเลี่ยน 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.13  ห้องสมุด 
 มีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
จนกระท่ังการอ่านเป็น 
วิถีแห่งชีวิต 
2.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็น 
ทางเลือกในการใช้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.  สร้างสังคมแห่งผู้มี 
ความรู้ด้วยการอ่าน 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล – ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน 
-  นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล – ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
นิสัยรักการอ่านร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80   
 
 
 

1.  ตกแต่งปรับปรุง  จัดหาหนังสือ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 
2.  ให้บริการการอ่าน/ค้นคว้า/ยืม
คืนหนังสือ 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
4. จัดกิจกรรมประกวดผลงานตาม
วันสำคัญ 
5.  สรุปผล/รายงานผล 

100,000.- นางจนัทิมา  อินทรมาตย์ 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนา  ชื่นจันทร ์
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
นางสาววัชราภรณ์  กลิน่อ่อน 
นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายอรรถพล หลนีิ่ง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.14 สภานักเรียน
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
เกี่ยวกับการปกครอบระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ  
เสรีภาพ  ความเสมอภาคและ
หน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาผลประโยชน์ต่างๆ ของ
โรงเรียน 
4.  เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
โดยการปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 

-   นักเรียนช้ัน ป. 1- ม.3  
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน
จัด ในเรื่องการส่งเสริมวินัย
และประชาธิปไตย   
-  นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ  

เสรีภาพ  ความเสมอภาค

และหน้าท่ีของตนเอง 

ร้อยละ 90   ดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี ้
-  การเลือกต้ังประธานนักเรียน   
-  แบ่งเขตการรับผิดชอบ  ทำความ
สะอาด 
บริเวณโรงเรียน  และตรวจความ
สะอาดทุกวัน 
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
-  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
ติดตามผลการดำเนินงานและ
ประเมินผล 

10,000.- นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
นายนายเจนณรงค์ เกตุนวล 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.15 ธนาคาร 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการ 
ออมเงิน 
2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
ออมเงินทุกวันจนจบ 
การศึกษากับธนาคาร 
นักเรียน 
3.  เพื่อให้นักเรียนตระหนัก 
ถึงคุณค่าของการออมเงิน 

-  นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3รู้จัก
การออมเงิน 

ร้อยละ 100  1.  รับฝากเงินทุกวันโดย 
ครูประจำช้ัน 
2.  เก็บเงินฝากทุกสัปดาห์ 
3.  ตรวจสอบบัญชีทุกเดือน 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 

5,000.- นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 
นางจันทิมา  อิทรมาตย์ 
นางราตรี  สมบัติ 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.16  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  4  กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตาม
จุดเน้นด้านการเรียนของ
โรงเรียน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ครูผู้สอนดำเนินการวิเคราะห์
รูปแบบข้อสอบอิงมาตรฐาน
ตามแนวทางการวิเคราะห์
แบบทดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4 
กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีต้องเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 
2556 
3. จัดทำข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
4. ประชุมปฏิบัติการคณะครูท้ัง
โรงเรียน 
5. นักเรียนทดลองทำข้อสอบ 
6. วิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อให้คณะ
ครูสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย 
7. สังเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
8. ค่ายบูรณาการวิชาการ 4 กลุ่มสาระ 
9. สรุป/รายงาน/ประเมินโครงการ 
 

100,000.- นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.17 ห้องเรียน
คู่ขนานเด็ก 
ออทิสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ออทิสติก 
2. เพื่อพัฒนาเด็กออทิสติกให้
มีศักยภาพสามารถเรียนร่วม
เด็กปกติได้  
3. เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพให้กับนักเรียน 

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
สุข 

ร้อยละ 100 1. ประสานงานกับศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดชุมพร 
2. จัดทำห้องเรียนคู่ขนานเด็กออทิ
สติก 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กออทิสติก 
4. ประเมินผลการกำเนินงาน 
5. สรูปผล/รายงานผล 

30,000.- นางสาวชุลีพร  อิสโร 

นางสาวหทัยชนก เพชรอยู่ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองอยู่ 
นางสุจินต์ ทองขาว 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.18 ภาษาสู่โลกกว้าง 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาจากแหล่งการเรียน
รอบตัว 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะภาษากับเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษา
กับส่ือเทคโนโลยี 
 

-นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจาก
แหล่งเรียนรู้ 
- ฝึกภาษากับเจ้าของภาษา 
- นักเรียนได้ใช้ภาษากับส่ือ
เทคโนโลยีทุกวัน 

ร้อยละ 100 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะทำงาน 
2. ประชุมคณะทำงาน เตรียมงาน 
- นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากแหล่ง
การเรียนรอบตัว 
- นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษากับ
เจ้าของภาษา 
- นักเรียนได้ใช้ภาษาและผลิตส่ือ
เทคโนโลยีรายงานโครงการ
ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.- นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 
นางสาวสุลีพร  ไชยเอียด 

นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 

และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.19 เดิน-วิ่งสมาธิ
วิสาขะพุทธบูชา 

1. เพื่อเชิญชวนนักเรียน
และประชาชนท่ัวไปร่วม
ออกกำลังกายด้วยการเดิน-
วิ่งบำเพ็ญทาน ถือศีล ฟัง 
ธรรม และเวียนเทียน เป็น
ปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้า 
2. เพื่อเชิญชวนนักเรียน
และประชาชนร่วมกันทำ
ความดีด้วยการออกกำลัย
กายถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน
และประชาชนออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 

- นักเรียนและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจ และมีเจต
คติท่ีดีต่อการออก
กำลังกายท่ีควบคู่กับ
การมีสมาธิ 

-นักเรียนและ
ประชาชนร่วม
กิจกรรม เดิน-วิ่ง
สมาธิวิสาขะพุทธ
บูชาถือศีลห้า ลด
อบายมุข 300 คน 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.ดำเนินงานตามโครงการ 
4.ประเมินผล/รายงานผล 

7,500.- นางนงเยาว์  สิทธิโยธี 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 
นายพรภิรมย์  ทองร่วง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.20 ส่งเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี

วิจารณญาณ  มีความคิด

สร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและ

มีวิสัยทัศน์ 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะท่ีจำเป็นตาม

หลักสูตร 

3.  เพื่อฝึกให้นักเรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข 

4.  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

5.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้าน

ทักษะการคิดให้สูงขึ้น 

-นักเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 90 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
2. ครูประจำช้ันจัดกิจกรรมทอดสอบ
คาบละ 5นาที ก่อนสอบฝึกคิดในใจ 
4. คนเก่งประจำเดือนแข่งขับในรอบชิง
ชนะเลิศ 
5. กิจกรรมคณิตศาสตร์เรลล่ี 
6. กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพทาง

คณิตศาสตร์ (ค่ายคณิตศาสตร์) 

7. สอนเสริมเพิ่มศักยภาพนอกเวลา

เรียน 

8. กิจกรรมพัฒนาการคิดของผู้เรียน
(ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด) 
9. สรุปผล/รายงานผล 
 
 

50,000.- นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางสาววาสนา  สุมาตรา
นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 
นางจารุวรรณ  ศลิาวิหก 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.21 วงดนตรีสตริง 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถด้านดนตรี 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมในโอกาสต่างๆ 
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านดนตรี 

ร้อยละ 80 1. ฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง 
2. ซื้ออุปกรณ์ดนตรี 
3.ร่วมกิจกรรมท้ังในโรงเรียนและ
ให้บริการชุมชน 
4. สรุปผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,770.- นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ ์
นางอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 
นายเอกพันธ์  เจริญศิร ิ
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง  ด้านการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.22 วงโยธวาทิต 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถด้านดนตรี 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมในโอกาสต่างๆ 

- ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านดนตรี 

ร้อยละ 80 1. ฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียน 
2. ซื้อชุดดุริยางค์ 
3. ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและให้
บริหารชุมชน 
4.สรุปผล/รายงานผล 

120,000.- นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.23 ส่งเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เด็กกับปกครอง 
2. เพื่อให้เด็กเห็น
ความสำคัญของตนเองและ
กล้าแสดงออก 
4. เพื่อเสริมสร้างพลังของ
เด็กให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ครอบครัว 
5. เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
โดยตรง มีความสนุกสนาน
ร่าเริงตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้ปกครองและ
นักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

-นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล2 ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตามวัย 
ปีละ 1 ครั้ง 

1. เตรียมรายละเอียดโครงการเตรียม
งาน 
2. ออกหนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม
กิกกรรม 
3. เตรียมอาหาร/เครื่องด่ืม 
4. ดำเนินงานตาโครงการ 
5. ประเมินผล/รายงานผล 
 

5,000.- นางนนัทนา  แพละออง 
นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
นางสาวกลัยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ          
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.24 ดนตรีไทย 1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักเครื่อง
ดนตรีไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
เล่นดนตรีไทยร่วมกับผู้อื่น 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
รักและหวงแหนดนตรีไทย 
4. เพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทยให้
ชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนสามรถเล่น
อังกะลุงได้ 

-นักเรียนระดับช้ัน 
ป.4-6 ปี
การศึกษา 2563 

1. ซ่อมแซมเครื่องดนตรีท่ีชุด 
2. กิจกรรมซ้อมดนตรีไทย 
3. สรุปผล/รายงานผล 

20,000.- นางสาวนันท์นภัส โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1  เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.25 นิทรรศการ
ศิลปะกับชีวิต 
 

