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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
        
 
 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โทร  0-7529-3013  โทรสาร  0-7529-3013    
Website : www.rommuang.ac.th  E-mail : rmshcool@hotmail.co.th   

 

1.1  ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เดิมเรียกว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกะลาเสวัดเจริญร่มเมือง”    
เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2481 ในสมัยนายตรัง ณ นคร เป็นนายอำเภอสิเกา  
และนายเปรม ชูสุวรรณ เป็นศึกษาธิการอำเภอ โดยใช้ศาลาโรงธรรมของวัดเจริญร่มเมืองเป็นสถานที่
เรียนชั่วคราว   
  ต่อมา พ.ศ. 2491 ทางราชการให้เปลี่ยนชื่อทั่วประเทศโดยให้ใช้คำว่า “บ้านหรือวัดนำหน้า
ชื่อโรงเรียน” ให้ตัดชื่อตำบลออกไป โรงเรียนนี้ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัด จึงใช้ชื่อว่า“โรงเรียน          
วัดเจริญร่มเมือง” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  
  ในปี พ.ศ.2515 ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ต่อมา พ.ศ.2523 ได้โอน
ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ในปี พ.ศ.2537 ได้ขยายชั้นเรียน
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนไปสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้รับการพัฒนาและก้าวหน้าจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากความร่วมแรงร่วมใจ การเสียสละ และความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น ประชาชน  
และคณะครูทุกยุคทุกสมัย 
 

1.2 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
   1. นายประสาท  เฉี้ยนเงิน   พ.ศ.2481  -  2492 
   2. นายบุญครอง  หนูคงรักษ์   พ.ศ.2492  -  2502 
   3. นายประสาท  เฉี้ยนเงิน  พ.ศ.2502  -  2513 
   4. นายภูเบศร์  สุทธิปกรณ์  พ.ศ.2513  -  2514 
   5. นายจรัล  เหมทานนท์     พ.ศ.2514  -  2515 
   6. นายประสาท  เฉี้ยนเงิน   พ.ศ.2515  -  2519 
   7. นายจรัล  เหมทานนท์      พ.ศ.2519  -  2523 
   8. นายภักดิ์  พรหมยก       พ.ศ.2523  -  2525 (รักษาการ) 
   9. นายก้วน  สุทธิธรรมานนท์  พ.ศ.2525  -  2531 

http://www.trang2.go.th/rommuang
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   10. นายอนันต์  อ้ันเต้ง   พ.ศ.2531  -  2532 (รักษาการ) 
   11. นายสุธน  โข้ยนึ่ง   พ.ศ.2532  -  2548 
   12. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์  พ.ศ.2548   -  2557 
   13. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน  พ.ศ.2557   -  2561 
   14. นายสถาพร  ไทยกลาง  พ.ศ.2561   - จนถึงปัจจุบัน 
 
            1.3   ท่ีตั้งและขนาด 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
มีเนื้อที่จำนวน  20 ไร่ มีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดที่ดิน  นางพุ่ม  ช่วยเกิด 4    เส้น 
  ทิศใต้  จดที่ดิน  วัดเจริญร่มเมือง  4    เส้น 
  ทิศตะวันออก จดที่ดิน   นายสุภาพ หนูเมือง 5    เส้น 
  ทิศตะวันตก จดที่ดิน   วัดเจริญร่มเมือง 5    เส้น 
 

1.4   เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    
             ตำบลกะลาเส  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 
 

1.5   ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองเปิดสอน 3 ระดับ คือ  ระดับอนุบาล ตั้งแต่อนุบาล 1 – 2           

ระดับประถมศึกษา  ป.1 – ป. 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3   
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
 2.1 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
จำนวน 

นักเรียนชาย
(คน) 

จำนวน 
นักเรียนหญิง 

(คน) 

จำนวน 
ทั้งหมด (คน) 

หมายเหตุ 

อนุบาล 1  1 10 11 21  
อนุบาล 2 1 7 11 18  
อนุบาล 3 1 6 9 15  
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 17 18 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 15 17 32  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 19 11 30  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 11 13 24  
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 45 15 60  
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 28 20 48  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 21 20 41  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 37 29 66  
มัธยมศึกษาปีที ่3 2 26 29 55  

