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ค ำน ำ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงกับทิศทาง จุดเน้นการพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
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ขอขอบคุณคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยระดมพลังสมองและจัดท าเอกสารฉบับนี้ 
ส าเร็จ หวังว่า จะให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภำพทั่วไปของโรงเรียน 
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สภำพทั่วไปของโรงเรียน 

1. สภำพปัจจุบัน 
1.1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๒ ต าบลคอกกระบือ                     
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๖ 
เดิมใช้ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลต าบลคอกกระบือ๑” ผู้บริหารคนแรกคือ นายชุบ ดีศิริ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๖ จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) เปิดสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก ชั้นอนุบาล ๒-๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
(เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) โดยมีนางเพ็ญศิริ คีมทอง : ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อ านวยการ 
 

1.2. ข้อมูลนักเรียน 
ตารางแสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๖๑) 

ชั้น 
จ ำนวน 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปกติ จ ำนวนนักเรียนพิเศษ รวม 

ทั้งหมด ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๓ ๔๒ ๔๓ ๘๕ - - - ๘๕ 
อนุบาล ๒ ๓ ๔๙ ๔๔ ๙๓ - - - ๙๓ 
รวม ๖ ๙๑ ๘๗ ๑๗๘ - - - ๑๗๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓  ๓๖ ๔๘ ๘๔ - - - ๘๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓    ๔๖ ๕๓ ๙๙ - - - ๙๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๖ ๓๘ ๘๔ - - - ๘๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๔๘ ๔๐ ๘๘ - - - ๘๘ 
ประถมศกึษาปีที่ ๕ ๓ ๔๘ ๓๔ ๘๒ - - - ๘๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๓ ๕๘ ๔๔ ๑๐๒ - - - ๑๐๒ 
รวม ๑๘ ๒๘๒ ๒๕๗ ๕๓๙ - - - ๕๓๙ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๗๓ ๕๔ ๑๒๗ - - - ๑๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๕๖ ๔๖ ๑๐๒ - - - ๑๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๓ ๔๙ ๕๐ ๙๙ - - - ๙๙ 
รวม ๙ ๑๗๘ ๑๕๐ ๓๒๘ - - - ๓๒๘ 
รวมทั้งหมด ๓๓ ๕๕๑ ๔๙๔ ๑๐๔๕ - - - ๑๐๔๕ 
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1.3. ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงแสดงกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครู แยกชำยหญิง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

สำยงำน วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวนข้ำรำชกำรคร ู

ชำย หญิง รวม 
 
ผู้บริหาร 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท ๑ ๑ ๒ 
ปริญญาตรี - - - 

 
ผู้สอน 

ปริญญาเอก - ๑ ๑ 
ปริญญาโท ๑ ๙ ๑๐ 
ปริญญาตรี ๗ ๒๖ ๓๓ 
อนุปริญญา - - - 

รวม ๙ ๓๗ ๔๖ 
  

ตำรำงแสดงกำรศึกษำของวิทยำกร ครูจ้ำงสอน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
นักกำรภำรโรง และแม่ครัวโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

บุคลำกร 
ปริญญำตรี อนุปริญญำ ต่ ำกว่ำอนุปริญญำ 

รวม 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

วิทยากรภายนอก ๑ - ๑ - - - - - - ๑ 
ครูจ้างสอน ๒ ๕ ๗ - - - - - - ๗ 
ครูต่างชาติ ๑ ๒ ๓ - - - - - - ๓ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ ๑ - - - - - - ๑ 
นักการภารโรง - - - - - - ๒ - ๒ ๒ 
แม่ครัว - - - - - - - ๖ ๖ ๖ 
แม่บ้าน - - - - - - - ๓ ๓ ๓ 
รวม ๔ ๘ ๑๒ - - - ๒ ๙ ๑๑ ๒๓ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 4 ฝ่ำย 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

1. วางแผนและสนับสนุนงานวิชาการ 
• งานวางแผนวิชาการ 
• งานขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนา

ผู้เรียน 
• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• ข้อมูลสาระสนเทศงานบริหารงาน

วิชาการ 
• ส่งเสริมวิชาการ 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 
• งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• งานพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 

3. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
• งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
• งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• งานเด็กพิเศษ เรียนร่วม 

4. งานวัดผล ประเมินผลนักเรียน 
• วัดผลประเมินผล นักเรียน 
• งานเทียบโอนการเรียนและ

ประสบการณ ์
• ทะเบียนนักเรียน 

5. งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
• งานเทคโนโลยีและ ICT 
• แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียและชุมชน 

6. งานนิเทศการศึกษา 
• การนิเทศภายใน 

๑. การเงิน 
• เงินงบประมาณ  

• รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

• ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  
• การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
• รายงานคงเหลือประจ าวัน 
• ทะเบียนคุมเซ็ค(บัญชีกระแสรายวัน) 
• ทะเบียนคุมรายได้ของแผ่นดิน 
• ทะเบียนคุมเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
• ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่า

สาธารณูปโภค 
• เงินนอกงบประมาณ 

• -ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 

• ทะเบียนคุมเงินบริจาค 
• ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนจากองค์กร

ภายนอก(ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
• งานประกันอุบัติเหตุ 

๒. งานพัสดุ ครุภัณฑ์  
• ทะเบียนจัดซื้อ จัดจ้าง 
• ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
• บัญชีพัสดุ 
• เอกสารตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

๓. ระดมทรัพยากร 
• ทะเบียนรายนามผู้บริจาค 
• ข้อมูลหลักฐานการตอบรับ ส าเนา

ใบเสร็จ - ใบอนุโมทนาบัตร 
• ภาพ/ ข้อมูลอื่น 
• สรุป/รายงาน 

๑. วินัย/คุณธรรม : การด าเนินการทาง
วินัยและ การลงโทษ การสั่งพักราชการ
และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การรายงานการด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ การออกจากราชการ
มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เวรประจ าวัน/ เวรรักษาความปลอดภัย 

๒. อัตราก าลัง : การจัดท าทะเบียน 
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วางแผนอัตราก าลัง 
จัดสรรอัตราก าลัง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางกาศึกษา สรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง เปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การ
ย้ายข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมการพัฒนาและ
ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ : การจัดท า 
บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริม
และยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การขอมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น การศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงข้ึน/ศึกษาดูงาน การ
อบรม/ประชุม การอบรมคูปองครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการประกวด
รางวัลครูดีเด่นทุกประเภท 

๔. สวัสดิการ :  การเบิกจ่ายค
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุต 
ค่าใช้จ่ายภายใน ร้านค้า การบริการ
ต่างๆ ที่พัก/บ้านพักครู อาหาร รถ
โรงเรียน 

๕. ขวัญและก าลังใจ : ยกย่องเชิดชูเกียรติ
การเยี่ยม / ป่วย เครื่องแต่งกาย มอบ
รางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติดี 

๖. การปฏิบัติหน้าที่/การลา : การลงเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการลา 10 
ประเภท 

 

 