1.  เพื่อใหค้ณะครู 
นักเรียน ศิลปินและผู้ท่ีมี
ความสนใจในทางศิลปะมี
โอกาสแสดงผลงานทาง
ศิลปะและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกัน 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียนมี
ความสามารถทาง
วิชาการควบคู่กับการ
ประกอบอาชีพ 
2.  นักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีก้าวหน้า ทันสมัย 
ภูมิใจในอาชีพ 
3.  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาชีพและเป็น
การส่งเสริมให้โรงเรียน
มีผลิตภัณฑ์ของ
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  80 1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  ประชาสัมพันธ์ 
3.  รวบรวมผลงาน 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจิตตินันท์ แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.26 ก่อต้นกล้าภาษา
หรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อฝึกทักษะด้านการ
อ่านคำศัพท์พื้นฐานของ
นักเรียนช้ัน ป.1-3 ทุกคน 
ภาคเรียนละ 250 คำ 

- นักเรียนช้ัน ป.3   
ทุกคนสามารถอ่าน
คำศัพท์พื้นฐานและ
บอกความหมายได้
ร้อยละ 80 

-นักเรียนช้ัน ป.1-3  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะทำงาน 
3. ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดและจุดประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม 
4. ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000.- นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
นางสาวสุลีพร  ไชยเอียด 

นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 

และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
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1.27 ประติมากรรม 1. นักเรียนมีทักษะและ
กระบวนการในการ
สร้างสรรค์งานปั้น 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
ทำงานกลุ่ม 
3. นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. นักเรียนเกิดความรู้และ
ทักษะไปพัฒนาเพิ่ม
ประสบการณ์เพื่อใช้
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทุกคน
สามารถสร้างสรรค์
งานปั้นอย่างง่ายได้ 
 

- นักเรียนช้ัน 
ม.1-ม.3 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. วางแผนการดำเนินงาน 
3. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ 
4. ดำเนินวานตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผล 
 

35,000.- นายจิตตินันท์ แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
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1.28 กีฬาเพื่อสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจแข็งแรง 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีสมรรถทางกายท่ี
ได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวง
กำหนด  
3. เพื่อให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีนิสัยรักการออก
กำลังกายและมีการออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

- นักเรียนมีการ
ฝึกซ้อมอย่าง
สม่ำเสมอและมี
คุณภาพเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ 

-  นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมี
สมรรถภาพ 
ทางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 
- นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับ
รางวัลชนะเลิศใน
การแข่งขัน 
- นักเรียนระดับ

ปฐมวัยร้อยละ 

95 มีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ์ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
3. กีฬาสีภายในโรงเรียน 
4. การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พ่อ 
แม่ ลูก 
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
6. ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.- นางนนัทนา  แพละออง 
นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
นางสาวกลัยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ          
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
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1.29 หนูน้อย 
รักการอ่าน 

1.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิด
นิสัยรักการอ่าน 
2.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด้านทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน 
3.  เพื่อให้เด็กปฐมวัย
สามารถพูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ขณะอ่านหนังสือนิทาน 
 

- เด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 
2  เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 
-  เด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 
2  มีนิสัยรักการอ่าน
ร้อยละ 100 
 

-  เด็กปฐมวัยมี
นิสัยรักการอ่าน 
-  เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
ทางด้านทักษะ
การฟัง การพูด 
การอ่าน และการ
เขียน 
-  เด็กปฐมวัย
สามารถพูดคุย
เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นขณะ
อ่านหนังสือนิทาน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. เตรียมรายละเอียดโครงการ / 

เตรียมโครงการ 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ประเมินผล / รายงานผล 

10,000.- นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
นางนันทนา  แพละออง 
นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
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1.30 ส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 

1.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเต็ม
ศักยภาพ                   
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ท่ีสมบูรณ์ 
 2.  เพื่อให้เด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะความรู้จาก
การใช้ประสบการณ์ตรง 
ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า
ได้ 
 3.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิด
ความสนใจ ช่ืนชม และ
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก  
ร่าเริงแจ่มใส  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่นได้ 
 

- เด็กปฐมวัยระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2,3  เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 
-  เด็กปฐมวัยระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2,3  ได้รับ
ประสบการณ์จากฐาน
การเรียนรู้ครบ 4 ฐาน
ร้อยละ 100 
 

-  เด็กปฐมวัยได้
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเต็ม
ศักยภาพ มีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตท่ี
สมบูรณ์ 
-  เด็กปฐมวัยได้พัฒนา
ทักษะความรู้จากการ
ใช้ประสบการณ์ตรง
ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง
ห้า 
-  เด็กปฐมวัยสนใจ ช่ืน
ชม และร่วมกิจกรรม
ด้วยความมั่นใจ กล้า
แสดงออก ร่าเริง
แจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน 
ครู และผู้อื่น 
 

กิจกรรมพัฒนาเด็กท้ัง 4 ด้าน 
ฐานท่ี 1 ด้านร่างกาย 

 (ป้ันดินน้ำมัน) 
ฐานท่ี 2 ด้านอารมณ์ – จิตใจ 

 (ร้องเพลง นันทนาการ) 
ฐานท่ี 3 ด้านสังคม  

 (การละเล่นไทย)  
ฐานท่ี 4 ด้านสติปัญญา  

   (การทดลองวิทยาศาสตร์) 
 

 10,000.- นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพชร 
นางนันทนา  แพละออง 
นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพ็ชร 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
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1.31  สืบสานมนต์
เสน่ห์เพลงลูกทุ่ง 

1. เพื่อสืบสานส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมดนตรี
ลูกทุ่งให้ผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ในระดับชาติ 
2. เพื่อพัฒนาวงดนตรี
ลูกทุ่งโรงเรียนวัดประสาท
นิกรให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนผ่านบทเพลง 
 

- วงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนวัดประสาท
นิกรเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 
-  นักเรียนมีความรู้ 
และทักษะในการเล่น
เพลงลูกทุ่ง 
-  นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

- เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม 

เพลงลูกทุ่งให้คนรุ่น
หลังเห็นคุณค่า
ความสำคัญ  
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้และทักษะการ
เล่นวงดนตรีลูกทุ่งไป
ใช้ประกอบอาชีพได้
ในอนาคต 
- นักเรียนม ี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สามารถใช้
ชีวิตในสังคมและเป็น
พลโลกท่ีมีคุณภาพ 

 

1. จัดซื้อเครื่องดนตรี และ
อุปกรณ์ดนตรีท่ีใช้ 

ในโครงการ 
2. ฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง 
3. แข่งศิลปหัตถกรรมระดับ

ภาค 
4. แข่งศิลปหัตถกรรม

ระดับชาติ 
5. ประเมินผลโครงการ 

246,090 นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์ 
นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 
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1.32 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยเน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ตรงตาม
ตัวชี้วัดในรายวิขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการประเมินระดับชาติ  O-NET  
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนใหสู้งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาทักษะและ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการ
และแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่าน
กิจกรรมการจัดค่ายเรียนรู้นอกห้องเรียน
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ 
อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำ 
ความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณา
การในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 

- นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  ตาม
ตัวชี้วัด 
- นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  6  เข้า

ร่วมกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  80 

- นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  เข้า

ร่วมกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์        ร้อยละ  

80 

 
 
 

- นักเรียนกลุ่มสนใจมีพัฒยา
การทางทักษะในการคิด
วิเคราะห์รายวิชา
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับชั้น
ประถมศึกษาปละ
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  ตาม
ตัวชี้วัด 
- นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ
ประเมินระดับชาติ  O-NET 
วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
สูงขึ้นโดยผ่านกิจกรรมค่าย
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
- นักเรียนสามารถนำความรู้
ที่ได้จากวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี
ไปใชใ้นชีวิตประจำวันได้ 

 

1  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
ตามตัวชี้วัด 
2. กิจกรรมค่าย 
วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 
3. กิจกรรมค่าย 
คณิตศาสตร์ 
4. สรุปผล/รายงานผล 

220,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรอนงค์  อ่องไล ่
และครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
วืทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง  การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.33 แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.  เพื่อรวบรวมแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
และนอกโรงเรียน 
3.  เพื่อจัดหาวิทยากรใน
ท้องถิ่นร่วมจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนได้มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
มีทำเนียบแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- นักเรียนร้อยละ 80 
เข้าใจและมีจิตสำนึก 
รักและภาคภูมิใจใน
ชุมชนท้องถิ่นของตน 

1.  ประชุมเสนอโครงการ 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.  จัดหาแหล่งเรียนรู้ 
4.  ประสานงานวิทยากรใน
ท้องถิ่น 
5.  การติดตามประเมินผล/
รายงานประเมินผล 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิริยา  ทองย้อย 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
และคณะครูโรงเรียนวัด
ประสาทนิกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.34 ส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ทุกระดับสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการนำ
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
2. เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในด้านวิชาการ และพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เผยแพร่/เสนอผลงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 85 
มีความรู้ ความเข้าใจ
กิจกรรมและการ
พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามรถ 
มีทักษะด้านวิชาการ
ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน 

- นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
- นักเรียนได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการสู่
สาธารณชนในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
2. แข่งขันทักษะระดับพื้นท่ี
การศึกษา 
3. แข่งขันทักษะระดับภาค  
4. แข่งขันทักษะ
ระดับประเทศ 
5. สรุปผล/รายงานผล 