รวม 16 247 202 449  
 

 
 2.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT, O-NET)   
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 49.42 46.58 49.16 55.90 46.76 49.07 
คณิตศาสตร์ 34.55 37.12 28.56 37.50 27.69 32.90 
วิทยาศาสตร์ 39.00 39.12 34.35 39.93 31.41 35.55 
ภาษาอังกฤษ 26.09 36.34 26.63 39.24 23.21 34.42 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET    
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 45.81 48.29 49.71 54.42 52.39 55.14 
คณิตศาสตร์ 23.25 26.30 24.82 30.04 23.89 26.73 
วิทยาศาสตร์ 29.65 32.28 33.00 36.10 28.40 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.94 30.45 24.53 29.45 27.17 33.25 

 

 

ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   

 

            ชั้น
กลุ่มสาระฯ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม เฉลี่ย 

ภาษาไทย 74.12 77.39 72.71 76.23 70.42 70.71 76.11 68.03 68.81 654.53 72.73 
คณิตศาสตร ์ 72.14 68.07 72.83 70.57 70.15 71.16 68.38 69.40 68.12 630.82 70.09 
วิทยาศาสตร์ฯ 73.00 71.96 72.83 71.79 72.83 72.00 65.43 65.68 71.93 637.45 70.83 
สังคมศึกษาฯ 70.00 74.07 72.58 77.41 76.24 77.71 75.04 76.54 75.54 675.13 75.01 
ประวัต ิ 70.68 73.42 72.63 76.24 76.46 75.23 72.36 73.47 75.18 665.67 73.96 
สุขศึกษาฯ 75.21 78.43 76.46 76.19 75.09 78.31 75.64 81.48 78.82 695.63 77.29 
ศิลปะ 75.14 75.05 75.66 78.72 77.04 75.47 75.45 80.70 75.07 688.30 76.48 
การงานอาชีพ 76.67 77.19 77.33 80.01 76.67 77.86 72.04 79.83 76.73 694.33 77.15 
ต่างประเทศ 73.14 72.14 69.12 67.74 71.63 75.95 72.55 74.26 66.05 642.58 71.40 

เฉลี่ย 73.34 74.19 73.57 74.99 74.06 74.93 72.56 74.38 72.92   73.88 

 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2560 -  2562 

                                 ชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

NT  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3) 
2560 2561 2562 

ความสามารถด้านภาษา 42.66 46.32 40.10 
ความสามารถด้านคำนวณ 29.8 39.64 38.58 
ความสามารถด้านเหตุผล 35.32 41.42  - 

เฉลี่ย 35.93 42.46 39.34 
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      2.3 อัตราการตกซ้ำชั้น 
  ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีนักเรียนตกซ้ำชั้นจำนวน 1 คน 

 2.4 อัตราการออกกลางคัน 

  ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนออกกลางคัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  
4 คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน 

2.5 การจบการศึกษา 
ตารางแสดงข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น จำนวนนักเรียน จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ป.6 42 42 100 
ม.3 40 38 95.00 
รวม 82 80 97.56 

 
3.  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ
การศึกษา 

ตำแหน่ง วิชาเอก 

1. นางสุภาวนีย์   เตี้ยซี้ ศษ.ม. ครู คศ.3 การสอนภาษาไทย 
2. นางถนอมสิน   ชัยชนะ วท.บ. ครู คศ.3 จิตวิทยาแนะแนว 
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์   ทองเอียด ค.ม. ครู คศ.2 ประถมศึกษา 
4. นางผ่องใส  อั้นเต้ง ค.บ. ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ 
5. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาไทย 
6. นางรสสุคนธ์ โยธา ศษ.ม. ครู คศ.3 การสอนสังคมศึกษา 
7. นางมีนา  ทองประดับ ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ 
8. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี ศษ.ม. ครู คศ.2 คณิตศาสตรศึกษา 
9. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาไทย 
10. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ วท.บ. ครู คศ.2 ภูมิศาสตร์ 
11. นางพิมพ์พร  คงประสม วท.บ(ศษ.บ) ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
12. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 
13. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี ศศ.บ. ครู คศ.1 ประวัติศาสตร์ 
14. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 
15. นางสาวปริชญา  นะนุ่น ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 
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3.  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ 
การศึกษา 