๑. บริหารงานทั่วไป 
• อาคารสถานที่ 

•  พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

• กิจกรรม 5 ส. 
• งานดูแลและบ ารุงรักษา

เครื่องใช้ ระบบน้ าด่ืม และ
สาธารณูปโภค 

• งานออกแบบและตกแต่ง
สถานที่ 

• งานธุรการ 
• งานสารบรรณ  
• รายงานการประชุม 

๒. บริการและสัมพันธ์ชุมชน 
• บริการชุมชน 

• ประชาสัมพันธ์ 
• แหล่งเรียนรู้ 
• เว็บไซต์โรงเรียน 

• ส่วนร่วมในชุมชน 
• งานประจ าปี 
• วันส าคัญ 
• การบวชสามเณร 
• ภาคฤดูร้อน 

๓. กิจการนักเรียน 
• กิจการนักเรียน 

• เก็บรวมรวมข้อมูลกิจกรรม 
ต่างๆ ของโรงเรียน 

• ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
• งานอนามัยโรงเรียน 
• ทดสอบสมรรถภาพ 

•  เด็กไทยท าได้ 

ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยงบประมำณ ฝ่ำยวิชำกำร 

วัด / ศษิย์เก่ำ / เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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         โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเพิ่มเติม 5 ฝ่ำย 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วัด / ศษิย์เก่ำ / เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 

1. ระเบียบวินัยของโรงเรียน 

• วัฒนธรรมองค์กร 
ระเบียบว่าด้วยการก าหนด
วัฒนธรรมองค์กร 

• การมาเรียน 
ระเบียบว่าด้วยการก าหนด 
เวลาเรียน มา - กลับ โรงเรียน 

• ความประพฤติ 
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
และความรับผิดชอบ 
การตรวจสารเสพติด 

• การแต่งกาย 
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 

• การลงโทษ 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ 
• ข้ันที่ 1  ตักเตือน 
• ข้ันที่ 2  ท าบันทึก

ข้อความ 
• ข้ันที่ 3  หนังสือเชิญ

ผู้ปกครอง 
• ข้ันทื 4  ย้าย/ ให้ออก 

ฝ่ำยปกครอง 

1.อาหารกลางวัน 
• โครงการอาหารกลางวัน 
• เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง 
• รายงานการตรวจสุขภาพของผู้

ประกอบอาหาร 
• รายงานการตรวจแผงลอย

จ าหน่ายอาหาร 
2. ร้านอาหารเอกชน 

• การจัดประมูลร้านต้า สัญญา
เช่าร้านค้าภายในโรงเรียน 

• รายงานการด าเนินงานร้านค้า
เอกชน 

• รายงานการตรวจสุขภาพของผู้
ประกอบอาหาร 

• รายงานการตรวจแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร 

3.สหกรณ์ร้านค้า 
• คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้า 
• สรรหาและคัดเลือกสินค้า 
• จัดท าบัญชีรายรับ - จ่าย 
• ตรวจสอบสินค้า 
• รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ 

• จัดท าสมุดบันทึกการฝาก ถอน 
ประจ าห้องเรียน 

• จัดท าสมุดบัญชีออมทรัพย์ครู/
นักเรียน 

• ฝาก ถอนเงิน 
• รายงานกิจกรรมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ประจ าปี 
5.บริการแนะแนว 

• จัดกิจกรรมและรายงาน
กิจกรรมแนะแนว 

• ข้อมูลความสนใจทางอาชีพ 
• ข้อมูลติดตามผลส าเร็จ 

6. เครือข่าย MOU 
• วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

เทคโนโลย ี
• ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
• มหาวิทยาลัยครูธนบุรี 
• สพป.สมุทรสาคร 
• หน่วยงานอื่นๆ 

7.ปฏิคม 
• ด าเนินการจัดการต้อนรับ 
• จัดเก็บข้อมูล/ ภาพ ผู้มาเยี่ยม 

ฝ่ำยบริกำร 

1.แผนพัฒนา กศ. 
• วางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหา

ความต้องการ 
• ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมาย 
• จัดท าแผนพัฒนาข้ันพื้นฐาน 
• จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
• ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
• ปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงาน 
2.แผนปฏิบัติการ 

• ประชุมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

• ด าเนินงานตามแผน 
• จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
• ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
• ปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงาน 
3. รายงาน SAR 

• ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

• จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของ
การศึกษา 

• จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

• ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

• น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

• จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
การประเมินคุณภาพภายใน 

4. ข้อมูล รางวัล เกียรติบัตร 
• รวบรวมข้อมูล รางวัล และ

เกียรติบัตร จัดท าเป็น
สารสนเทศพร้อม 

รายงานผล 
5.การประกันความเสี่ยง 

ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

1. งานข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน 
• งานทะเบียน 
• ระบบ School mis 
• ระบบ DMC 
• กพ.7 

2. งานย้าย/สถิติ 
• ย้าย(เข้า-ออก) ประถมศึกษา 
• ย้าย(เข้า-ออก) มัธยมศึกษา 
• สถิตินักเรียน 

3. งานตรวจสอบวุฒิ 
• ตรวจสอบวุฒิ 
• ท าเนียบผู้บริหาร 
• ท าเนียบคณธกรรมการ

สถานศึกษา 
• ข้อมูลการอบรมออนไลน์ 

4. งานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
• ห้องสมุด 
• แหล่งเรียนรู้ 
• ห้องพิเศษ 

5. งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม 
• งานวิจัย 
• สื่อนวัตกรรม 
• โครงงานผลงานนักเรียน 

6. งานข้อมูลทั่วไป 
• รางวัลทุกระดับ 
• ท าเนียบผู้มาเยือน 
• สมุดตรวจเยี่ยม นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม 
• รายงานกิจกรรม 
• รายงานผลการ 
• ปฏิบัติงาน(ครู) 

 

ส ำนักวิทยบริกำร 

๑. ด้านการบริหารจัดการและข้อมูล
สารสนเทศ 
• บริหารงานวิชาการ : หลักสูตร

และการพัฒนาหลักสูตร, 
จัดการเรียนการสอน Active 
Learning, แผนการจัดการ
เรียนรู้, ระบบบริหารจัดการผล
การเรียน Schoolmis, 
ระบบงานทะเบียน  

• บริหารงานงบประมาณ : 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับด้าน
เงินงบประมาณที่จะให้ในการ
สร้างพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการพัฒนาบุคลากร 

• บริหารงานบุคคล : ทะเบียน
ประวัติครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา,ท าเนียบ
คณะกรรมการสถานศึกษา การ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
พัฒนาตนเอง และจัดการ
ฝึกอบรม 

• บริหารงานทั่วไป : ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับแผนผัง
อาคารและบริเวณ รายการห้อง
ต่าง ๆ ประวัติการซ่อมบ ารุง 
แบบฟอร์มงาน สารบรรณ
ต่างๆทะเบียนหนังสือราชการ 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

• กิจการนักเรียน : ประวัติผู้เรียน
ความสนใจ ความถนัด ความ
ประพฤติลักษณะนิสัย ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว 
จัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล DMCระบบดูแล
ความปลอดภัย โดยกล้องวงจร
ปิด 

๒. ด้านการสนับสนุนจัดการเรียนรู้ การ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์, การใช้ 
Tablet เพื่อการศึกษา,บทเรียน
ส าเร็จรูป ICTDLTV ระดับชั้นปฐมวัย 
และประถมศึกษา DLIT ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