190,000 นางราตรี   สมบัติ 
และคณะครูโรงเรียนวัด
ประสาทนิกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.35 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
     2.  เพื่อสร้างเครือข่าย 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดอบรมให้
ความรู้กับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูผู้สอนใน
โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร 
จำนวน 60 คน 
 และ
นักเรียน
โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร 
เริ่มต้ังแต่
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ถึง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
3                   
เป็นจำนวน 
930 คน 
 

1. จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติ 
2. เตรียมเอกสารการเงิน/เอกสาร
ประกอบการอบรม 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
4. ดำเนินการอบรมขยายผล 
5. ประเมินผลการอบรม/จัดทำ
เอกสารรายงานผล 
 

50,000 นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 
นายพรภิรมย์  ทองร่วง 
และคณะครูทุกท่าน 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.36 โครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้เด็กกล้าคิดกล้า

แสดงออก 

2. เพ่ือให้เด็กเด็กนักเรียนระดับ

ปฐมวัยได้รับการปลูกฝังเตรียม

ความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และ เจตคติที่ดีต่อการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เพ่ือให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติได้

ด้วยตนเอง 

4. เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนช้ันอนุบาล
1-2  โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร         
ปีการศึกษา 2563  

1.นักเรียนปฐมวัยมี
ความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ร้อยละ  
90  สามารถใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในจัดกิจกรรมท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

อย่างเหมาะสม 
2.  โรงเรียนมีวัสดุ

อุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ี
ทันสมัย สามารถ
นำมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับคุณภาพดี

เย่ียม 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย

โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานใน

การเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน 

ฐานที่ 1 จริงๆแล้วเวลา 1 

นาทีนานแค่ไหน 

ฐานที่ 2 นาฬิกาน้ำ 

ฐานที่ 3 โครงร่างและภาพ

พิมพ์ร่างกาย 

ฐานที่ 4 จังหวะในร่างกายฉัน 

ฐานที่ 5 แอบดูในหม้อ 

ฐานที่ 6 สัตว์ที่ออกหากินใน

เวลากลางวัน/ กลางคืน 

 

12,000 นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 
นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.37  โครงการหนู
น้อยรักสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. เพื่อป้องกันการติดเช้ือโรค

ต่างๆ  

3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยฝึกฝนให้

เด็กรู้จัก ระวังและรักษา

สุขภาพร่างกายของตนเอง 

 

 

 

นักเรียนช้ันอนุบาล
1-3  โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร  ปี
การศึกษา 2563 

เด็กปฐมวัยร้อยละ90 
มีการฝึกฝนให้เด็ก

รู้จัก ระวังและรักษา
สุขภาพร่างกายของ

ตนเอง 
 

1. สุขภาพจิตดีมีร่างกาย
แข็งแรง 
    - ช่ังน้ำหนัก- วัดส่วนสูง 
    - ล้างมือก่อนประทาน
อาหาร 
   - การแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน 
2. ก า ร ต ร ว จ  ร่ า ง ก า ย               

เล็บมือ เล็บเท้า  

 

10,000 1. นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร  
2. นางสาวธมลวรรณ เหมือนใจ 
3. นางอรพินท์   จีนกิ้ม  
4. นางนันทนา แพละออง 
5. นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
6. นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
7. นางสาวจฑุารัตน์ ช่วยเพชร
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.38 คลินิกภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ออกเขียนได้และอ่านคล่อง 

เขียนคล่องของนักเรียนและมี

ลายมือท่ีสวยงามข้ึน  

 2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

นิสัยรักการอ่าน 

 
 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ประสาทนิกร   
ปีการศึกษา 2563 

1.  ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนท่ีอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง
มีพัฒนาการด้าน
การอ่านการเขียน 
2. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียน มีนิสัยรัก
การอ่าน 
 

- นักเรียนสืบค้นคำขวัญและ
คำคมแล้วจดบันทึกพร้อม
บอกแหล่งท่ีมา 
- คัดเลือกคำขวัญและคำคม
ท่ีเหมาะสม 
- จัดทำป้ายคำขวัญและ                 
คำคม 
- นำป้ายคำขวัญและคำคมท่ี
จัดทำเรียบร้อย 

10,000 นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.39 ดีเจ (DJ) น้อย 
นักประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้แก่นักเรียน  

2 เพื่อส่งเสริมด้านการพูด 
การอ่าน และการแสดงออก
ของนักเรียน 

 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ประสาทนิกร   
 

- นักเรียนมี
ทักษะในการ
ฟัง และ
สามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้ 
- นักเรียนใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

1. รับสมัครนักเรียนเข้าคัดเลือกเป็น
ดีเจน้อย 
2. จัดกิจกรรมดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ 
3 จัดกิจกรรมจุลสาร(ข่าวสาร
ประสาทนิกร) 
4 จัดกิจกรรม PNG NEWS 
 

10,000 นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.40 ทบทวนความรู้

สู่ช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 
2. เพื่อเตรียมความรู้นักเรียนท่ี
มีระดับความรู้ต่างกันให้มีพื้น
ฐานความรู้ท่ีเท่ากัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ประสาทนิกร   
ระดับช้ัน ป.6       

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มี
ความรู้พื้นฐาน
ท่ีดีก่อนเรียน
เนื้อหาหลักใน
ช้ันเรียน คิด
เป็น 
ร้อยละ 80  

 

โดยครูผู้สอนดำเนินการสอนตาม

ตารางท่ีกำหนด 

 

5,000 นางสาวทองจันทร์  อุลมาร                                   
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่                                   
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.41 เรียนรู้สนุก

ติด   พิชิตภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เพื่อให้นักเรียนผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถในการอ่าน    
การฟัง การส่ือสารภาษาอังกฤษ
และการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาใน 
ชีวิตประจำวัน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
2.3 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น   
 
 
 

ผลผลิต (Output) 

- นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
- 3 ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 

- นักเรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการอ่าน ฟัง  
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและ
คิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
เจตคติท่ีดีขึ้น   

ร้อยละ 100 
 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน English makeover 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการฟังและคิด 
     Cinema and music 
1.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
     Crossword vocabulary Hints 
1.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ 
นันทนาการ Easy and fun Karaoke 
reading 
1.5 กิจกรรมการวัดและประเมินตาม
สภาพ จริง Storytelling face to 
face Classroom 
1.6 กิจกรรมพัฒนาและสอนเสริม
นักเรียนได้คะแนนภาษาอังกฤษLas
ปรับปรุง ในปีท่ีผ่านมาซึ่งขึ้นป.6 และ
ม.3 ปีการศึกษาใหม ่ 

2,500 1.  นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 

2. นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.42 สืบสาน

กลอนไทยใน

วรรณคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย
ผ่านกระบวนการอ่าน การเขียน
และกระบวนการทำงาน                   
เป็นกลุ่มให้แก่ผู้เรียน 
2.2  เพื่อนำความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
การติดต่อส่ือสารด้วยภาษาไทย                     
ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
2.3  เพื่อร่วมสืบสานภาษาและ
วรรณคดีไทยอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของสังคมให้คงคุณค่า 

 
 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6  โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร เข้า
ร่วมกิจกรรมและ
สืบสานภาษาไทย
อันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของ
สังคมให้คงคุณค่า  

ร้อยละ 100 
 

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 
- การอ่านและการใช้ภาษาผ่านบทร้อย
กรอง กลอนประเภทต่าง ๆ                   
ทุกสัปดาห์ 
- การแสดงบทบาทสมมติ คู่ขวัญ
วรรณคดีไทย  

5,000 1. นายอรรถพล  หลีนิ่ง 

2. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 

3. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
4. นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.43 สอนซ่อม

เสริมเพื่อพัฒนา

ทักษะ “การอ่าน

ออกเขียนได้” 

ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถ

อ่านออก เขียนได้ 

2.2 เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนท่ีอ่านไม่

คล่อง เขียนไม่คล่องให้มีพัฒนาการ

ดียิ่งขึ้น 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง   

2.4 เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียการ

ประเมินความสามารถในการอ่าน 

(Reading Test : RT) ให้สูงขึ้นกว่า

ปีการศึกษา 2561 

 
 

4.1 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

4.2 ผลการ

ประเมิน

ความสามารถใน

การอ่าน (Reading 

Test : RT)  

4.3 ผลงาน / 

ช้ินงานของ

นักเรียน  

 

ร้อยละ 100 
 

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 
การสอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อ่าน -เขียน  บัตรคำ คำพื้นฐาน 
- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคำ
และสะกดคำ 
- การอ่านออกเสียงและประสมคำ 
- เขียนตามคำบอกทุกวัน 

15,000 1. นางราตรี  สมบัติ 

2. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 

3. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 

 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.1  ธนาคาร 
ความดี 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย  มีวิถีแบบ
ประชาธิปไตย 
 2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
คุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 
มีความขยัน  อดทน   
ประหยัด  ซื่อสัตย์ 
3.  เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
ให้นักเรียนทำความดี 
ในทุกด้าน 
4.  เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

5.  เพื่อให้เยาวชนมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ

รักษาส่ิงแวดล้อม  

 
 

-  ได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จริงซึ่งสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 85 1.  กิจกรรมวินัยสร้างตัว  คุณธรรม
สร้างใจ 
-  นักเรียนเข้าแถวรอรับอาหาร
กลางวัน 
-  นักเรียนเดินแถวเปล่ียนห้องเรียน 
-  ฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวัน
ศุกร์ 
2.  กิจกรรรมงามอย่างไทย 
-  การทำความเคารพ 
-  การพูดจาไพเราะ 
-  การแต่งกาย 
3.  กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ 
-  บันทึกความดีในสมุดบันทึกหรือ
กล่องความดี 
-  กิจกรรมจิตอาสา  โดยการฝึกให้
นักเรียนช่วยเหลือผู้สูงอายุและงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน 
5.  สรุปผล/รายงานผล  
 