ตำแหน่ง วิชาเอก 

16. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ กศ.บ. ครู คศ.1 การศึกษาปฐมวัย 
17. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ วท.บ. ครู คศ.1 ชีววิทยา 
18. นายวัชระ  เจนภักดีกุล วศ.บ. ครู คศ.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
19. นางปัทมา  ขาวเผือก วท.บ. ครู คศ.1 พลศึกษา 
20. นายสมหมาย  ทองแป้น อส.บ. ครู คศ.1 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง 
21. นายปิยชน สินไชย ค.บ. ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 
22. นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์ ศษ.บ. ครูผู้ช่วย ปฐมวัย 
23. นางวันดี  สิทธิการ ค.บ. ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์และการแสดง 
24. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์ กศ.บ. ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย 
25. นางสาวจิรายุ   มีแก้ว ค.บ. พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
26. นางกนกพร  ช่วยเกิด ศษ.ม. ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ การสอนวิทยาศาสตร์ 
27. นางสาวสุธิดา  รองเมือง ค.บ. ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ศึกษา 
28. นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน ศษ.บ. เจ้าหน้าที่ธุรการ การท่องเที่ยว 

 
 

ตารางแสดงจำนวนครู / บุคลากรจำแนกตามเพศ(รวมผู้บริหาร) 
 

ตำแหน่ง ชาย หญิง 
ครูประจำการ 4 20 
พนักงานราชการ - 1 
ครูอัตราจ้าง - 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 

รวม 4 24 

ตารางแสดงจำนวนครู  /  บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จำนวน  ( คน ) 
ปริญญาโท 8 
ปริญญาตรี 20 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - 
ต่ำกว่าอนุปริญญา - 

รวม 28 
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แผนภูมิการบริหาร 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

นางมีนา    ทองประดับ 
นางสาวนงคราญ   เหมือนพะวงศ์ 

นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นางสาวจิรายุ  มีแก้ว 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นายสมหมาย  ทองแป้น 
นายปิยชน  สินไชย 
นางเบญจมาศ  เฉีย้นเงิน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 
นางสาวภัทรา   ขวัญศรีสุทธิ์ 
นางผ่องใส  อั้นเต้ง 
ว่าท่ี ร.ต. จักรพันธ์  ทองเอียด 
นางสุภาวนีย์  เตีย้ซี ้
นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง 
นางสาวปริชญา  นะนุ่น 

นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ ์

นางกนกพร  ช่วยเกิด 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวสุธิดา  รองเมือง 

นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวนนัทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 

นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ ์
นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

 

นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

นางพิมพ์พร  คงประสม 
นางสาววันดี  สิทธิการ 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 4.1 สิ่งก่อสร้างและอาคารสถานที่   
 

ที ่ สิ่งก่อสร้าง จำนวน           ประโยชน์ใช้สอย สภาพอาคาร 
1 
2 

 
3 
 

 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
14 
15 

ที่ดิน ใช้ที่ดินของวัดเจริญร่มเมือง 
อาคารเรียนแบบ 017  
จำนวน 2  หลัง 
อาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29  
ต่อเติมชั้นล่าง 1 หลัง 
 
อาคารเรียนสามัญแบบกึ่งถาวร  
จำนวน 1 หลัง  
อาคารเอนกประสงค์ 
 
ส้วม   
 
อาคารเรียนอนุบาล 
สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลย์บอล 
สนามตะกร้อ 
บ่อน้ำบาดาล/ น้ำประปา   
ถังซิเมนต์ แบบ  ฝ. 03  
โรงจอดรถครู-นักเรียน 
 
ศาลาธรรม 
ศาลาแหล่งเรียนรู้ 

20 ไร่ 
16 

ห้องเรียน 
6 

ห้องเรียน 
 

6 
ห้องเรียน 
1 หลัง 

 
6 หลัง 

 
 2 หลัง 
1 สนาม 
1 สนาม 
1 สนาม 
1  บ่อ 
8  ลูก 
1 หลัง 

 
1 หลัง 
1 หลัง 

ใช้เป็นอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ม.1 - ม.3   
และใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ 
ใช้เป็นห้องสำนักงาน , ห้องสมุด ,
ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องวิชาการ              
ห้องคอมพิวเตอร์  
ใช้เป็นห้องเรียน ป.4 – ป.6 
 
ใช้เป็นห้องประชุมในการประชุม 
กับชุมชน,การทำกิจกรรม  
ใช้เป็นห้องน้ำนักเรียน 
ตั้งแต่ อนุบาล–ม.3 
ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาบาสเกตบอล 
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาตะกร้อ 
ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำและใช้สอย 
ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำและใช้สอย 
ใช้เป็นสถานที่จอดรถของนักเรียน
และครู 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ใช้งานได้ 
ใช้งานได,้ชำรุดฝ้า
เพดานบางส่วน 