๓. ด้านการค้นคว้าด้วยตนเอง QR 
Code ,ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, 
Tablet และการให้บริการ Internet 

๔. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
Website, Facebook, Line, 
Conference 
 

ฝ่ำย ICT 
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1.4. สภำพชุมชน/ กำรคมนำคม/ กำรปกครอง 
 สภำพชุมชน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตต าบลคอกกระบือ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ 
สภาพพ้ืนที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงใช้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ ๗๐ ใช้ในการเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๐ 
การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงกุ้งกุลาด า ปลานิล ประมาณร้อยละ ๑๐ และพาณิชยกรรม ประมาณ ร้อยละ ๑๐ 
ต าบลคอกกระบือ มีเนื้อที่ ๑๒.๓๘ ตารางกิโลเมตร (๗,๗๓๗ ไร่) ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าอ าเภอเมือง และศาลา
กลางจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ ๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๒ (ถนนเอกชัย-บางบอน) 
และทางหลวงพระราม ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (พระราม ๒) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้   
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อต าบลบางน้ าจืด   
ทิศใต ้    ติดต่อต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์   
ทิศตะวันตก   ติดต่อต าบลนาดี    

 

กำรคมนำคมทำงบก 

รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ๑๐๕ ปอ.๑๐๕  มหาชัยเมืองใหม่-คลองสาน 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ๑๐๕ ก  มหาชัยเมืองใหม่-วัดสน 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ปอ.๑๔๐  มหาชัยเมืองใหม่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ๑๒๐   สมุทรสาคร-คลองสาน 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ปอ.๖๘  สมุทรสาคร-บางล าภู 
รถเมล์โดยสาร ขสมก. สาย  ปอ.๗   สมุทรสาคร-หัวล าโพง 
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 ในด้ำนกำรปกครอง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน มีประชากร ๘,๖/๗ คนแยกเป็นชาย 
๔,๑๕๗ คน หญิง ๔,๔๖๐ คน ครัวเรือน จ านวน ๗,๒๓๓ ครัวเรือน แต่สภาพความเป็นจริงมีประชากรประเภท
ลูกจ้างแรงงานที่ย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดที่มาประกอบอาชีพขายแรงงานอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยที่ไม่มีการแจ้งย้ายที่อยู่อีกเป็นจ านวนหลายแสนคน ซึ่งสามารถดูหลักฐานข้อมูลจาก
ผู้ปกครองนักเรียนที่น าบุตรหลานมาเข้าเรียน หรือย้ายมาเข้าเรียนจะใช้ทะเบียนบ้านเดิมที่อยู่ต่างจังหวัดเกือบ
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงานมาจากต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์   ลาว และกัมพูชา 
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน อยู่ในภาคแรงงานอุตสาหกรรมและบริการ 

1.5. สภำพเศรษฐกิจ 
จากสภาพพ้ืนที่ของชุมชนตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวก  ชุมชนจึงมี

การขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนส่วนใหญ่จึง
มีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นประชากรประเภทย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเพ่ือมารับจ้าง ซึ่งมี
รายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายเท่านั้น ประชากรส่วนนี้จะมีการเคลื่อนย้ายตามแหล่งประกอบการ เห็นได้จากการ
ย้ายเด็กอยู่ตลอดเวลา และประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อตัวนักเรียนเป็นอันมาก
ทัง้ด้านคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความขาดแคลนปัจจัยด้านต่าง ๆ  
 

สรุปสภำพปัจจุบัน 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีข้าราชการครูทั้งหมดจ านวน ๔๖ คน 

ต าแหน่งผู้บริหาร ๒ คน ครูสายผู้สอน จ านวน ๔๔ คน ครูจ้างสอน ๗ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และนักการ
ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน มีภารกิจจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๓๓ ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๕ คน   

ด้านอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีอาคารเรียนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  แต่ยังมีสิ่งขาดแคลนและต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนในหลายๆ สิ่ง ได้แก่ รั้วโรงเรียน ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ที่ดื่มน้ า อ่างล้างหน้า                     
ห้องปกครอง ห้องพยาบาล ห้องคหกรรม (งานบ้าน/ งานช่าง) ห้องพลศึกษา ห้องศิลปะ และห้องปฏิบัติการ
พิเศษอ่ืน ๆ การปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดท าถนนภายในบริเวณโรงเรียน ทางเดินเท้า   สนามกีฬา สนามเด็ก
เล่น สวนหย่อม แหล่งเรียนรู้ โรงจอดรถ เป็นต้น         
 ปัญหาด้านตัวผู้เรียน จากสภาพผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้น้อย ไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยให้เด็กในปกครองได้เรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เด็กส่วนหนึ่งต้องย้ายติดตามผู้ปกครองอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้          

รายวิชาพื้นฐาน          
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

           - ประวัติศาสตร ์

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 
๔๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรยีนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม          
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คอมพิวเตอร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ทักษะอาชีพ       ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรยีนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/ 

เนตรนาร ี
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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๒.๑.สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภำพ 

แปล 
ควำมหมำย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5.00 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                      ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5.00 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.92 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 
                      ของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5.00 5 ดีเยี่ยม 
ผลกำรติดตำมตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพ 

ภำยในของสถำนศึกษำ 
4.99 5 ดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพทีมงาน ด้วยคุณภาพการ
บริหาร โดยความร่วมมือของชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทย และ ICT 
 

Key Words 
  

คุณภำพคน (Personal Quality) หมายถึง   คุณภาพของบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา 
ได้แก่  ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร   
 คุณภำพทีมงำน (Quality Teamwork)  หมายถึง  ทีมงานที่มีคุณภาพสามารถเข้าถึงผลส าเร็จสูงสุด 
ทั้งในมิติผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
 คุณภำพกำรบริหำร (Quality Management) หมายถึง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และจัดการควบคุมความเสี่ยงได้ระดับสูง ท าให้สามารถพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย
และความคาดหวังในอนาคตได้อย่างมีมาตรฐาน 
 ควำมร่วมมือของชุมชน (Community Cooperation)  หมายถึง  การได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
และท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา ผู้ปกครอง วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานต้นสังกัด ในการบริหารจัดการสถานศึกษา :  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 
 ควำมเป็นไทย (Thai Culture) หมายถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT  : Information Communication Technology ) 
หมายถึง การส่งเสริมการใช้ ICT ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และกระบวนการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

2. พันธกิจ  Mission 
๑. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตร

ปฐมวัย 
๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
๔. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ 
๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๖. บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งให้ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีคุณภาพและมีความสุข 
๗. บริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น  และองค์กร

เอกชนมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
๘. สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษา(MOU) 
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3. เป้ำประสงค์  Goal 
 บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความสุข (Quality Happiness School) 

๑. Quality Happy Student    นักเรียน  เก่ง ดี มีสุข 
๒. Quality Happy Teacher    ครูสอนเก่ง สอนดี ใช้เทคโนโลยี และมีคุณธรรม 
๓. Quality Happy Director  ผู้อ านวยการมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  และมีอุดมการณ์  
๔. Quality Happy Communication ชุมชนสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีความสุข 

 
4. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 งำมอย่ำงไทย ใส่ใจเทคโนโลยี THAI HI-TECH 
  

5. ยุทธศำสตร ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ BBL Project Approach ในระดับชั้นปฐมวัย  ใช้ DLTV 