15,000.- 
 

นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางราตรี  สมบัติ  
นางโสภา   สุขเจริญ 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 
นางสุจินต์    ทองขาว  
นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ที่  2  เร่ือง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.2  อนุรักษ์ 
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อนักเรียนจะได้รับการ 
เสริมสร้างและปลูกฝังใน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยไว ้
ให้คนรุ่นหลัง 
2.  เพื่อนักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีร่วมกันใน 
หมู่คณะ 
3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ 
ความสนุกสนานและ 
แสดงความสามารถต่อ 
ตนเองและชุมชน 

-  นักเรียนมีความรักและ
ความเข้าใจต่อการร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย 
-  ฝึกซ้อมดนตรีไทย รำวง
มาตรฐานและท่าร่ายรำ
ประกอบจังหวะเพลงรำไทย
ร่วมแสดงในงานต่างๆ 

ร้อยละ 80 1.  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน 
การจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
2. ฝึกซ้อมดนตรีไทย 
3. ฝึกซ้อมกลองยาว 
4. นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
5. จัดตกแต่งเรือพระบก / ขบวนแห่ 
6. ประเมินผล/รายงานผล 

70,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอาทิตยา   ปิ่นแก้ว 
นางกมเลศ   ประสมศร ี
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต   
นายเอกพันธ์  เจริญศิร ิ
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นายอรรถพล   หลีน่ิง 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
และคณะครผูู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 



 

 

 

กลยุทธ์ที่  2 เร่ือง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 การพัฒนาการ
ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะในการดำเนินชีวิต
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
อาสายอมรับคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น 
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียน ชุมชน มี
แห่งเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

-นักเรียนมีทักษะ 
ความรู้ในด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
และนำความรู้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดกิจกรรมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประเมินผล 
 

 10,000.- นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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2.4 ค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

1. เพื่อสร้างเสริม
คุณลักษณะนิสัยให้นักเรียน
มีกายอ่อนน้อม วาจา
อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 
2. เพื่อปลูกฝังเกี่ยวกับ
ศีลธรรมทางพุทธศาสนา  
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในชีวิต 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน 
4. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก ให้อยู่ดีมีสุข รู้ทัน
โลก ในสังคมปัจจุบัน 
 
 
 
 

-นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และซึมซับ
การปฏิบัติตนในทาง
ท่ีดี ร้อยละ 90 
- เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้าน
อุปนิสัยและ
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมข้ันต้น 
 

ร้อยละ 90 
 

1. เขียนโครงการ นำเสนอตามลำดับ
เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
ดำเนินการ 
2. ประชุมคณะร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูและคณะวิทยากร
ผู้รับผิดชอบ 
3. ดำเนินงานตามโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ช้ัน ป.4 – 
ม. 3 ณ วัดราชบุรณะ อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร 
4. ให้นักเรียน และครูตอบ
แบบสอบถาม สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 
5. ประเมิลผล/รายงานผล 
 
 
 
 

150,000.- นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี  
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางราตร ี    สมบัติ 
นางบรรจง   สว่างวงศ์ 
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.5 บรรพชา
สามเณร-ธรรม            
จาริณี ภาคฤดูร้อน 

1.  เพื่อให้นักเรียนชายอายุ 8-
15 ปีได้บรรพชาสามเณรและ
นักเรียนหญงิอายุ 8-15 ปีได้
บวชธรรมจาริณีในภาคฤดูร้อน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีโอกาสเข้ารับการศึกษา
อบรมและปฏิบัติธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถนำหลักธรรม
ทาพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 
3.  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และอบายมุขทุก
ชนิด 
4.  เพื่อใหน้ักเรียนได้ศึกษาคำ
สอนทางพระพุทธศาสนาและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยอันดีงาม 
 

- นักเรียนได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
บรรพชาสามเณร- 
ธรรมจาริณีภาคฤดูร้อน 
-  นักเรียนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษา อบรมและ
ปฏิบัติธรรมสามารถนำ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 20 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อวางแผน 
3.  ดำเนินงานตามแผน 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางราตรี  สมบัติ 
นางโสภา  สุขเจริญ    
นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.6 โรงเรียนวิถี
พุทธ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.  เพื่อพัฒนาผู้เรียน เรื่อง 
การกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น 
5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าความเป็นไทย
และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย   
 
 
 
 
 

- โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานวิถีพุทธ
ภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบวิถีพุทธ อย่างมี
คุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามอัตลักษณ์ 
29 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในตนเอง 

ร้อยละ 80 1. ประชุมปรึกษา 
2. กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ 
  - ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 

3. กิจกรรมเด็กดีท่ีน่ายกย่อง 

 - ให้คำชม เสริมแรงการทำความดี 

4. กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย 

 - น้องเคารพพี่ ทักทายน้อมไหว้ทุก

เช้า 

5. กิจกรรมบริหารจิต/นั่งสมาธิ 

 - ทำสมาธิก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย 

6. กิจกรรมเสียงตามสาย 

 - เปิดเพลง/นิทาน ท่ีส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

7. ประเมินผล 

5,500.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
นางสาวชุตามาส เย็นบ้านควน 
นายเอกพันธ์  เจริญศรี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.7 ค่ายอาสา
พัฒนาชุมชน 

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ต้นน้ำให้กับเยาวชน 

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ

ใช้ศิลปะผสมผสานกับการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ 

3. เพื่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ

ให้กับชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 

-  นักเรียน  จำนวน  
40  คน  ครู  และ
ชาวบ้านในชุมชน 
จำนวน  30  คน  
ช่วยกันสร้างฝาย  
และนักเรียนรักษ์ป่า 
รักษ์น้ำโดยใช้ศิลปะใน
การสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
 

ร้อยละ  80 
 

1. ปรึกษาหารือผู้มีส่วนรับผิดชอบ 
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
เบ้ืองต้น 
2 . เขี ย น โค ร ง ก า ร   น ำ เส น อ
ตามลำดับขั้น เพื่อขอความเห็นชอบ
และอนุมัติดำเนินการ 
3. ประชุมคณะร่วมกับผู้บริหาร
ส ถ าน ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา  คณะครู และคณะ
วิทยากรผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินงานตามโครงการ 
5 . ให้ นั ก เรี ย น  แ ล ะ ค รู  ต อ บ
แบบสอบถาม สภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
6.จัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดในขณะ
ดำเนินการ บันทึกภาพวิดีโอ  

32,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
นางนงเยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางราตรี  สมบัติ 
นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
ว่าท่ี ร.ต. หญิงพจนา  ชื่นจันทร์ 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์ 
นาพิริยา  ทองย้อย 
นางสาวกรรณิการ์   นาคะวัจนะ  
นางสาวกาญจนา   ไข่คงรอด 
และคณะครผูู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.8 เกษตร
กลางเมือง 

1. เพื่อฝึกปฏิบัติให้

ความรู้ความเข้าใจ

สำหรับนักเรียนเกี่ยวกับ

เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน

ในพื้นท่ีจำกัด 

2. เพื่อปลูกฝังให้

นักเรียนตระหนักถึง

ความสำคัญของการใช้

ชีวิตท่ีพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ 

3. เพื่อส่งเสริมแนวทาง

ในการสร้างอาชีพให้กับ

นักเรียน 

ครูและ
นักเรียนมี
แปลงสาธิต
การปลูกพืชไร้
ดินในพื้นท่ี
จำกัด 

ร้อยละ  80 
 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan)  ประชุมฝ่ายดำเนินการเพ่ือปรึกษา
เก่ียวกับแนวปฏิบัติพร้อมมอบหมายหน้าท่ีการประสานงาน
และจัดเตรียมส่วนต่าง ๆ 
2. ข้ันดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบสำเร็จรูป 1 ชดุ  
   2.2 ติดต้ังและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบน้ำ 
   2.3 จัดทำการเพาะเมล็ดตลอดปีการศึกษาจำนวน 6 รอบ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละรอบ ดังน้ี 
 - เพาะเมล็ดผักสลัด 
 - ย้ายปลูกลงในระบบไฮโดรโพนิกส ์
 - ใส่ธาตุอาหาร A, B และตรวจสอบค่า pH   ของน้ำ 
- เก็บเกี่ยวผลผลิต 
 - นำผลผลิตใส่บรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจำหน่าย 
 - จัดทำแบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายของแต่ละรอบการผลติ 
- จดบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนอย่างต่อเน่ือง 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 
   3.2 สรุปโครงการเกษตรกลางเมือง 
4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน 
   4.2 กำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงการ 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัทรา  นาคสิงห์      
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ      
นางสาววิธุดา  คงมณี 
นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน  
ว่าท่ี รต.หญิงพจนา  ช่ืนจันทร์                             
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.9 สืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2. เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้
เรียนรู้จักมารยาทไทย (การ
ไหว้) 
3. เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมี
ส่วนร่วมในวันสำคัญทาง
ศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ  
4. เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้
รู้จักขนมไทยและการทำขนม
ไทย 
 