ใช้งานได้ 
 

 
ใช้งานได้ 

 
ใช้งานได้ 

 
ใช้งานได้ 

 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 

 
ใช้งานได้ 
ใช้งานได้ 
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 4.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ จำนวน การใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย 

1 คอมพิวเตอร์ 32 ชุด  13 ชุด - ใช้สำหรับการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ 

- ใช้สำหรับการค้นคว้าข้อมูล
ของนักเรียน 
- ใช้สำหรับเก็บรวมรวมข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
- ใช้สำหรับการทำงานของ
โรงเรียนแต่ละฝ่ายงาน 

2 โทรทัศน์ 12 เครื่อง 9 เครื่อง - ใช้สำหรับการเรียนการสอน 

3 โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ    27 ชุด 14 ชุด - ใช้สำหรับการเรียนการสอน 

4 เครื่องฉายภาพทึบแสง(visualizer) 1 เครื่อง 1 เครื่อง - ใช้สำหรับการเรียนการสอน 

5 เครื่องขยายเสียง 6 ชุด 5 ชุด - ใช้สำหรับการเรียนการสอน 

- ใช้สำหรับการทำกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน คือ  
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ระดับปฐมวัย กิจกรรมอาหาร
กลางวัน กิจกรรมการประชุม
ต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรม
การฝึกซ้อมดนตรีสากล 

6 เครื่องขยายเสียง (พกพา) 2 ชุด 1 ชุด - ใช้สำหรับการเรียนการสอน 

- ใช้สำหรับการทำกิจกรรม
ของโรงเรียน 

7 ไมค์ลอย 2 ชุด 2 ชุด -ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 
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 4.3 สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 

  - ไฟฟ้า 
  - ประปา 
  - โทรศัพท์ 
  - อินเทอร์เน็ต 

 
1. จำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวนห้อง 
อนุบาล  1                                               1 
อนุบาล  2 1 
อนุบาล  3 1 
ประถมศึกษาปีที่  1 1 
ประถมศึกษาปีที่  2 1 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 
ประถมศึกษาปีที่  4 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 2 
ประถมศึกษาปีที่  6 2 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1 
มัธยมศึกษาปีที่  2 2 
มัธยมศึกษาปีที่  3 2 
ห้องผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 2 
ห้องบริหารงาน 4 ฝ่าย 1 
ห้องธุรการ 1 
ห้องพักครู 2 
หอ้งโสตทัศนศึกษา                                                         1 
ห้องสมุด 1 
ห้องพยาบาล 1 
ห้องพัสดุ 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
ห้องภาษาไทย 1 
ห้องคณิตศาสตร์ 1 
ห้องวิทยาศาสตร์ 1 
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวนห้อง 
ห้องสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 
ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ห้องดนตรีไทย/ห้องศิลปะ 1 
ห้องดนตรีสากล 1 
ห้องการงานอาชีพ 1 
ห้องงานช่าง 1 
ห้องภาษาอังกฤษ 1 
ห้องสื่อปฐมวัย 1 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 1 

รวม 39 
 
6.  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 ลักษณะชุมชนและจำนวนประชากร 
 เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วยพ้ืนที่หมู่ที่  2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ของตำบลกะลาเส 
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นชุมชนแบบชนบท  มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจาย  มีบางพ้ืนที่  เช่น  หมู่ที่ 8   
มีลักษณะเป็นแบบชุมชนกึ่งเมือง  มีบ้านเรือนอยู่หนาแน่น  และตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลควนกุน       
จำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 5,800  คน 
 ศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการจำนวน 1 แห่ง คือ วัดเจริญร่มเมือง 
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 8 
      การประกอบอาชีพและรายได้ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น  ปลูกยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  อาชีพ
อ่ืนๆ เช่น  ค้าขาย รับจ้าง  และรับราชการ รายได้ประชากรเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,000 บาทต่อคน 
  จุดเด่นของชุมชน 

  1. พ้ืนที่เป็นชุมชนแบบกึ่งเมือง  จึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
  2. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคี  ร่วมมือกันในการทำกิจกรรม 