ในระดับชั้นประถมศึกษา ใช้ DLIT ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และวิถีพุทธในทุก
ระดับชั้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรร
พัฒนาผู้เรียน   

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพ  และกิจกรรมด้านกีฬา 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                

Active Learning 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) / ใช้ทฤษฎีระบบ 

(System Theory) / ใช้พรหมวิหาร ๔  /ใช้หลักมุมมองการบริหารแบบ  Balanced  
Scroecard /  ใช้หลักธรรมาภิบาล / ใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา / ใช้กระบวนการพัฒนาของเดมมิ่ง (PDCA) / ใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการท างานเป็นทีม(Team Work) / โดยค านึงถึงหลักความ
ต้องการบนพ้ืนฐานมนุษย์ของมาสโลว์ และศิลปะการบริหารจัดการด้วยใจ 
Management with HEART by Pensiri 

ยุทธศำสตร์ที่ ๗  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา         
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6. ตำรำงกำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน 
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 

สร้ำงคุณภำพคน (พัฒนำผู้เรียน) 
๑. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตร
ปฐมวัย 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ BBL Project Approach ใน
ระดับชั้นปฐมวัย  ใช้ DLTV ในระดับชั้นประถมศึกษา ใช้ DLIT 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และวิถีพุทธในทุกระดับชั้น 

๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมตามนโยบาย
และจุดเน้น เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย 

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
และกิจกรรมด้านกีฬา  

สร้ำงคุณภำพทีมงำน (พัฒนำครูผู้สอนและบุคลำกร) 
๔. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  Active Learning 

ด้วยกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพ (ภำวะผู้น ำผู้บริหำร) 

๖. .บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งให้ผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงานมีคุณภาพและมีความสุข 

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 
/ ใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) / ใช้พรหมวิหาร ๔ /ใช้
หลักมุมมองการบริหารแบบ  Balanced  Scroecard /  ใช้
หลักธรรมาภิบาล / ใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา / ใช้กระบวนการพัฒนาของเดมมิ่ง (PDCA) / ใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท างานเป็นทีม
(Team Work) / โดยค านึงถึงหลักความต้องการบนพ้ืนฐาน
มนุษย์ของมาสโลว์  และศิลปะการบริหารจัดการด้วยใจ 
Management with HEART by Pensiri  

โดยควำมร่วมมือของชุมชน (ชุมชนมีส่วนร่วม) 
๗. บริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 

ชุมชน วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น  และองค์กร
เอกชนมีส่วนร่วม 

๘. สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(MOU) 

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

 
  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ห น้ า  | 15 

7. โครงกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
สร้ำงคุณภำพคน (พัฒนำผู้เรียน) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ BBL Project Approach ในระดับชั้นปฐมวัย  ใช้ DLTV 
ในระดับชั้นประถมศึกษา ใช้ DLIT ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และวิถีพุทธในทุก
ระดับชั้น 
• แผนงานวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการศึกษา 
2. โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 
3. โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจ
กรรพัฒนาผู้เรียน   
• แผนงานวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ ระดับปฐมวัย 
2. โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน (Thai Hi Tech) 
4. โครงการอ่านออก-เขียนได้ 
5. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. โครงการTo Be Number One 
9. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน 
10. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
11. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะการท างาน   
12. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

• แผนงานบริหารทั่วไป 
13. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
14. กิจกรรมท่องโลกกว้าง(ทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้) 
15. โครงการจิตอาสา 
16. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
17. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
18. โครงการโรงเรียนสุจริต 
19. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน/สภานักเรียน 
20. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
21. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓  จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมตรวจสุขภาพ  และกิจกรรมด้านกีฬา 
• แผนงานบริหารทั่วไป 

1. กิจกรรมเกม/กีฬาเพ่ือสุขภาพ(ภายนอก/ภายใน 
2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
3. กิจกรรมยามเช้าแบบไทยไฮเทค 
4. โครงการสุขอนามัยนักเรียน 
5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
6. โครงการอาหารกลางวัน 
7. โครงการอาหารเสริม(นม) 
8. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

สร้ำงคุณภำพทีมงำน (พัฒนำครูผู้สอนและบุคลำกร) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 

• แผนงานบุคลากร 
1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและนักเรียนโรงเรียน          

วัดราษฎร์รังสรรค์ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและ

บุคลากร    
3. โครงการโรงเรียนพระราชทาน ปฐมวัย 
4. โครงการโรงเรียนพระราชทาน ประถมศึกษา 
5. โครงการการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  Active 
Learning 
• แผนงานวิชาการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร   
2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเพ่ือการศึกษา 
3. โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) / ใช้ทฤษฎีระบบ 
(System Theory) / ใช้พรหมวิหาร ๔   /ใช้หลักมุมมองการบริหารแบบ  Balanced  
Scroecard /  ใช้หลักธรรมาภิบาล / ใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา / ใช้กระบวนการพัฒนาของเดมมิ่ง (PDCA) / ใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการท างานเป็นทีม(Team Work) / โดยค านึงถึงหลักความ
ต้องการบนพ้ืนฐานมนุษย์ของมาสโลว์ และศิลปะการบริหารจัดการด้วยใจ 
Management with HEART by Pensiri 
• แผนงานบริหารทั่วไป 

1. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 
3. โครงการพัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการศึกษา 
4. โครงการการระดมทรัพยากร   
5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
6. โครงการงานทะเบียนและวิทยบริการ   

 
 

ควำมร่วมมือของชุมชน (ชุมชนมีส่วนร่วม) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

• แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการสานสัมพันธ์และบริการชุมชน 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
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กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัต ิ
๑. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตร

ปฐมวัย 
ยุทธศำสตร์ ที่ ๑  จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ BBL Project Approach ในระดับชั้นปฐมวัย  

ใช ้DLTV ในระดับชั้นประถมศึกษำ ใช้ DLIT ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ และวิถีพุทธในทุกระดับช้ัน 
 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Student   

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดีข้ึน
ไป 

๗๐ ๗๕ ๘๐ แผนงานวิชาการ 
๑. โครงการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
และการศึกษา 

๑. เพ่ือสร้างโอกาสให้
ครแูละนักเรียนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

๒. เพ่ือให้ครูสามารถ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี 

๓. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 

๔. เพ่ือให้ ประชาชน 
ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก ได้ทราบถึง
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒. โครงการตามนโยบายและ

จุดเน้น 
๑. เพ่ือให้นักเรียนทุก

คนมีความพร้อมที่
จะได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๒. เพ่ือลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายและความ
เดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง 

๓. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้กับ
นักเรียนโดยค านึงถึง
ความเสมอภาคและ
เป็นธรรม 
 

๓. โครงการยกระดับคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ิมข้ึน 

๒. เพ่ือให้ครูพัฒนาการ
เรียนการสอน การ
จัดท าแบบทดสอบ/ 
แบบทดสอบคู่ขนาน
ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
การวัดผล
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

รวม ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๓ โครงกำร  
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๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมตำมนโยบำยและจุดเน้น เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและ
ควำมเป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ ที่ ๒ จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ บูรณำกำรกับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
  

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Student 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดีข้ึน
ไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ แผนงานวิชาการ 
๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพ 