- นักเรียนช้ันอนุบาล
1-3  โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร   
- นักเรียนปฐมวัยมี
ความรู้และความ
เข้าใจในการอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 100 1. ประชุมปรึกษา 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
  - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย การแต่งกายชุด
ไทย  
  - จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย
ไหว้สวย (เดือนละ 1 ครั้ง) 
  - จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
(เดือนละ 1ครั้ง) 
  - จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
(เดือนละ 1 ครั้ง) 
  - จัดกิจกรรมทำขนมไทย (เดือน
ละ 1 ครั้ง) 
  - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

3,000 นางสาวรัตติยา  ทองสุข 
นางนันทนา  แพละออง 
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 



 

 

 

กลยุทธ์ที่  2  เร่ือง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.10 ลูกเสือน้อย 

ร้อยวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน

ประสบการณ์การเรียนรู้  ความมี

ระเบียบวินัยให้ยั่งยืน 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

นักเรียน ด้านพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

3. เพื่อให้เด็กระเบียบและได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง 

 

- นักเรียนช้ัน
อนุบาล 1-3   
- นักเรียนปฐมวัย
นำความรู้จากการ
ฝึกระเบียบวินัย ไป
ใช้ในกิจวัตร
ประจำวันได้ถูกต้อง
และยั่งยืน 

ร้อยละ 100 
 

ขั้นที่ 1 รวมพล 
   - เปิดกอง  ประชุมลูกเสือจูเนียร์ 
   - การทำแกรนด์ฮาวล์ 
ขั้นที่  2 ฝึกสมาธิ 
   - การฝึกกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ 
ขั้นที่  3 ดำเนินตามกระบวนการ 
  - เปิดประชุมกองลูกเสือจูเนียร์ 
  - เพลง , เกม 
  - การฝึกกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ 
  - วัดและประเมินผล 
ขั้นที่  4 วัดความก้าวหน้าด้วยการ
ประเมิน 
  - การอยู่ค่าย  day  camp 
  - การวัดและประเมินทุกกิจกรรม 

5,000 นางนันทนา   แพละออง 
นางสาวอรพินท์    จีนกิ้ม 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
นางสาวรัตตยา    ทองสุข  
นางสาวกัลยาณี   แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 

นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 

และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
กลยุทธ์ที่  2  เร่ือง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.11 หนูน้อย

พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยนำแนวทาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจใน

คุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม 

เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

3. เพื่อให้เด็กปฐมวัย รู้จักใช้วัสดุ 

ส่ิงของ ทรัพยากรอย่างพอเพียง 

4. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความ

ตระหนัก มีจิตสำนึก รักธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

เด็กปฐมวัยสามารถ
นำไปปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน
และเป็นพื้นฐาน
การประหยัด รู้จัก
การอดออม การใช้
วัสดุส่ิงของ 
ทรัพยากรอย่าง
พอเพียง  

ร้อยละ 95 1. ประชุมปรึกษา 

2. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้ 
เดือนละ 1 กิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1  ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุ

ธรรมชาติและเศษวัสดุอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 2 เปเปอร์มาเช่ร์ 

กิจกรรมที่ 3  ดอกไม้จากซองขนม และซอง

วัสดุอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 4  กระปุกออมสินขวดน้ำ 

กิจกรรมที่ 5 ประดิษฐ์ของใช้จากถุงนม

โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 6 พวงกุญแจจากฝากขวดน้ำ 

กิจกรรมที่ 7  ปลูกสมุนไพรในแก้วพลาสติก 

กิจกรรมที่ 8 ปลูกผักในแก้วพลาสติก 
3. จัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานของเด็ก 
4. ประเมินผล/รายงานผล 

10,000 นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 

นางนันทนา   แพละออง 
นางสาวอรพินท์    จีนกิ้ม 
นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
นางสาวรัตตยา    ทองสุข  
นางสาวกัลยาณี   แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 

และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและคุณภาพ 
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3.1  อาหาร 
กลางวัน 

 

 

 

 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ 
ประทานอาหารกลางวัน 
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
2. เพื่อช่วยเหลือให้ นักเรียน
ท่ีไม่มีอาหารกลางวัน
รับประทาน มีอาหาร
รับประทานอย่างท่ัวถึง 
3.  เพื่อจัดหา  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม  วัสดุ - อุปกรณ์ 
สถานท่ี  ให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมท่ีจะใช้งานได้ดี 
และมีจำนวนพอเพียงกับ 
นักเรียน 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละของนักเรียน
ท่ีรับประทานอาหาร 
กลางวัน 
-  จำนวนวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีพร้อมต่อการใช้งาน 
 

ร้อยละ 100   
 
 

ร้อยละ 100   
 
 
 
 

1.  ปรับปรุงสถานท่ี  ซ่อมแซม  
วัสดุ-อุปกรณ์ 
2.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
3.  ให้บริการอาหารกลางวันแก่ 
นักเรียน 
4.  สรุปผล/รายงานผล 

3,500,000.- นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางนันทนา   แพละออง 
นางราตรี  สมบัติ 
นางศรีวิลัย  มลอุ่น 
นางพิริยา  ทองย้อย 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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3.2 กิจกรรม 
สวัสดิการโรงเรียน 

1.  เพื่อให้นักเรียนนำความรู้
ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.  เพื่อจัดหาสินค้าและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมา 
จำหน่ายในราคาย่อมเยา 
3.  เพื่อรองรับผลผลิตของ 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละของนักเรียน 
   ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

ร้อยละ  95 1.  ประชุมครู  นักเรียน  เพื่อ
ช้ีแจง 
รายละเอียดโครงการ  และแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ  เปิดรับสมัครใหม่ 
2.  เปิดให้บริการ 
3.  จ่ายเงินปันผล 
4.  สรุปผล/รายงานผล 

70,000 
 

 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหา 
นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
นายอรรถพล   หลีนิ่ง 
นายเอกพันธ์   เจริญศิริ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.3  บริการสุขภาพ 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก 
การแปรงฟันอย่างถูกวธิ ี
2.  เพื่อจัดบริการตรวจฟัน 
 ฟรีให้กับนักเรียนต้ังแต่ 
ช้ัน ป.1-ม.3 
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
สุขนิสัยท่ีดี  มีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
4.  ลดอัตราเส่ียงของโรค 
ฟันผุ  โรคเหา  โลหิตจาง 
และการขาดสารอาหาร 
5.  ให้คำแนะนำดูแลเอา 
ใจใส่ด้านการปฐม- 
พยาบาลเมื่อนักเรียน 
มีปัญหา 
 
 
 
 

-  นักเรียนแปรงฟันถูก
วิธีร้อยละ 80 
- นักเรียนมีฟันผุ 
เจ็บป่วย  มีอุบัติเหตุลด
น้อยลง 
-  นักเรียนทุกคนได้รับ
การบริการด้านสุขภาพ
อนมัยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และบุตรสุขภาพทุกคน 
-  นักเรียนมีร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 
 

ร้อยละ 100   
 
 
 

1.  บริการตรวจสุขภาพฟันของ 
นักเรียน 
2.  ให้ความรู้ด้านการแปรงฟันท่ี 
ถูกวิธี/ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
3.  สำรวจน้ำหนัก/ส่วนสูง 
4. จัดกลุ่มให้นักเรียนแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุกวัน 
4.  ให้นักเรียนอมน้ำยาฟลูออไรด์ทุก 
วันอังคาร 
5.  ประสานงานกับแผนกทันตกรรม 
โรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา 
6. การให้ความรู้ด้านอนามัยและ
ให้บริการด้านสุขอนามัยแก่นักเรียน 
7. การปฐมพยาบาลนักเรียน 
8. การตรวจสอบความปลอดภัย 
7.  สรุปผล/รายงานผล 

20,000.- 
 
 
 

 
 

นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.4  บริการ 
เด็กด้อยโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  เพื่อให้นักเรียน  เรียน
ร่วมกับเด็กปกติได้ 
2.  เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือ 
ตนเองได้ตามศักยภาพ 
3.  เพื่อให้นักเรียนไม่ต้อง 
เป็นภาระแก่สังคม 

-  จำนวนนักเรียน 
ท่ีด้อยโอกาสทาง
การศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทาง 
การศึกษา 

ร้อยละ 100  
 

1.  สำรวจนักเรียนท่ีมีปัญหาทาง 
 การศึกษา 
2. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการศึกษาโดยศึกษา
เป็นรายกรณี 
2.  จัดกิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการศึกษา
เป็นรายบุคคล 
3.  สรุปผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000.- 
 

นางสุจินต์ ทองขาว 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
นางสาวชุลีพร  อิสโร 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองอยู่ 
นางสาวนฤมล  นุ้ยบ้านด่าน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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3.5  ห้อง 

(Student 

Support  

Services : SSS)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษสามารถเข้าถึง
กระบวนการเรียนการสอน 
ได้อย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนท่ัวไป 
2.  เพื่อจัดหาส่ือส่ิงอำนวยความ
สะดวกและบริการ สนับสนุน และ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา ได้
เต็มศักยภาพ 
3.  เพื่อพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
รวมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นักเรียนท่ีผู้เรียนท่ี
มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  

ร้อยละ 100 
 

1. จัดทำโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาเรียนรวม  เสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. คัดแยก/คัดกรองเด็ก 
3. ตัดสินเด็กพิเศษและการประเมิน
ความต้องการพิเศษ 
4. จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) 
5. จัดรูปแบบการเรียนรวม 
6. ดำเนินการสอนตาม  (IEP) 
 