  3. เป็นพื้นที่ซึ่งมีการประกอบอาชีพได้หลายประเภท เช่น เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม     
การประมง  และเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  ปัญหาหลักของชุมชน 
  1. ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
  2.  มีปัญหาในเรื่องมลภาวะในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 8 
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 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. พระครูสุกิจวิธาน  เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ  เจ้าอาวาสวัดเจริญร่มเมือง 

 ที่อยู่  วัดเจริญร่มเมือง  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - ศาสนพิธีที่สำคัญ 

2. พระมหานพรัตน์ปริชาโน 
 ที่อยู่  วัดเจริญร่มเมือง  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - พระพุทธศาสนา 
  - การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 

3. ดาบตำรวจสราวุฒิ  คงไข่ 
 ที่อยู่  ป้อมตำรวจควนกุน  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - ยาเสพติด 

4. นางเพ็ญศรี บัวขำ 
 ที่อยู่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลาเส ม.2  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
  - การรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 

5. นายจักราวุฒิ  เอียมสุด 
 ที่อยู่ ม.8  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - กีฬาฟุตบอล / ฟุตซอล 

6. นางอภิรัตน์  โยธา 
 ที่อยู่  83/8  ม.7  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 ความรู้ / สาระวิชาที่มาสอนนักเรียน 
  - การรำมโนราห์ 
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7.  เกียรติยศ ชื่อเสียง/จุดเด่นของโรงเรียน 
       สรุปผลงานความสำเร็จของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ปี พ.ศ. 2562   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมอืงไดค้งสภาพรางวัล “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย”  

  ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพ

  มาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา  

  2559 – 2562 
 

ปี พ.ศ. 2563   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้รับการประเมินคุณภาพ ระดับดี ในการคัดเลือก 

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล : วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส  
 

ปี พ.ศ. 2563   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี    

โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผู้บริหาร 
   - รางวัลชมเชย ประเภทครูผู้สอน 



14 

 

 

8. สรุปผลงานความสำเร็จของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมอืง 
  8.1 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ. 2563 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.รัตนาวดี  ลชีา 
 ด.ช.อาเนช  ปุริสา 

นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ด.ช.จักรกฤช  พรหมทอง 
ด.ญ.วิวรรณรัศมิ์  ตี้พ้ัว 

น.ส.ปริชญา  นะนุ่น 
น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
ป.4-ป.6 

ทอง 13 ด.ช.พีรพัฒน์   ไพมณี นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 

4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

เงิน 19 ด.ญ.นุชรี  ศรีหน ู
ด.ญ.ศิริรัตน์  ย้อยดำ 

น.ส.สธุิดา  รองเมือง 
น.ส.ปริชญา  นะนุ่น 

5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 

เงิน  22 ด.ญ.จตุพร  สายชล 
ด.ญ.ธนัญชนก  ทองเรือง 
ด.ญ.อารยา  แก้วสงขลา 

น.ส.ปริชญา   นะนุ่น 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
 

เงิน 20 น.ส.กัญญาพัชร  ไหมละเอียด 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  อ่ินท่าม 
ด.ญ.วรรณภา เขตตะเคียน 

นายปิยชน  สินไชย 
นายสมหมาย  ทองแป้น 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
 

7 เรียนรวม -การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

เข้าร่วม   ด.ช.ธัญเทพ  สิริ 
 ด.ช.กิตติศักดิ์  เพชรย้อย 

นางกนกพร  ช่วยเกิด 
น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

 
 

8.2 ผลการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.1-ม.3 
ทอง ชนะเลิศ ด.ญ.จิรชยา  สังคม น.ส.นันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 

2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.1-ม.3 

เงิน 7 ด.ญ.ณัฐิดา  รัตนแก้ว น.ส.นันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 

3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ทองแดง 7 ด.ญ.สุภาวดี  สุขไกรไทย นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 
ทองแดง 35  ด.ญ.รุ่งทิพย์  ต้องชู น.ส.นิภาพร  ไชยชนะ 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 
ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.ถิรดา  ชูทอง  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
ป.1-ป.3 

เงิน 28 ด.ญ.นพาทิพย์  อินทรวิสูตร ์ น.ส.นงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 

7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
ป.4-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ ด.ช.พีรพัฒน์  ไพมณี  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
 ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ญ.ธนัญญา  ศรบีัวลา  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
(4 บท) ป.4-ป.6 