ระดับปฐมวัย  

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
คุณภาพตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย (ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 
๒๕๖๐) และ
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

๒.  เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์
เรียนรู้โดยตรง มี
ความสนุกสนาน 
อารมณ์ดี ร่าเริง 
แจ่มใส  

๓. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน
และสถานศึกษาใน
การพัฒนาเด็ก 

๔. เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ดูแล
เดก็ปฐมวัยจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก
แต่ละวัยได้มี
พัฒนาการตามวัย
อย่างเต็ม 
ความสามารถและ
ศักยภาพ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒. โครงการยกระดับคุณภาพ

และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ิมข้ึน 

๒. เพ่ือให้ครูพัฒนาการ
เรียนการสอน การ
จัดท าแบบทดสอบ/ 
แบบทดสอบคู่ขนาน
ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
การวัดผล
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

๓. โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
โรงเรียน (Thai Hi Tech) 

๑. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ความเป็น
ไทยผ่านกิจกรรม
แบบไทย ไฮเทค 
บูรณาการการเรียนรู้  
ให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

๒. ตระหนักและเห็น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในด้านต่างๆ 

๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๔. โครงการอ่านออก-เขียนได้ ๑. เพ่ือประเมินความรู้

ความสามารถใน
สาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

๒. เพ่ือเน้นสาระการ
อ่านที่เชื่อมโยงกับ
สาระหลักการใช้
ภาษาไทย วรรณคดี
และวรรณกรรม 

๓. เพ่ือเน้นการเขียน
อย่างสร้างสรรค์ การ
เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ 

๔. เพ่ือวัดความสามารถ
ในการใช้ค าใน
ประโยคได้อย่างมี
ความหมายและ
ถูกต้อง  

๕. เพ่ือเน้นการใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักการใช้
ภาษาไทย 

๖. เพ่ือการวัด
ความสามารถในการ
จับใจความส าคัญ 
แยกแยะข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น 
คาดคะเนเหตุการณ์ 
และสรุปวามรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๕. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้  
๑. เพ่ือให้บริหารจัดการ

เวลาเรียน และ
กิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม ทั้ง 
ด้านวิชาการ ด้าน
ปฏิบัติ นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ รู้รักษ์
ความเป็นไทย และมี
คุณธรรม จริยธรรม
ที่เหมาะสม 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
พัฒนา ตนเองตาม
ความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมี
ความสุขกับการ
เรียนรู้  

๓. เพ่ือให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษา ของ
โรงเรียนและมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. 
๑. เพ่ือให้นักเรียน

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียนผ่าน
กิจกรรมการจัดค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม  

๒. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนเป็นผู้น าใน
การท าโครงงาน
คุณธรรมและเป็น
ผู้น ายุวชนในการจัด
ค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 

๓. เพ่ือให้นักเรียน  
ตระหนักรู้เข้าใจและ
มีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล  ซึม
ซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีงาม
อย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิด
ชอบ ชั่วดีและภูมิใจ
ในการท าดี 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๗. โครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมี

ทักษะในการใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

๒. เพ่ือให้นักเรียนตั้ง
ค าถามในเรื่องที่
สนใจได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ในทางท่ีเหมาะสม 

๔. เพ่ือให้นักเรียนใช้
ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์องค์
ความรู้  
 

๘. โครงการTo Be Number 
One 

๑. เพ่ือให้สมาชิกชมรม
ตระหนักถึงโทษของ
อบายมุขและยาเสพ
ติดทุกประเภทและ
สามารถป้องกัน
ตนเองได้ 

๒. เพ่ือให้สมาชิกชมรม
ได้แสดงออกตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ 

๓. เพ่ือให้สมาชิกชมรม
มีภาวะผู้น า สามารถ
แก้ปัญหา คิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์การ
น าเสนอผลงานของ
ชมรมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่าย

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
 

๙. โครงการงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของ
นักเรียน 

๑. เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของ
นักเรียน 

๒. เพ่ือสนับสนุน
ผู้บริหาร ครูนักเรียน 
และบุคลากรใน
สังกดั เข้าร่วมการ
ด าเนินงานใน 
กิจกรรมต่างๆ ใน
งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของ
นักเรียน 

๓. เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน เข้าร่วม
แข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของ
นักเรียน ในระดับ
ภาค และระดับ 
ประเทศต่อไป 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๐. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๑. โรงเรียนได้รับการ

พัฒนาให้เป็น
โรงเรียนวิถีพุทธของ
ชุมชน และเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
สังคมและมีแนว
ทางการด าเนินงาน
ให้เด็กมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๒. โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็น
โรงเรียนวิถีพุทธของ
ชุมชน และเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
สังคมและมีแนว
ทางการด าเนินงาน
ให้เด็กมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๓. เพ่ือสร้างการเป็น
แบบอย่างที่ดียู่ใน
ระดับดี 

๔. เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย 
 

๑๑. โครงการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและทักษะการท างาน   

เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพที่
สุจริตสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กค้นหาการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ
สามารถน าความรู้ความ
เข้าใจการประกอบอาชีพ
ไปแข่งขันการท างาน
ประกอบอาชีพ อัน
ก่อให้เกิดรายได้ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๒. โครงการส่งเสริมทักษะ

อาชีพ 
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพที่
สุจริตสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กค้นหาการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ
สามารถน าความรู้ความ
เข้าใจการประกอบอาชีพ
ไปแข่งขันการท างาน
ประกอบอาชีพ อัน
ก่อให้เกิดรายได้ 
 

Quality 
Happy 

Student 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ผ่านการ
ประเมิน

ระดับดีข้ึน
ไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ แผนงานบริหารทั่วไป  
๑๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนารี 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียน
วิชาลูกเสือ – เนตรนารี
ครบตามกระบวนการ
ของหลักสูตรมีระเบียบ
วินัย เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะได้
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
 

๑๔. กิจกรรมท่องโลกกว้าง
(ทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ ๆเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้
ของนักเรียนสร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน
และน าไปประยุกต์ใช้กับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๕. โครงการจิตอาสา ๑. เพ่ือให้นักเรียน 

โรงเรียนวัดราษฎร์
รังสรรค์ เกิดความ
ตระหนักเสียสละ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๒. เพ่ือใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

๑๖. โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 

๑. เพ่ีอสร้างความ
ตระหนัก จิตส านึก 
การอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
กับนักเรียน 

๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธี
และสามารถ
ด าเนินการก าจัดขยะ
ได้อย่างถูกต้อง 

๓. เพ่ือลดมลพิษจาก
ขยะเพ่ือให้โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาท่ี
ปลอดขยะ สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย 

๔. สร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกนักเรียน 

 
๑๗. โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู 

และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีความ
พร้อมในทุกด้านท้ัง
สมรรถนะและ
ศักยภาพ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
พัฒนาด้าน
สติปัญญา ความ
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ฉลาดทางอารมณ์ มี
ทัศนคติ มีการ
พัฒนาด้านร่างกาย
สมวัย และมีการ
พัฒนาด้านทักษะ
ชีวิต 

๓. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
เอกชน บ้าน วัด/
ศาสนสถานอ่ืน รัฐ
และโรงเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