10,000 นางสุจินต์  ทองขาว 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
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3.5  คุ้มครอง 
ความปลอดภัย 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันอุบัติภัย สามารถ
รักษาตนเองให้มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางไป
กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. เพ่ือตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
โรงเรียน 
3. เพ่ือตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอุปกรณ์ดับเพลิง 
4. เพ่ือตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเครื่องเล่นใน
สนามเด็กเล่น 
5. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้ปกครองมีความไว้วางใจใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการคุ้มครอง
ป้องกัน 
 

 

ร้อยละ 100   1. จัดทำแผนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 
2. จัดครูเวรปฏิบัติหน้าท่ีดูแลการใช้รถใช้
ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนท้ัง
ตอนเช้าและตอนเย็น 
3. ให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุในบทเรียนและ
โดยการประชุมช้ีแจงให้บ่อยครั้ง 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ถังดับเพลิง 
เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
5. จัดทำทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทท่ี
รับส่งนักเรียน โดยมีบัญชีช่ือเจ้าของรถ ซึ่ง
ให้บริการประจำและเส้นทางวิ่ง 
6. ประเมินผล/รายงานผล  

10,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรภิรมย์  ทองร่วง 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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3.6 สายสัมพันธ์ 
บ้านและโรงเรียน 

1. เพื่อให้ครูรู้สภาพแวดล้อม
ของครอบครัวนักเรียน 
2.  เพื่อให้ครูรู้สภาพความ 
เป็นอยู่ของนักเรียนเมื่ออยู่กับ
ครอบครัว 
3.  เพื่อสร้างความร่วมมือท่ีดี 
ในการป้องกันดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาการนักเรียน
ระหว่างครูกับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง 
4.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างครูกับพ่อแม ่
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

-  ครูประจำช้ันออก
เย่ียมบ้านนักเรียนในช้ัน
เรียนเดือนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 95   
 

1. วางแผนการดำเนินงาน
กำหนดเวลาครูท่ีจะออกเยี่ยมบ้าน 
2. แจ้งวัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน
และกำหนดระยะเวลาให้
ผู้ปกครองทราบ 
3. จัดเตรียมบันทึกการเย่ียมบ้าน 
4. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. ผู้ปกครองแต่ละคนได้พบปะครู
ประจำช้ันในวันประชุมผู้ปกครอง 
6. ประเมินผล/รายงานผล 
 

15,000.- นางจันทิมา อินทรมาตย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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3.7 อาหารเสริม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้กับนักเรียนมี
ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง 
2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จัก
รับประทานอาหารเสริมท่ีมี
ประโยชน์ 
3. เพื่อเป็นการบริการ/
อำนวยความสะดวกให้กับ
นักเรียนท่ีไม่ต้องจัดซื้อด้วย
ตนเอง 
4. เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนได้รับบริการ
อาหารเสริม  
(นมโอวัลติล/ขนมปัง) 
ตลอดปีการศึกษา 
- นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
- นักเรียนมีความ
พร้อมในการเรียนรู ้
มีพัฒนาการรอบด้าน
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 100 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดซื้ออาหารเสริม (นมโอวัลติล/
ขนมปัง) ให้เพียงพอกับนักเรียน 
3. ให้บริการอาหารเสริม  
(นมโอวัลติล/ขนมปัง) ให้เพียงพอ
กับนักเรียน 
4. ติดตามและประเมินผล 

160,000.- นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
และคณะครผูู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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3.8  วันแห่งความ 
สำเร็จ 

1.  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน 
อยากเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น
และศึกษาท่ีโรงเรียนเดิม
ต่อไป 
2. เพื่อสร้างเสริมให้เด็กมี
ความใฝ่รู้ รักการอ่าน 
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
คิดแก้ปัญหา ทำกิจกรรม
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

-  จำนวนนักเรียน 
    อนุบาล 3 
-  จำนวนนักเรียน 
    ช้ัน  ป.6 , ม.3 

ร้อยละ 100   1.  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและ 
วุฒิบัตรนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
2.  ผู้ปกครอง  นักเรียนและครูร่วม 
รับประทานอาหารร่วมกัน 
3.  สรุปผล/รายงานผล 
 

100,000.- นางนันทนา  แพละออง  
นางสาวกัลยาณี   แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ  
นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 
นางกมเลศ    ประสมศรี 
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
นางสาวรัตติยา   ทองสุข 
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวทองจันทร์   อุลมาร      
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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3.9 แนะแนว 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รัก

และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวาง
แผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการ
ดำเนินชีวิตและสังคม 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และ
อยู่รวมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
5. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสนอแนวทาง
ร่วมกับคร ู
6. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
อย่างมีคุณภาพาตามศักยภาพ
ของตน 

- นักเรียนสามารถ
ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100  1. ประชุมคณะทำงาน/เตรียมงาน 
2. การเตรียมการ 
  - เตรียมแบบสอบถามนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
  - เตรียมเอกสาร“เรียนอย่างไรจึงเก่ง 
- เตรียมเทคนิคและแนวการสอบ 
- เตรียมประสานงานชมนิทรรศการ
เพื่อการศึกษาจากโรงเรียนสวนศรี
วิทยา  โรงเรียนเมืองหลังสวนและข่าว
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆ 
3. การดำเนินการ 
  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  - แนะแนวทางการเรียนทุกสัปดาห์ 
  - แนะนำกลยุทธ์การสอบ 
  - เสาะหาแหล่งเรียนต่อสำหรับ
นักเรียนช้ัน ป.6/ม.3 
4. ประเมินผล/รายงานผล 

10,000.- นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
นางสาวทองจันทร์   อุลมาร 
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางสาวชุติมณฑน์  โมระมัต 
นางสาววิธุดา  คงมณี  
นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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3.10 ลดพุง                  
ลดโรค 

1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ ท่ี ถู ก ต้ อ งใน เรื่ อ ง 
โภชนาการอาหาร การออก
กำลังกายและการจัดการกับ
อารมณ์ท่ีเหมาะสม 
2. เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ค่ า ดั ช นี ม ว ล ก า ย (BMI) 
รวมทั้งควบคุมการรอบเอวท่ี
เหมาะสม 
3. เพื่ อ ให้นั ก เรียนมี การ
ป รั บ เป ล่ี ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม
และสามารถควบคุมน้ำหนัก
ตัว ลดรอบเอวได้ 

นัก เรียนโรงเรียนวัด
ประสาทนิ กรระ ดับ            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
– 6 จำนวน  150 คน 
ท่ี มี น้ ำ ห นั ก ตั ว เกิ น
เกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนโรงเรียน
วัดประสาทนิกร
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
4 – 6  
จำนวน 150 คน 

- สำรวจ รวบรวมข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนวัด
ประสาทนิกรที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
- อบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่อง โภชนาการ
อาหาร การออกกำลังกายและการจัดการกับ
อารมณ์ที่เหมาะสม 
- ออกกำลังกาย กายบริหาร การเล่นกีฬา                
ที่ถูกต้อง 
- ควบคุมการรับประทานอาหารของนักเรียนที่มี
น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งนักเรียนที่
มีภาวะเสี่ยง 
- บันทึกการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่
ถูกต้องและคำนวณแคลอรี่ของอาหารแต่ละมื้อ 
- บันทึกกิจกรรมการออกกำลังกาย กายบริหาร 
การเล่นกีฬา 
- การให้ความรู้เสียงตามสายในเรื่อง โภชนาการ
อาหาร การออกกำลังกายและการจัดการกับ
อารมณ์ที่เหมาะสม 
 
 
 

23,565   นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

การพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
กลยุทธ์ท่ี   4    เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 การศึกษา 
ดูงานทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อจัดอบรมสัมมนาและ 
นันทนาการร่วมกนัระหว่าง
คณะครู 
2.  เพื่อให้คณะครูร่วมมือ 
กันทำงานอย่างเป็นเอกภาพ 
3.  เพื่อให้ครูมีความสุขใน 
การทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละของครู 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100  1.  จัดเตรียมเอกสารและหาสถานท่ี 
เพื่อจัดอบรมสัมมนา 
2.  จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา 
นันทนาการ 
3.  ประเมินผล/รายงานผล 

200,000.- นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางนันทนา  แพละออง 
นางบรรจง  สว่างวงศ์  
นางสาวอัญมณี    โอสถ 
นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
  



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี   4    เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.2  ส่งเสริม 
ศักยภาพบุคลากร
ในโรงเรียน 

1.  เพื่อจัดอบรมสัมมนา 
ความรู้และเทคนิคการสอน
ให้แก่ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.  เพื่อจัดส่งครูเข้ารับการ 
อบรมสัมมนาตาม 
หลักสูตรท่ีหน่วยงานอื่น ๆ 
จัดขึ้น 
3.  เพื่อให้ครูสามารถ 
ปรับเปล่ียนวิธีการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น 
 
 

-  การอบรม 
สัมมนาทาง 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อย่างน้อยคนละ  
4 ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า  
20  ช่ัวโมง 

1.  อบรมสัมมนาให้แก่บุคลากร
ตามความต้องการจำเป็น 
2.  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตาม 
โครงการต่าง  ๆ 
3.  ประเมินผล/รายงานผล 

130,000.- นางนันทนา แพละออง 
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี   4    เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.3  การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ 
ในโรงเรียน 

1.  เพื่อให้ครูได้จัดทำวิจัย 
เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2.  เพื่อให้ครูได้ทำวิจัยใน 
โรงเรียน 

-  ครูสามารถใช้การ
วิจัยในช้ันเรียนมา
ปรับปรุงการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 1.  ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
2.  จัดทำวิจัยในโรงเรียน 1 โครงการ 
3.  ทำการวิจัย 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000.- นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางราตรี  สมบัติ 
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางสาววิธุดา  คงมณี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
 