ทองแดง 28  ด.ช.ธนกฤต  ศรีไทย 
 ด.ญ.ศิริยากร  นาอุดม 

 นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
 ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.รัตนาวดี  ลชีา 
 ด.ช.อาเนช  ปุริสา 

 นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
 ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

ด.ช.พชรพล  ทองพิจิตร  นางสุภัทตราวดี  ประดบัศรี 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ ด.ญ.จตุพร  สายชล 
ด.ญ.ธนัญชนก ทองเรือง 
ด.ญ.อารยา  แก้วสงขลา 

น.ส.ปริชญา   นะนุ่น 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
  

13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

ทองแดง 10  ด.ช.พีระสิน  เพ็ชรสุทธิ ์
 ด.ช.ศรัณย์  คูงามมาก 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุ่น 
 นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  

14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

ทองแดง 4 ด.ช.พลกฤต  ศุภศร 
ด.ช.รัตนกรณ ์ นามสังข์ 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุ่น 
 นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เข้าร่วม 34  ด.ช.กฤษกร  ณะวิชา  นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทอง รอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 ด.ญ.เกวลิน  พุฒแก้ว  นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

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

ทองแดง 23  ด.ช.จักริน  หีบเพชร 
 ด.ช.วิรากานต์ จิตรักษ์ 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุ่น 
 นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 

18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

เงิน 4 ด.ญ.ขวัญฤด ี เกลือมีผล 
 ด.ช.ศรายุธ  จิตรักษ์ 

 นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
 น.ส.ปรชิญา   นะนุ่น 

19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เข้าร่วม 36 ด.ช.ชัยวิชญ์  แดงรักษา  น.ส.ปรชิญา   นะนุ่น 

20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทองแดง 12  ด.ช.จารวุิทย์  นาดอน  นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 เข้าร่วม 21  ด.ช.กิตติพงศ์   โยธา  นางถนอมสิน  ชัยชนะ 

22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 เข้าร่วม 16  ด.ช.แทนไท  มีแก้ว  นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 เงนิ 8  ด.ญ.นันทิพร  ศิริรัตน์  นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

เข้าร่วม 37 ด.ญ.ฑิฆัมพร  ขาวเรือง 
ด.ญ.พรธีรา สิกขาจารย์ 
ด.ญ.สุภัสสร  คงเอียด 

 นางพิมพ์พร  คงประสม 
 น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
ป.1-ป.3 

ทองแดง 20 ด.ช.ธนภัทร  เสนทองแก้ว 
ด.ช.รัฐภูมิ  สายชล 

 น.ส.จิรายุ  มีแก้ว 
 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

เงิน 7 ด.ญ.พรพรรณ  ปราถนาม 
ด.ช.ศิรายุ  บุญเกื้อ 
ด.ญ.สาลินี  แต้มศรีนวล 

 น.ส.รัตนพร มณีรัตนสุบรรณ 
 นางพิมพ์พร  คงประสม 

27 สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทองแดง 28 ด.ญ.เพียงขวัญ  อินทรวสิูตร ์  น.ส.ปรียนันท์  รักษารักษ์ 

28 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทอง 16 ด.ญ.ณัฐธิดา  ปิยภาณีกุล  น.ส.จิรารัตน์  จิตรพิทกัษ์ 

29 สังคมศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 6 ด.ญ.ณัฐกมล วัดนครใหญ่  นางรสสุคนธ์  โยธา 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
30 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เงิน 33 ด.ญ.นันทิมา  คงประสม 
ด.ช.เมธัต  บูรณประคอง 

 น.ส.กรุณา  ธีระอรรถจารี 
 น.ส.จิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 

31 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทองแดง 41 ด.ญ.กัลยรัตน์  ขาวเรือง 
ด.ช.ปิยะพัทธ์  ปิตุเกศา 

 น.ส.กรุณา  ธีระอรรถจารี 
 น.ส.จิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 

32 สังคมศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง 19 ด.ญ.ณัฎฐนันท์  ศิริรักษ์ 
ด.ช.พงศ์ศักดิ์  สุวรรณมณี 

 น.ส.กรุณา  ธีระอรรถจารี 
 นางรสสุคนธ์  โยธา 

33 สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา  
(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 

