
 

แผนปฏิบัติงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
ฝ่ายธุรการและบุคลากร 

เอกสารหมายเลข ธ ๒๔๙ 
 

จัดท าโดย 
 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 ๒ 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ได้จัดท าเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติ
การปฏิทินการปฏิบัติงาน รายการวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงมาตรฐาน
นโยบายของโรงเรียน และนโยบายของรัฐบาล 
 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงขอขอบคุณผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา๒๕๖๓ จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าท่ีดีของสังคมโลกในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 

                                               
                                                                                คณะผู้จัดท า 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓ 

สารบัญ 
 

                    หน้า 
       ค าน า                                                                                                            ๒ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา       ๔ 
ส่วนท่ี ๒ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา      ๘ 
ส่วนท่ี ๓ โมเดลแผนพัฒนาคุณภาพ                                                                        ๑๔ 
ส่วนท่ี ๔  สรุปการใช้งบประมาณ(ประมาณการ)เพื่อการพัฒนา                                         ๑๕ 
ส่วนท่ี ๕ การรับรองข้อมูลเพื่อน าสู่การปฏิบัติ                                                             ๑๖ 
ภาคผนวก 
        - โครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
       

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ประวัติสถานศึกษา (โดยย่อ)  
๑.๑.๑ ช่ือโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ท่ีต้ัง ๑๘๑/๑๔ ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร ๐-๖๓๒๖-๙๖๑๗๗ 
e-mail : witchakorn.๒๕๓๗@hotmail.com  
Website : www.witchakorn.ac.th 

๑.๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
๑.๑.๓ เปิดสอนระดับ อนุบาล ๑ ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑.๑.๔ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาขนาดเล็ก จัดต้ังโดย 
นายศักดิ์สมาน อุณหนันทน์  และปัจจุบันมี ดร.ศุภริณี อ าภรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต นางสาวอชิรญา 
อ าภรณ์ ผู้จัดการ และนางประภัสสร เนียมรัตน์ ผู้อ านวยการ เปิดท าการมาเป็นระยะเวลา ๒๖  ปี จ านวน
ห้องเรียนท้ังหมด ๑๐ ห้องเรียนห้องพิเศษ ๖ ห้อง  จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๒๖๔ ครูผู้สอนท่ีได้รับการบรรจุ 
๑๒ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน นักการภารโรง ๓ คน แม่ครัว ๑ คน 
 
๑.๒ ข้อมูลที่ต้ังของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดเล็ก  ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๘๑/๑๔ ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๖๙-๖๑๗๗  
 
๑.๓ ข้อมูลบุคคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 
ต าแหน่ง       ชาย    หญิง    รวม(คน) 
ครูบรรจุ ๑ ๑๑ ๑๒ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ๑ - ๑ 
เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ - - - 
ครูพิเศษ - ๑ ๑ 
ครูภาษาต่างประเทศ/จีน ๑ ๒ ๓ 
ครูผู้ช่วยสอน - ๒ ๒ 
คนงาน ๒ ๒ ๔ 
รวมบุคลากร      ๓๑ 

mailto:witchakorn.๒๕๓๗@hotmail.com


 ๕ 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  
 จ านวนนักเรียนท้ังหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ แยกเป็นระดับช้ันดังนี ้
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนผูเ้รียนปัจจุบัน 
ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑ ๓ ๓ ๖ 
อนุบาลปีท่ี ๑ ๑ ๑๖ ๑๔ ๓๐ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๑ ๑๙ ๑๕ ๓๔ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๑ ๑๓ ๑๗ ๓๐ 

รวม ๔ ๕๑ ๔๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๔ ๑๒ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๗ ๑๘ ๓๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๔ ๗ ๒๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๘ ๕ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑๕ ๑๕ ๓๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ 

รวม ๖ ๙๓ ๗๑ ๑๖๔ 
รวมทั้งหมด ๑๐ ๑๔๔ ๑๒๐ ๒๖๔ 

๑.๕ ข้อมูลงบประมาณ 
เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๐๓๐,๐๐๐บาท 
- เงินงบประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินนอกงบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท    
- งบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณท่ีได้รับ ๓๗.๓๖ : ๖๒.๖๔  
 ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉล่ียของสถานศึกษา ๔๔.๔๔ : ๕๕.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

๑.๖ ข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา 
 

ล าดับที่ พัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๒ 
๒.  อาคารประกอบ ๔ 

๓ สระว่ายน้ า ๑ 
๔ สนามฟุตบอล ๑ 
๕ สนามเด็กเล่น ๒ 
๖ สนามวอลเล่ย์บอล ๑ 
๗ ห้องปฏิบัติการภายในโรงเรียน ๑๕ 
๘ คอมพิวเตอร์นักเรียน ครู ภายในโรงเรียน ๕๐ 
๙ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในโรงเรียน ๕๖๐ 
๑๐ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ 
๑๑ เครื่องพิมพ์เอกสาร ๗ 
๑๒ คอมพิวเตอร์Note book ๑๒ 
๑๓ จอทีวี LCD ๑๒ 
๑๔ โรงอาหาร ๑ 
๑๕ สหกรณ์ร้านค้า ๑ 
๑๖ สวนหย่อมสุขภาพ ๓ 