การพัฒนาระบบ 
บริหารการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.1  สวัสดิการ 
บุคลากร 

1.  เพื่อสนับสนุนให้ครูได้ 
พัฒนาตนเองโดยการ 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
อยู่เสมอ 
2.  เพื่อให้ครูได้รับการ 
สนับสนุนตรวจสุขภาพ 
ประจำปี 
3.  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 
ในการทำงาน 
 
 
 
 
 

- ครูมีสุขภาพกาย
แลสุขภาพจิตดี/ครู
ทำงานอย่างมี
ความสุข 
- ครูมีความรักและ
ความผูกพันซึ่งกัน
และกัน 

ร้อยละ 100 1.  สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน 
เข้ารับการอบรม 
2.  ช่วยเหลือและให้กำลังใจในยาม 
เจ็บป่วย 
3.  ประเมินผล/รายงานผล 

35,000.- นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.2  พัฒนางาน 
ธุรการและ
สารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร 

1.  เพื่อให้มีการจัดระบบงาน 
ท่ีชัดเจน 
2.  เพื่อให้มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ท่ี 
เพียงพอต่อการจัดเก็บ 
3.  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
ในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานธุรการและ 
สารสนเทศมี 
ความถูกต้อง 
ตามระบบงาน 
สารบรรณ 

ร้อยละ 100   1.  สำรวจ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
2.  จัดทำทะเบียน รับ - ส่งหนังสือ 
3.  จัดระบบงานข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นแฟ้มท่ีชัดเจนตามลักษณะงาน 
4.  ประเมินผล/รายงานผล 

100,000.- นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.3  พัฒนางาน 
การเงินและพัสดุ 

1. เพื่อจัดระบบการทำงาน 
การเงินและพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพมีคล่องตัว 
และโปร่งใส 
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของระบบบัญชีท้ังด้าน
การเงินและพัสดุ 
3. เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนา
ไปสู่การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างมี
คุณภาพ 
4. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
และกรรมการสถานศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารการเงิน
และพัสดุ 
5. เพื่อจัดวางระบบการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
และพัสดุของโรงเรียน 
 
 

-  การจัดทำบัญชี
ประเภทต่างๆถูกต้อง
ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
 

ร้อยละ 100   1.  ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง 
การเงินและพัสดุ 
2.  จัดเก็บข้อมูลการเงินและพัสดุ 
3.  ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000.- นางสาวนันท์นภัส โมระมัต 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.4  ประชุม 
กรรมการ
สถานศึกษา 
และผู้ปกครอง 
นักเรียน 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างคณะครู  ผู้ปกครอง
และกรรมการสถานศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน 
กรรมการสถานศึกษา 
คณะครูได้ร่วมมือแก้ปัญหา  
ข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและ 
เสริมสร้างส่ิงท่ีดีให้กับ 
นักเรียนและโรงเรียน  

-  โรงเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานร่วมมือร่วม
ใจในการทำงาน
เพื่อพัฒนางานของ
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลผลิตในทุก
ด้านเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 
ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
-  จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  ออกหนังสือเชิญประชุม 
3.  เตรียมอาหาร/เครื่องด่ืม 
4.  จัดประชุม 
5.  ประเมินผล/รายงานผล 

20,000.- นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางนันทนา  แพละออง 
นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.5  การนิเทศ 
ภายใน 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและ 
คณะกรรมการนิเทศของ 
สถานศึกษามีความรู้ 
และปฏิบัติการนิเทศ 
ภายในโรงเรียนได้ 
2.เพื่อให้ครูจัดการเรียน 
การสอนตามแนวปฏิรูป 
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ  การบูรณาการ 
เน้นกระบวนการคิด 
3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม 
เสริมการเรียนรู้ได้อย่าง 
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

-  จำนวนครูร่วมที่ 
   โครงการ 

ร้อยละ 90 
 

1.  ดำเนินการนิเทศติดตามการ 
ดำเนินงานในแต่ละระดับช้ัน 
โดยผู้บริหารโรงเรียนประจำทุกวัน 
2.  ประชุมช้ีแจง  เสนอแนะ ติดตาม 
ทบทวน  ทุกวันพฤหัสบดี 
3.  ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 

30,000.- นางราตรี  สมบัติ 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางนันทนา  แพละออง 
นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นายพรภิรมย์  ทองร่วง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.6  จัดหาบุคลากร 
ความสามารถ 
เฉพาะ 

1  เพื่อจัดจ้างบุคลาการท่ีมี
ความสามารถด้านพละ,ครู
ปฐมวัย,ภาษาไทย,สังคม
และคอมพิวเตอร์ 
2  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการตามสาระหลักสูตร
ในปัจจุบัน 
3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
พละศึกษา,ปฐมวัย,
ภาษาไทย,สังคมและ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

-  มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ
จำนวน  4  คน 

-  จำนวน  4 คน 1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  ประเมินผลโครงการ 

210,000.- นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.7  ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

1.  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพ
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
2.  เพิ่มบรรยากาศผ่อน
คลายความเครียดให้กับครู
และนักเรียน 
3.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรักในความสวยงาม
ของต้นไม ้
4.  เพื่อนำพันธุ์ไม้มาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
หรือการจัดตกแต่งสถานท่ี
เมื่อมีกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนมีจิตสำนึกใน
การรักความสวยงาม
ของพรรณไม้และรู้จัก
พรรณไม้ต่างๆ 

อาคารสถานท่ีมี
ความร่มรื่นสวยงาม 

1.  เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากผู้เกี่ยวข้อง 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3.  จัดสวนหย่อมภายในโรงเรียน 
4.  ประเมินผล 

40,000.- นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
นางสาววาสนา  สุมาตรา 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.8  บริการชุมชน 1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล 

ในชุมชนมีโอกาสใช้บริการ
ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
2. เพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  กิจกรรมร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

ปีละ 2 ครั้ง 1.  จัดกิจกรรมงานประเพณี 
- กิจกรรมประชุมสัมมนาระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
- กิจกรรมวันสำคัญ วันแม่ วันพ่อ 
- กิจกรรมงานประเพณีแห่พระ 
แข่งเรือ 
- กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยและมอบ
วุฒิบัตรนักเรียนช้ัน ป.6 
2.  กิจกรรมพัฒนาชุมชนและวัดเพื่อเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 
3.  สรุปผล/ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

20,000.- นางวัลภา พัฒนสมบัติ 
นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.9  ปรับปรุง 
สนามเด็กเล่น 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีสนาม 
เด็กเล่น 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เกิด 
พัฒนาการด้านต่างๆ 
จากการเล่น 
3. เพื่อซ่อมแซมเครื่องเล่น 
ท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้ได้
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีสนามเด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นจำนวน
เพียงพอ 
 
 

ร้อยละ 95 

 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดเตรียมสถานท่ี 
3. จัดทำห้องเล่นของนักเรียนช้ันอนุบาล 
4. จัดหาเครื่องเล่นเพิ่มเติม 
5. จัดซ่อมแซมเครื่องเล่นเก่าให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้ได้และปลอดภัย 
6. จัดบุคลากรดูแลเครื่องเล่นให้เด็กได้รับ
ความปลอดภัย 
7. ประเมินผล / รายงานผล 

80,000.- นางศรีวิลัย  มลอุ่น 
นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.10  โรงเรียนน่า
อยู่ 
 

1.  จัดสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม
ให้มีสภาพท่ีสวยงาม  ร่มรื่น
น่าอยู่ 
2.  เพื่อให้รู้จักใช้น้ำ  ไฟฟ้า 
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
3.  เพื่อช่วยกันรักษาสภาพ 
แวดล้อมให้สะอาดและ 
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จำนวนนักเรียนท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม   
 
-  จำนวนค่าไฟฟ้า 
ท่ีลดลง 

ร้อยละ 100   
 
 

ร้อยละ 10 

1.  ปรับปรุง  ดูแลบริเวณโรงเรียน 
โดยรอบ 
2.  รณรงค์การใช้น้ำและไฟอย่าง 
 ประหยัด 
3.  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ 
และจัดหาไม้ประดับมาตกแต่งให้สวยงาม 
4.  สรุปผล/รายงานผล 

400,000.- นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.11  โครงการ
ปรับปรุง
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และระบบ
เครือข่าย 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้มีห้อง
คอมพิวเตอร์และห้องสมุดท่ี
ทันสมัยและสวยงาม 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ท่ี
รวดเร็ว 
3.  เพื่อความคล่องตัว  
สะดวกในการเรียนรู้และการ
เรียนการสอน 
4.  ปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มีจำนวน
พอเพียงต่อการเรียนการสอน   
5.  ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต/ปรับปรุงระบบ  
Network/ระบบไฟฟ้า 
6.  จัดหา  Projector  
สำหรับการเรียนการสอน 
 

-  นักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดีในด้าน
ต่าง ๆ 

ร้อยละ 100 1.  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
2.  จัดหาโทรทัศน์และปรับปรุง 
ไดร์ฟซีดีรอม 
3.  ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

170,000 นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.12  จัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อ 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1.เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษา
ตามความต้องการของกลุ่ม
สาระต่างๆอย่างพอเพียง 
2. เพื่อกำหนดแนวทางในการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ 
สายช้ันต่างๆตามความ
ต้องการและความจำเป็นของ
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียน
สามารถจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ
ครอบคลุมตาม
จุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 