ทอง 5  ด.ช.นราวชิญ์  พลทามลู 
 ด.ช.พงศกร  โยธา 
 ด.ช.ระพีพัฒน์  ยิ้มย่อง 
 ด.ช.วรานนท์  ทองมา 
 ด.ช.วีระกุล  รุ่งเรือง 
 ด.ช.ศิวกร  วังทอง 
 ด.ช.ศุภพล  พรหมแก้ว 
 ด.ช.สิรชิัย  จำปา 
 ด.ช.อนุพงศ ์ ประจักษ์ความ 
 ด.ช.อภิวิชญ์  นากสวาทดิ ์

 นางปัทมา  ขาวเผือก 
 นายปิยชน  สินไชย 
 นางกนกพร  ช่วยเกิด 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
34 สุขศึกษา  

และพลศึกษา 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา  
(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

ด.ช.กิตติภณ นาคำ 
ด.ช.ญาณวุฒิ  จันทรบุตร 
ด.ญ.พรรณวร  รัตนแก้ว 
ด.ช.พัชรพล ซุ้นจิ้ว 
ด.ช.พีรพัฒน์  นามสังข์ 
ด.ญ.อาทิตย์ธิยา  ดีใจ 
ด.ช.เกษมสิทธิ์  นาคราช 

ด.ช.เดชพนธ์  ล่องตี้ 
ด.ช.เสกติศักดิ ์ ชูเมือง 

 น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
 นางปัทมา  ขาวเผือก 
  
  
  
  

35 สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา ป.1-ป.6 

เงิน 4  ด.ญ.วิภาวดี  จันทร์ด้วง 
 ด.ญ.เกวลิน  ฉิ้มงาม 

 นางปัทมา  ขาวเผือก 
 นางพิมพ์พร  คงประสม 

36 สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 22  ด.ช.พงศ์ศักดิ์  สุวรรณมณี 
 ด.ญ.สุธาสินี  ทองแก้ว 

 นางปัทมา  ขาวเผือก 
 น.ส.รตันพร  มณีรัตนสุบรรณ 

37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 เงิน 19  ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  แก้วพิชัย  น.ส.ปรียนันท์  รักษารักษ์ 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เงิน 5  นายนพณัฐ  ซุ้นจิ้ว  นางรสสุคนธ์  โยธา 

39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เงิน 29 ด.ญ.พัชราวดี  ดิษฐกระจันทร ์  น.ส.ปรียนันท์  รักษารักษ์ 

40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทอง 4  ด.ช.วรกันต์  ขำตรี  นางรสสุคนธ์  โยธา 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  

ม.1-ม.3 
เงิน 4  ด.ช.ธีรศักดิ์  หนูทอง  นางรสสุคนธ์  โยธา 

42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

ทอง 4  ด.ญ.อมรรัตน์  ซุ้นจิ้ว  นายสมหมาย  ทองแป้น 

43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ป.1-ป.3 

ทองแดง 22  ด.ญ.อภัชชญา  เจี้ยวเห้ง 
 ด.ช.เพชรฤทธิ์  ฤทธิปู่ 

 น.ส.ปรียนันท์  รักษารักษ์ 

44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ม.1-ม.3 

ทอง 4  ด.ญ.นันทิพร  นวลศรี 
 ด.ญ.เกศสิริน  สังดวง 

 นายสมหมาย  ทองแป้น 
 น.ส.วันดี  สิทธิการ 

45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ญ.มีนา  ลูกแก้ว  นายสมหมาย  ทองแป้น 

46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 เงิน 13  ด.ช.สิทธิกร  ชุนวร 
 ด.ช.สิรวิทย์  ชูไทย 
 ด.ช.อนาวิล  เทพสง 

 น.ส.นงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
 น.ส.ปรียนันท์  รักษารักษ์ 
  

47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ น.ส.กัญญาพัชร  ไหมละเอียด 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  อ่ินท่าม 
ด.ญ.วรรณภา  เขตตะเคยีน 

 นายปิยชน  สินไชย 
 นายสมหมาย  ทองแป้น 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทอง 4  ด.ช.ก่อเกียรติ  บุญเกื้อ 

 ด.ช.ดนัย  บูรณประคอง 
 ด.ญ.ธนัญญา  ศรีบวัลา 

 ด.ช.ธเนศพล  พงษ์ทรัพย์ 

 ด.ญ.อาธิมา  เทพพูลผล 

 นายปิยชน  สินไชย 
 นายสมหมาย  ทองแป้น 
 น.ส.วันดี  สิทธิการ 
  
  