 
 

๑.๗ ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 ๑. ดร.ศุภริณี  อ าภรณ์    ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอชิรญา  อ าภรณ์   ผู้จัดการ กรรมการ 
 ๓. นายเดชา  ช่ืนแช่มช้อย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๔.                                  ผู้แทนผู้ปกครองระดับอนุบาล 
 ๕.                                                           ผู้แทนผู้ปกครองประถมต้น 
 ๖.                                                           ผู้แทนผู้ปกครองประถมปลาย 
 ๗. นางสาวจันทนา  แก้วกิจ                     ผู้แทนครูระดับประถมศึกษา 
 ๘. นางสาวจีระภร  คงคลัง            ผู้แทนครูระดับอนุบาล 
 ๙. นางประภัสสร  เนียมรัตน์   ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 



 ๗ 

๑.๘ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔  ฝ่าย คือ 
๑. ฝ่ายวิชาการและวัดผล   
๒. ฝ่ายธุรการและบุคลากร  
๓. ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน  
๔. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  
 
                         แสดงผลตามโครงสร้างได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการฯ ฝ่ายธุรการและบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ฝ่ายปกครองและกิจการฯ 



 ๘ 

 
ส่วนท่ี ๒  แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากร

เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อมุ่ งเน้นให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์ของพระราชามา
ประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการส่ือสาร เพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ 
 
๒.๒ พันธกิจ 
ท่ี พันธกิจ 
๑ ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  
๒ เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย 
๔ สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
๕ พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
๘ จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ เนื้อหายุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
 

 

 



 ๙ 

 

๒.๔ ตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาระยะ ๑ ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๓ 

๑. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๖ 
๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑.๔ กิจกรรม English is fun ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑.๖ กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑.๗ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ    ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๒. โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า

iihvp]t 
๗๕ 

๒.๑ กิจกรรมห้องสมุด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗ 
๒.๒ กิจกรรมรักการอ่าน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๖ 
๒.๓ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๖ 
๒.๕ กิจกรรมเกมการศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 
๓. โครงการวัดและประเมินผล ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๖ 

๓.๑ กิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 

๓.๒ กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 

๓.๓ กิจกรรมวัดผลพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 

๓.๔ กิจกรรมนิเทศภายใน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๓.๕ กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ๖ กิจกรรม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๔.๑ กิจกรรมกีฬาสี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๔.๒ กิจกรรมอนุบาลประสานเสียง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๔.๓ กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด 

 

ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 



 ๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 
๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๕.๑ กิจกรรมไหว้คร ู ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๕.๒ กิจกรรมวันลอยกระทง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๕.๓ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๕.๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๕.๕ กิจกรรมวันชาติไทย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๕.๖ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๕.๗ กิจกรรมวัยใสไหว้สวย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๖. โครงการประชาธิปไตย ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๖.๑ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ความส าเร็จโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๖.๒ กิจกรรมเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๗. โครงการหนูน้อยคนดี ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๑ กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๒ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๓ กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย ์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๔ กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๘.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๒ 

๘.๑ กิจกรรมส่ือการเรียนการสอน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ๗๗ 

๘.๒ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗ 

๘.๓ กิจกรรมสวนหย่อม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๔ กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๕ กิจกรรมรักษาความสะอาด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๖ กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๗ กิจกรรมตรวจสอบเครื่องเล่น  ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 



 ๑๑ 

 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 

๙. โครงการขวัญและก าลังใจของบุคลากร ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๙.๑ กิจกรรมอาหารกลางวันฟร ี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๙.๒ กิจกรรมแจกชุดกีฬาและประกันอุบัติเหตุ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๙.๓ กิจกรรมลูกครูเรียนฟร ี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐.๑ กิจกรรมแสงธรรมน าชีวิต ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐.๒ กิจกรรมพัฒนาคร ู ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐.๓ กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๑. โครงการชุมชนสัมพันธ์ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๑.๑ กิจกรรมกีฬาสีผู้ปกครองสัมพันธ์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๒ 
๑๑.๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๑.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๑.๔ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๒. โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๗ 
๑๒.๑ กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑๒.๒ กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 
๑๒.๓ กิจกรรมนิเทศการสอนใช้แผน ๕ Steps ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๒ 
๑๒.๔ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 



 ๑๒ 

 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี ๖๒ 

๑๓. โครงการพัฒนาวิขาการ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๑๓.๑ กิจกรรมคลินิกการอ่าน การเขียน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

๑๓.๒ กิจกรรมอ่านเขียน จ าได้ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๓ กิจกรรมอ่านได้   ตอบเก่ง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๔ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๕ กิจกรรมวันภาษาไทย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๖ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๓.๗ กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๓.๘ กิจกรรม English  is fun ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