๑๘. โครงการโรงเรียนสุจริต ๑. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการ
ทุจริต 

๓. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคม 

๔. เพ่ือสร้างการเป็น
แบบอย่างที่ดีสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน” 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๙. โครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน/สภานักเรียน 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย   

๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันใน
การรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 

๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง 

๔. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการจัดการ
และท างานส าเร็จ มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้
เกียรติผู้อื่น ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 

๒๐. โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
ห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารและปัจจัย
เสี่ยงห่างไกลจาก
การพนันและไม่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 

๒. เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาท่ีปลอด
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
จากปัญหายาเสพติด 
สื่อลามกอนาจาร 
การพนัน เหตุ
ทะเลาะวิวาท 

๒๑. โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญของชาติ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของวันส าคัญต่างๆ 

๒. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนตระหนัก
และของการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคม 

๓. เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

๔. เพ่ือให้ชุมชน 
โรงเรียน วัด มีส่วน
ร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ส าคัญของท้องถิ่น 

๕. เพ่ือให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยปฏิบัติ
ตนตามวิถี
ประชาธิปไตย 
บ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม และ
เสริมสร้างคุณธรรม 
ความรักชาติ มี
เศรษฐกิจพอเพียง 
รักการท างานและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพที่
สุจริต 

รวม ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๑ โครงกำร  
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๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ ที่ ๓ จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ กิจกรรมตรวจสุขภำพ และกิจกรรม

ด้ำนกีฬำ  

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Student 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดีข้ึน
ไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ แผนงานบริหารทั่วไป 
๑. กิจกรรมเกม/กีฬาเพ่ือ

สุขภาพ(ภายนอก/ภายใน) 

 
๑. ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านกีฬาให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 

๒. พัฒนาทางด้านกีฬา
ในโรงเรียน 

๓. เพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ รู้
อภัย 

๔. พัฒนามนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 
 

๒. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

เพ่ือให้ นักเรียนได้
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  และรับทราบผล
การทดสอบเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา 
 

๓. กิจกรรมยามเช้าแบบไทย
ไฮเทค 

 

๔. โครงการสุขอนามัย
นักเรียน 

 

๕. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

 

๖. โครงการอาหารกลางวัน ๑. เพ่ือให้นักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ตลอด ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
สะอาดและถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพกายแข็งแรง 
และสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ 

๔. เพ่ือสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๗. โครงการอาหารเสริม(นม) ๑. เพ่ือพัฒนาร่างกาย
ของนักเรียนให้มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

๒. เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
การดื่มนมในเด็ก
และเยาวชน เป็น
อาหารเสริมในการ
พัฒนาร่างกายและ
สติปัญญา 
 

๘. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

รวม ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๘ โครงกำร  
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๕. ส่งเสริมควำมเป็นครูมืออำชีพ 
ยุทธศำสตร์ ที่ ๔  จัดกิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกร 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Teacher 

ร้อยละของ
ครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ แผนงานบุคลากร 
๑. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์
รังสรรค์ 

๑. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงการออมเงินตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้รับ
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพที่ดีข้ึน 

๓. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนเกิดขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๕. เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจครูและบุคลากร    

๑. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรจัดท า
ผลงานทางวิชาการ
และเข้ารับการคัด
เลือดครูดีเด่น 

๒. เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้บุคลากร
สามารถท างานเชิง
บูรณาการ  ให้เกิด
ความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อน
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
นโยบายของ
โรงเรียนและ
หน่วยงานเหนือ
สูงขึ้นไป ( KM ) 

๓. เพ่ีอสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากร 
 

๓. โครงการโรงเรียน
พระราชทาน ปฐมวัย 

๑. เพ่ือให้เด็กได้มี
คุณภาพตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ และ
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

๒. เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้
โดยตรง มีความ
สนุกสนาน อารมณ์ดี 
ร่าเริง แจ่มใส 

๓. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน
และสถานศึกษาใน
การพัฒนาเด็ก 

๔. เพ่ือมุง่เน้นให้ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก
แต่ละวัยได้มี
พัฒนาการตามวัย
อย่างเต็ม 
ความสามารถและ
ศักยภาพ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรด าเนินงาน
ได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

๖. เพ่ือรับการประเมิน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินของการ
ประกวดโรงเรียน
พระราชทานระดับ
ปฐมวัยเป้าหมาย 
 

๔. โครงการโรงเรียน
พระราชทาน 
ประถมศึกษา 

๑. เพ่ือให้การ
ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียน และ
สถานศึกษา  เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
ของโรงเรียน 
วัดราษฎร์รังสรรค์ 
(ขันมาอนุราษฎร์)  
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือยกย่องและเชิดชู
เกียรติ นักเรียน ที่
เรียนดี มีความ
ประพฤติดี และ
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาดีเด่น  

๓. เพ่ือกระตุ้น
สถานศึกษาในการ
การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๕. โครงการการแข่งขันรางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)  

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรทาง
การศึกษาของ
โรงเรียนวัดราษฎร์
รังสรรค์ (ขันมาอนุ
ราษฎร์) 

๒. เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติและส่งเสริม
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
วัดราษฎร์รังสรรค์ 
(ขันมาอนุราษฎร์)ที่มี
ผลงานยอดเยี่ยม
และมีความประพฤติ
ในการครองตน 
ครองคน ครองงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และยอมรับของ
บุคคลในวิชาชีพใน
สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ
บุคลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

รวม ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๕ โครงกำร  
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๖. ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   
ยุทธศำสตร์ ที่ ๕  สนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้(แผนกำรสอน)โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  Active Learning   

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Teacher   

ร้อยละของ
ครูที่จัดท า
แผนฯเน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี  
และจัดท า
วิจัยในชั้น
เรียน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ แผนงานวิชาการ 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร   

๑. เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒๕๕๑ 

๒. เพ่ือให้หลักสูตร
สถานศึกษา
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การ
ปกครอง 

๒. โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
เพ่ือการศึกษา 

๑. เพ่ือสร้างโอกาสให้
ครูและนักเรียนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

๒. เพ่ือให้ครูสามารถ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี 

๓. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 

๔. เพ่ือให้ ประชาชน 
ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก ได้ทราบถึง
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓. โครงการยกระดับคุณภาพ

และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ิมข้ึน 

๒. เพ่ือให้ครูพัฒนาการ
เรียนการสอน การ
จัดท าแบบ ทดสอบ/ 
แบบทดสอบคู่ขนาน
ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓,
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
การวัดผล
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

รวม ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๓ โครงกำร  
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๗. บริหำรสถำนศึกษำโดยมุ่งให้ผู้รับบริกำรและผู้ร่วมงำนมีคุณภำพและมีควำมสุข 
ยุทธศำสตร์ ที่  ๖ บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School Base Management) / ใช้

ทฤษฎีระบบ (System Theory) / ใช้พรหมวิหำร ๔   /ใช้หลักมุมมองกำรบริหำรแบบ  Balanced  
Scroecard /  ใช้หลักธรรมำภิบำล / ใช้กระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ / ใช้
กระบวนกำรพัฒนำของ   เดมม่ิง (PDCA) / และใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ / 
โดยค ำนึงถึงหลักควำมต้องกำรบนพื้นฐำนมนุษย์ของมำสโลว์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Director   