ร้อยละ 100   1.  ประชุมปรึกษาหารือกับครูท่ี 
เกี่ยวข้อง 
2.  จัดสรรงบประมาณให้ครู 
3.  ประเมินผล/รายงานผล 
 

600,000.- นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.13 สถานศึกษา           
สีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

1.  เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
2.  เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
สถานศึกษาในการนำไป
พัฒนาและสร้างระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัย
เส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุก
พื้นท่ี 
 
 

นักเรียน มีจิต

สาธารณะ รู้จัก

เสียสละ ไม่

เกี่ยวข้องกับสาร

เสพติด 

 
 

นักเรียน มีจิต

สาธารณะ รู้จัก

เสียสละ ไม่

เกี่ยวข้องกับสาร

เสพติด 

 

1.  ขั้นเตรียมการ(P)  
2.  ขั้นดำเนินการ(D) 
3.  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
4.  ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 
 

10,000 นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นายทรงกลด  สุภาวะ 
นายเอกลักษณ์  สุขสวัสด์ิ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.14  ปรับปรุง
พัฒนา O – TOP
ของโรงเรียน หรือ
ร้าน Oasis  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและเห็นความสำคัญของ
อาชีพในท้องถ่ิน มีนิสัยรักการ
ทำงาน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ทำงานและสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมตรง
กับความถนัดของตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีร้านในการ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
ได้ด้วยตนเอง 
4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน
ทุกคนทุกระดับชั้น  
5. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริงสู่การสร้างผลงาน
หรือชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม 
6. เพ่ือพัฒนาต่อยอดกิกรรมการ
เรียนรู้สู่การสร้างชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
รู้จักในระดับต่าง ๆ  

 

-  โรงเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ
ได้อย่างเต็มท่ีและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับ
จำนวนนักเรียนท่ีมี
อย่างเพียงพอ 
 

- เป็ น อ า ค า ร ส ำ ห รั บ
จำหน่ายกาแฟ  ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนและของดีของ
โรงเรียน 
ร้อยละ 100 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
2. จัดเตรียมสถานท่ี 

3. เตรียมอุปกรณ์ในการ

พัฒนา 

4. ดำเนินการจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 

5. ประเมินผล/รายงานผล 

 

10,000 นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นางพิริยา ทองย้อย 
นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.15 โครงการ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

1. ครู และนักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ท่ีพร้อมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามจุดประสงค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้และฝึก
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ตาม
ศักยภาพ 
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
วัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  ใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

- นักเรียนมีการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
ฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ตาม
ศักยภาพ 
 

- นักเรียนมีการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ตาม
ศักยภาพ 
- นักเรียนมีวัสดุและ
อุปกรณ์ สารเคมี ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเพียงพอ 
 
 

1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  1.1 ประชุมกรรมการ 
  1.2 วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ  (DO) 
  2.1 สำรวจความต้องการวัสดุ
ครุภัณฑ์ ในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
   2.2 สืบราคาวัสดุครุภัณฑ์ 
   2.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   2.4 ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   3.1 ทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
4. ขั้นรายงาน (ACTION) 
    4.1 สรุป และประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

100,000 นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่ 
นางสาววิธุดา  คงมณี  
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์  
นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง พจนา  ช่ืนจันทร์  
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.16 โครงพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนทุกคนเห็น
ความสำคัญ มีความรู้  
ความเข้าใจและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 
2. เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความรู้  ความเข้าใจ มี
ความตระหนักและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิต  
 
 
 

-  ครูทุกคนสามารถ
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ 
- ครูและนักเรียนทุก
คนในโรงเรียนได้นำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน
อย่างคุ้มค่า 

ร้อยละ 100 1. ขั้นเตรียมการ 
-   เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุมัติ 
-   ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-   มอบหมายการปฏิบัติงาน 
2.  ขั้นดำเนินการ(กิจกรรม) 
-   พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมครู(เพ่ือ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกกลุ่ม
สาระ ) 
-   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมนักเรียน 
-   ออมเงินไว้และใช้ชีวิตพอเพียง 
-   ส่งเสริมรายได้และฝึกอาชีพระหว่าง
เรียน(งานคหกรรมและงานช่าง) 
3.  ขั้นประเมิลผล 
-   กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
-  รายงานผลการดำเนินงาน 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-   รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานและพัฒนางานต่อไป 

50,000 นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางราตรี  สมบัติ 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.17  จัดซื้อท่ีดิน
บริจาคให้กับ
โรงเรียนวัด
ประสาทนิกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดหาท่ีดินบริเวณ
ใกล้เคียงหรือติดต่อกับโรงเรียน 
จำนวนประมาณ ๕ ไร่  
2. เพื่อการก่อสร้างขยายอาคาร
เรียน ซึ่งจะต้องมีสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน เป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน                      
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ต่อชุมชน และการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันตลอดจนการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุก
ส่วน 
 

-  นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีท่ีดินในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนท่ีมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย สร้าง
ขวัญ และกำลังใจท่ีดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับนักเรียน 
- โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
มีท่ีดินในการบริหารงาน 
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ เพียงพอ และ
เหมาะสม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน ส่งผล
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 100 1. เสนอโครงการ 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ดำเนินงาน 
3.  การดำเนินกิจกรรม 
   - ดำเนินการติดต่อทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 
   - จัดหางบประมาณในการ
สนับสนุน 
4.  การประเมินผล 
5.  สรุปรายงานผล 

7,000,000 นายคมศิลป์  แย้มมีศรี 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.18  ปรับปรุง 
บำรุงซ่อมแซม ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูได้
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม รักษา
ความปลอดภัยท้ังช่วง
กลางวันและกลางคืนใน             
การป้องกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใด 
ๆ ให้รีบรายงานต่อ
เจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา
ได้อย่างทันท่วงที 
2. เพื่อให้นักเรียน คณะครู
และบุคลากรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการอยู่
ร่วมกันในโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นใน
เรื่องสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน แก่
ผู้ปกครองและชุมชน 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
มาปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้อย
และปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของโรงเรียน
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนร้อยละ 80                
มีความเข้าใจและมีความ
ตระหนักเห็นคุณค่าและ                  
ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ       

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
มาปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้อย
และปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของโรงเรียน
ร้อยละ 80 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 
มีความเข้าใจและมีความ
ตระหนักเห็นคุณค่าและ                  
ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ       

1. เสนออนุมัติดำเนิน
โครงการ 
2. เสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินการ 
4. ดำเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์และติดต้ัง 
5. ประเมินผลโครงการ 
6. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

50,000 นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นายพรภิรมย์  ทองร่วง  
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.19  จัดสนามกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา
มาตรฐานให้นักเรียนได้ใช้ใน
การเรียนและการฝึกซ้อม
กีฬา 
2. เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง
และชุมชน ได้ใช้เป็นสถานท่ี
เล่นออกกำลังกายและ
ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา 
3. เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการทางการกีฬา
และนันทนาการได้อย่าง
เสมอภาคและท่ัวถึง 

- นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะด้านกีฬา 
- จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนในการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

นักเรียนทุกคน 
ร้อยละ 100 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประชุมปรึกษาเสนอความ
คิดเห็นดำเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรม 
 - คัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ 
 - ฝึกซ้อมนักเรียน 
 - นำนักเรียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
- ประเมินผล/รายงานผล 

1,500,000 นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ  
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.20  การพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตามแนวทาง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
ตระหนักรู้  เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
งามอย่างเป็นธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจ
ในการทำดี 
2.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีทำงานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 

1. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและ สพฐ. 
2. สถานศึกษาทุกโรง
สามารถดำเนินงานพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตาม
แนวทางมูลนิธิ       
ยุวสถิรคุณ 

นักเรียนทุกคน 
ร้อยละ 100 

- กิจกรรมผลิตนวัตกรรม
สรรค์สร้างคนดี  “คืนเด็กดี             
สู่สังคม” 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
- กิจกรรมตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ ของโรงเรียน 
(พอเพียง  ตรงต่อเวลา  
สามัคคี  มีวินัย  ใส่ใจ
รับผิดชอบ) 
- กิจกรรมอื่นๆท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้นตามแผนปฏิบัติการ และ
สอดคล้องกับนโยบาย 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

10,000 นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.21  โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ทักษะ
วิชาการ  ทักษะงานอาชีพ  
สามารถให้บริการทางการศึกษา
แก่นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมใน
ทุกด้าน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหาร
จัดการ  
3) นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ  มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการท่ีหลากหลาย มี
ความสามารถด้านการส่ือสาร 2 
ภาษา   
 

1) ให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้านทักษะอาชีพ และการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน 
2) จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการท่ีเน้นการ
คิดวิเคราะห์ ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3) สร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความสนใจ
และความถนัดของ
นักเรียน 
4) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) ผู้บริหารเป็นผู้นำ
การเปล่ียนแปลง 
2) นักเรียนเพิ่มขึ้น
ในทุกปีการศึกษา 
3) นักเรียนร้อยละ 
80  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ีย
เพิ่มสูงขึ้น  
4) นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดี
เย่ียมร้อยละ 80 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  ด้าน
วิชาการ  พื้นฐานอาชีพ ดนตรี 
กีฬา  ศิลปะ และเทคโนโลยี 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. ปรับภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น 
และปลอดภัย  
4. จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง 
5. บริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
ชุมชน และท้องถิ่น 

3,110,000 นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด
นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 



 

 

 

 