๑๓.๙ กิจกรรมแข่งขัน Computer ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๓.๑๐ กิจกรรม Beautiful Handwrite ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

๑๓.๑๑ กิจกรรม วันคริสต์มาส ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๑๒ กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๕ 

๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๘ 

๑๔.๑ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๔.๒ กิจกรรมกีฬาสีภายใน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๔.๓ กิจกรรมประถมเสียงทอง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๗ 

๑๔.๔ กิจกรรมหนูน้อยฟนัสวย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๗ 

๑๔.๕ กิจกรรมแอโรบิค ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๔.๖ กิจกรรมน้ าหนัก, ส่วนสูง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๑๔.๗ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๕.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๑๕.๑ กิจกรรมวันไหว้คร ู ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๒ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๔ กิจกรรมวันลอยกระทง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๙ 

๑๕.๕ กิจกรรมวันพ่อ/วันชาติไทย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๖ กิจกรรมปัจฉิมอ าลา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๗ กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๘ กิจกรรมบันทึกความดี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๕.๙ กิจกรรมสภานักเรียน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๑๐ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๑๖.โครงการอาหารกลางวัน ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๙ 



 ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 
๑๗. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม  ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๕ 

๑๗.๑ กิจกรรมชมรม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 

๑๗.๒ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๘ 

๑๗.๓ กิจกรรมจิตอาสา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 

๑๗.๔ กิจกรรมทัศนศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 

๑๘.โครงการระเบียบวินัยในโรงเรียน ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๘.๒ กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๘.๓ กิจกรรมเวรประจ าวันและอบรมหน้าเสาธง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๙.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัย ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๑๙.๑ กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๑๙.๒ กิจกรรมส่ือน่ารู้ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๙.๓ กิจกรรมอาคารและบอร์ดเสริมปัญญา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๙.๔ กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๒๐.โครงการส ารวจอุปกรณ์และสาธารณูปโภค ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๑ 

๒๐.๑ กิจกรรมส ารวจพัสดุและซ่อมบ ารุง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๒๐.๒ กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ า- ไฟฟ้า ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗ 

๒๑.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๔ 
๒๒.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความส าเร็จของโตรงการไม่น้อยกว่า ๗๓ 
๒๒.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๓ 

๒๓.โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๑ กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๒ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๔ กิจกรรมนิเทศระบบบริหารจัดการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 



 ๑๔ 

ส่วนท่ี ๓ 
โมเดลแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 ๑๕ 

ส่วนท่ี ๔ 

สรุปการใช้งบประมาณ(ประมาณการ)เพ่ือการพัฒนา 
 ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ ค่าใช้จ่าย งบประมาณการ 
(บาท) 

๑. เงินเดือนครู/บุคลากร/คนงาน 5,188,214.00 
๒. ค่าพัฒนาอาคารสถานท่ี 447,125.00 
๓. ค่าสาธารณูปโภค 312,985.54 
๔. ค่าพัฒนาบุคลากร 159,350.00 
๕. ค่าส่ือการสอน 433,320.00 
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม 201,800.00 
๗. ค่าสวัสดิการครูและบุคลากร 124,000.00 
๘. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ 253,519.00 

             ยอดรวมประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในปี ๒๕๖๓ 6,888,000.00 



 ๑๖ 

 
ค ารับรองข้อมูลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้น าไปใช้ด าเนินการต่างๆ     
จากกรรมการบริหารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไปได้ในการน าสู่การปฏิบัติ 
ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแผนปฏิบัติการประจ าปีเรียบร้อยแล้ว   

                  
              การอนุมัติแผนเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 

 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................                    ลงช่ือ..........................................................    
         (..............................................)                              (…………………..……………………………)                                         

                           กรรมการบริหาร                                               กรรมการบริหาร                                             
      วันท่ี ...... เดือน................ พ.ศ.๒๕๖๓                      วันท่ี …… เดือน.................. พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                                                                       
                                            ลงช่ือ........................................................  
                                                      (………………………….………) 
                                                       ประธานกรรมการบริหาร   
                                                   วันท่ี …… เดือน.................. พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
                                           ลงช่ือรับทราบ........................................... 
                     (………………………………………) 
                                                                    ผู้อ านวยการ 
                                                      วันท่ี …… เดือน.................. พ.ศ.๒๕๖๓ 



 ๑๗ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรยีนอนุบาลวิชชากร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ 

๑ ดร.ศุภริณี อ าภรณ์   

๒ นางสาวอชิรญา  อ าภรณ์   

๓ นายเดชา ช่ืนแช่มช้อย   

๔ 
 

  

๕ 
 

  

๖ 
 

  

๗ นางสาวจันทนา  แก้วกิจ   

๘ นางสาวจีระภร  คงคลัง   

๙ นางประภัสสร เนียมรัตน ์   
 