ร้อยละของครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชนที่พึง
พอใจในผล
การบริหาร
สถานศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ แผนงานบริหารทั่วไป 
๑. โครงการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ตาม
กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วย  
ระบบ หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. เพ่ือเตรียมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยต้นสังกัด 

๓. เพ่ือผดุงรักษาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน
ที่พัฒนาขึ้น 

๒. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานงบประมาณ   

๑. เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการเบิกใช้
จ่ายทรัพยากรและ
งบประมาณอย่าง
ประหยัดและถูกต้อง 

๒. เพ่ือให้โรงเรียน
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
ระเบียบทางราชการ
ก าหนด 

๓. เพ่ือให้การ
บริหารงาน
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
งบประมาณเป็นไป
ตามแบบแผน 

๔. เพ่ือให้โรงเรียน
จัดท าแผนในการ
ระดมทรัพยากรจาก
จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ ภาค
ประชาชน   เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

๓. โครงการพัสดุ ครุภัณฑ์
เพ่ือการจัดการศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบงาน
พัสดุให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวง
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง   

๒. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจัดหา
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
(จัดซือ้จัดจ้าง) ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิทิน
การปฎิบัติงาน 

๓. เพ่ือให้การเบิกจ่าย 
การใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามระเบียบ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
มีระบบ ง่ายแก่การ
ตรวจสอบและใช้
ประโยชน์เพื่อการจัด
การศึกษาอย่าง
แท้จริง 

๔. เพ่ือให้โรงเรียน
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
ระเบียบทางราชการ
ก าหนด 
 

๔. โครงการการระดม
ทรัพยากร 

๑. เพ่ือระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

๒. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

๓. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

๔. เพ่ือให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญต่อการ
จัดการศึกษา 
 

๕. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม    

๑. เพ่ือให้มีสถานที่และ
สาธารณูปโภค
เพียงพอ  ปลอดภัย 
มีสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

๒. ปรับสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้
สะอาดสวยสามอยู่
เสมอ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓. จัดท าและพัฒนา

ปรับปรุง ซ่อมแซม
และดูแล บ ารุงรักษา
เครื่องใช้  ระบบ
เครื่องกรองน้ าดื่ม 

๔. จัดออกแบบและ
ตกแต่งปรับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
แสดงออกถึงความ
ตระหนักและให้
ความส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินกิจกรรม 
 

๖. โครงการงานทะเบียนและ
วิทยบริการ 

๑. เพ่ือจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน 

๒. เพ่ือให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่ครู  
บุคลากร  นักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

๓. เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 

รวม ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๖ โครงกำร  
 

  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ห น้ า  | 46 

๘. บริหำรสถำนศึกษำโดยเปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนมี
ส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

๙. สร้ำงเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ(MOU) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗  ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำและสร้ำงเครือข่ำยใน

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมำย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
Quality 
Happy 
Communic
ation 

ร้อยละของครู
นักเรียน
ผู้ปกครองที่
พึงพอใจในผล
ที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
สถานศึกษา
ของชุมชน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ แผนงานบริหารทั่วไป 
๑. โครงการสานสัมพันธ์

และบริการชุมชน 

๑. เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
ข่าวสารความรู้ 
ความเคลื่อนไหวใน
โรงเรียนให้
หน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ 

๒. พัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ 

๓. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

• กิจกรรมบริการ
ชุมชน 

 

• กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

 

• กิจกรรมการ
สร้างเครือข่ายใน
การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 

 

รวม ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑ โครงกำร  
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ส่วนที่ 4 

งบประมำณ 
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ตำรำงแสดงงบประมำณโครงกำรตำมยุทธศำสตร์โรงเรียน 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ BBLในระดับชั้น
ปฐมวัย  ใช้ DLTV ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา  
และใช้ DLIT ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

แผนงานวิชาการ 
1. โครงการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารและการศึกษา 

2. โครงการตามนโยบาย
และจุดเน้น 

3. โครงการยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

 
150,000 

 
 
 

2,500,000 
 

300,000 
 

 
150,000 

 
 
 

2,500,000 
 

300,000 
 

 
150,000 

 
 
 

2,500,000 
 

300,000 
 

 
450,000 

 
 
 

7,500,000 
 

900,000 
 

จัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้  บูรณา
การกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แผนงานวิชาการ 
1. โครงการส่งเสริม

ศักยภาพ ระดับปฐมวัย 
2. โครงการยกระดับ

คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์โรงเรียน (Thai 
Hi Tech) 

4. โครงการอ่านออก-
เขียนได้ 

5. โครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

6. โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

7. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

8. โครงการTo Be 
Number One 

9. โครงการงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของ
นักเรียน 

 
80,000 
 
 
300,000 
 
 
100,000 
 
 
 
 
10,000 
 
20,000 
 
50,000 
 
 
15,000 
 
10,000 
 
50,000 
 
 
 
 

 
80,000 

 
 

300,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

50,000 
 
 

15,000 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 
 

 
80,000 

 
 

300,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

50,000 
 
 

15,000 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 
 

 
24,000 

 
 

900,000 
 
 

300,000 
 
 
 
 

30,0000 
 

60,000 
 

150,000 
 
 

45,000 
 

30,000 
 

150,000 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

10. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

11. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและทักษะ
การท างาน   

12. โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
13. กิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนารี 
14. กิจกรรมท่องโลกกว้าง

(ทัศนศึกษา/แหล่ง
เรียนรู้) 

15. โครงการจิตอาสา 
16. โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ 
17. โครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 
18. โครงการโรงเรียนสุจริต 
19. โครงการประชาธิปไตย

ในโรงเรียน/สภา
นักเรียน 

20. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

21. โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
วันส าคัญของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
25,000 
 
 
25,000 
 
 
 
300,000 
 
 
150,000 
 
 
1,000 
5,000 
 
 
10,000 
 
5,000 
20,000 
 
 
20,000 
 
 
 
20,000 
 
 

50,000 
 
 
25,000 
 
 
25,000 
 
 
 
300,000 
 
 
150,000 
 
 
1,000 
5,000 
 
 
10,000 
 
5,000 
20,000 
 
 
20,000 
 
 
 
20,000 
 
 

50,000 
 
 
25,000 

 
 

25,000 
 
 
 
300,000 
 
 
150,000 
 
 
1,000 
5,000 
 
 
10,000 
 
5,000 
20,000 
 
 
20,000 
 
 
 
20,000 
 

150,000 
 
 

75,000 
 
 

75,000 
 
 
 

900,000 
 
 

450,000 
 
 

3,000 
15,000 

 
 

30,000 
 

15,000 
60,000 

 
 

60,000 
 
 
 

60,000 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จัดกิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  
กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
และกิจกรรมด้านกีฬา 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. กิจกรรมเกม/กีฬาเพ่ือ

สุขภาพ(ภายนอก/
ภายใน 

2. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

3. กิจกรรมยามเช้าแบบ
ไทยไฮเทค 

4. โครงการสุขอนามัย
นักเรียน 

5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

6. โครงการอาหารกลางวัน 
7. โครงการอาหารเสริม

(นม) 
8. โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 
40,000 
 
 
 
5,000 
 
 
5,000 
 
25,000 
 
 
5,000 
 
งบอบต. 
งบอบต. 
 
25,000 
 

 
40,000 
 
 
 
5,000 
 
 
5,000 
 
25,000 
 
 
5,000 
 
งบอบต. 
งบอบต. 
 
25,000 
 

 
40,000 

 
 

 
5,000 

 
 

5,000 
 

25,000 
 
 

5,000 
 

งบอบต. 
งบอบต. 

 
25,000 

 

 
120,000 

 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 

75,000 
 
 

5,000 
 

งบอบต. 
งบอบต. 

 
75,000 

จัดกจิกรรมพัฒนาครู
และบุคลากร 

แผนงานบุคลากร 
1. โครงการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์
รังสรรค์ 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจครูและ
บุคลากร    

3. โครงการโรงเรียน
พระราชทาน ปฐมวัย 

4. โครงการโรงเรียน
พระราชทาน 
ประถมศึกษา 

5. โครงการการแข่งขัน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS 

 
96,000 

 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

30,000 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 

 
96,000 

 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
 
 
 

1,000 

 
96,000 

 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
 
 
 

1,000 

 
288,000 

 
 
 
 
 

900,000 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สนับสนุนการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  Active 
Learning 

แผนงานวิชาการ 
1. โครงการพัฒนา

หลักสูตร   
2. โครงการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีการสื่อสาร
และเพ่ือการศึกษา 

3. โครงการยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
10,000 
15,000 

 
 
 

30,000 

 
10,000 
15,000 

 
 
 

30,000 
 

 
10,000 
15,000 

 
 
 

30,000 
 
 

 
30,000 
45,000 

 
 
 

90,000 
 

บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Base 
Management) / ใช้
ทฤษฎีระบบ (System 
Theory) / ใช้พรหม
วิหาร ๔ / ใช้หลัก
มุมมองการบริหารแบบ  
Balanced  Scroecard 
/ ใช้หลักธรรมาภิบาล /               
ใช้กระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา / ใช้
กระบวนการพัฒนาของ
เดมม่ิง (PDCA) / และ
ใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา 
/การท างานเป็นทีม
(Team Work) โดย
ค านึงถึงหลักความ
ต้องการบนพื้นฐาน
มนุษย์ของมาสโลว์ /
ศิลปะการบริหารด้วยใจ 
(HEART) 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
2. โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
บริหารงานงบประมาณ 

3. โครงการพัสดุ ครุภัณฑ์
เพ่ือการจัดการศึกษา 

4. โครงการการระดม
ทรัพยากร   

5. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม  

6. โครงการงานทะเบียน
และวิทยบริการ   

 

 
5,000 

 
10,000 

 
120,000 

 
 
 

5,000 
 

1,000 
 

500,000 
 

5,000 

 
10,000 

 
120,000 

 
 
 

5,000 
 

1,000 
 

500,000 
 

5,000 

 
30,000 

 
360,000 

 
 
 

5,000 
 

1,000 
 

500,000 
 

15,000 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาและสร้าง
เครือข่ายในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการสานสัมพันธ์

และบริการชุมชน 
 

5,000 5,000 5,000 15,000 

๗  ยุทธศำสตร ์ 45 โครงกำร 4,814,000 5,421,000 5,421,000 15,289,000 
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สรุปแผนพัฒนำกำรศึกษำ : โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ (ขันมำอนุรำษฎร์) 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร งบประมำณ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ BBL
ในระดับชั้นปฐมวัย  ใช้ DLTV 
ในระดับชั้นประถมศึกษา และใช้ 
DLIT ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

Quality Happy 
Student 

ร้อยละ ๗๐-๘๐ ของ
นักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

3 โครงการ 8,850,000 

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  บูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

Quality Happy 
Student 

ร้อยละ ๘๐-๙๐ ของ
นักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

21 โครงการ 3,852,000 

จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
และกิจกรรมด้านกีฬา 

Quality Happy 
Student 

ร้อยละ ๘๐-๙๐ ของ
นักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

8 โครงการ 305,000 

จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 

Quality Happy 
Teacher 

ร้อยละ ๘๐-๙๐ของครูที่
ได้รับการพัฒนา 

5 โครงการ 1,191,000 

สนับสนุนการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  Active 
Learning 

Quality Happy 
Teacher 

ร้อยละ ๗๐-๘๐ ของครูที่
จัดท าแผนฯเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยใช้
นวัตกรรม/เทคโนโลยี  
และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

3 โครงการ 165,000 

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Base Management) 
/ ใช้ทฤษฎีระบบ (System 
Theory) / ใช้พรหมวิหาร ๔ / 
ใช้หลักมุมมองการบริหารแบบ  
Balanced  Scroecard / ใช้
หลักธรรมาภิบาล / ใช้
กระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/ใช้
กระบวนการพัฒนาของเดมม่ิง 
(PDCA) / และใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา /การท างานเป็นทีม
(Team Work) โดยค านึงถึงหลัก
ความต้องการบนพ้ืนฐานมนุษย์
ของมาสโลว์ /ศิลปะการบริหาร
ด้วยใจ (HEART) 

Quality Happy 
Director 

ร้อยละ ๘๐-๙๐ ของครู
นักเรียนผู้ปกครองชุมชน
ที่พึงพอใจในผลการ
บริหารสถานศึกษา 

6 โครงการ 911,000 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร งบประมำณ 

๑. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาและสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

Quality Happy 
Communication 

ร้อยละ ๘๐-๙๐ ของครู
นักเรียนผู้ปกครองที่พึง
พอใจในผลที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชน 

๑ โครงการ 15,000 

รวมทั้งสิ้น  ๗  ยุทธศำสตร์ ๔ เป้ำประสงค์ ๗ ตัวช้ีวัด ๔๕ โครงกำร 15,289,000 
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ภำคผนวก 
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แบบบันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรคุณภำพศึกษำ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ ) 
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ (ขันมำอนุรำษฎร์) 

 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มีมติเห็นชอบให้
น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ )  ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  (ขันมาอนุราษฎร์) 
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา  ๓ ปีของโรงเรียน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 
  

 
 
 

  
( นายวิทยา  รามนัฏ ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 
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คณะผู้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์(ขันมำอนุรำษฎร์) 

 

๑. นางเพ็ญศิริ   คีมทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นายสงคราม   ทีน้ าค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ที่ปรึกษา 
๔. นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ ์  ครูหัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย   กรรมการ 
๕. นางสาวมัลลิกา   เทศจันทร์ ครูหัวหน้าช่วงชั้นป.๑ – ๓   กรรมการ 
๖. นางสาวศรีอุบล ทองจ ารุญ ครูหัวหน้าช่วงชั้น ม.๑-๓   กรรมการ 
๗. นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด           หัวหน้างานบริหารการเงินและพัสดุ  กรรมการ 
๘. นายวินัย  ผลจันทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๙. นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

จัดพิมพ์รูปเล่ม 
 

๑. นายพรชัย    แก้วจันทร์  คร ู    ด าเนินการจัดพิมพ์ 
๒. นางสาวภัณฑิรา   พรมแพง  คร ู    ด าเนินการจัดพิมพ์ 
 
 