49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง 10  ด.ช.พีรพัฒน์  ไพมณี ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 6 ด.ช.จักรกฤช  พรหมทอง  นายสมหมาย  ทองแป้น 

51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เงิน 34  ด.ญ.ศิรภัสสร  อ่อนแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 15  ด.ญ.รัตนาวดี  ลชีา  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง 15  ด.ช.วิรุจน์  วังเงิน  ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 4  ด.ช.ก่อเกียรติ  บุญเกื้อ  นายสมหมาย  ทองแป้น 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
ทอง 11 ด.ญ.มณฑวรรณ  ชลธาร  ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ญ.จิรชยา  สังคม  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เงิน 26 ด.ช.อนุพงศ ์ ประจักษ์ความ  นายปิยชน  สินไชย 

58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เงิน 4  ด.ช.เษกดิศักดิ์  นุ่มนวล  นายปิยชน  สินไชย 

59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เงิน 30  ด.ญ.นาตาชา  เชยจิตร  นายปิยชน  สินไชย 

60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

-    ด.ญ.จุฑามณ ี เอียนรัมย์  นายปิยชน  สินไชย 

61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เงิน 35  ด.ช.บุณยวีร์  อ่อนแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทอง 5  ด.ช.อาเนช  ปุริสา  นายสมหมาย  ทองแป้น 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ทอง 12  ด.ญ.พัชราพรรณ  วิชิต  ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เงิน 10  ด.ญ.เขมิกา ขำดำ  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เงิน 9 ด.ญ.จิรภิญญา  ล่องตี ้
ด.ญ.ชุติกาญจน์  พลอยเพชรงาม 

ด.ช.นัฐทิว  วันละภา 
ด.ช.ภานวุิชญ์  หนูชว่ย 
ด.ญ.สุรีรัตน์  ฉิ้มงาม 
ด.ญ.สโรชา  ทองโอ 
ด.ช.อัครวินท ์ ชัยแก้ว 
ด.ช.เสฏฐวุฒิ  บุญเกื้อ 

 นายปิยชน  สินไชย 
 น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

 น.ส.วันดี  สิทธิการ 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เงิน 4  ด.ญ.นงณภัทร  โยธา 

 ด.ญ.บัณฑิตา  ภาพันธ์ 
 ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์  ขาวเรือง 
 ด.ญ.ภัทราภา  เล่ายิ้ว 
 ด.ญ.วิลันดา  มณีโรจน ์
 ด.ญ.ศุภกาญจน์  โยธา 

 น.ส.วันดี  สิทธิการ 
 นายปิยชน  สินไชย 
 นายสมหมาย  ทองแป้น 
  
  

67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ญ.กัลยรัตน์   คีรีรักษ์ 
 ด.ญ.ปาลิดา   พรมเงิน 
 ด.ญ.ปิยาพร   อ่อนแก้ว 
 ด.ญ.วิภาวดี   ไชยขาว 
 ด.ญ.ศิโรรัตน์   อาจแก้ว 
 ด.ญ.ศุทธหทัย   ไหมแท้ 
 ด.ญ.สุธีรา  เดชอรัญ 
 ด.ญ.เอมฤดี   ไพมณี 

 นายปิยชน   สินไชย 
 น.ส.รัตนพร   มณีรัตนสุบรรณ 

 น.ส.วันดี   สิทธิการ 
  
  
  
  
  

68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ทอง 4  ด.ญ.กนกกร  พูดเพราะ 
 ด.ญ.พชรพร  เชยจิตร 
 ด.ญ.ภัทราวดี  ผอมถึง 
 ด.ญ.มนต์นภา  ณะบุญแก้ว 
 ด.ช.อติวิชญ์  นุ่นชูผล 

 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
 นางพิมพ์พร  คงประสม 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  

(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 
ทองแดง 36 ด.ช.ปิยวัฒน์  อินมีศรี 

ด.ญ.ศิรภัสสร  อ่อนแก้ว 
 นางมีนา  ทองประดับ 
 น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 

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

ทอง 4 ด.ญ.นันทิชา  เกิดไก่แก้ว 
ด.ญ.พรกนกวรรณ  สังข์ศิร ิ

 น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
 นางมีนา  ทองประดับ 

71 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการผูกเง่ือนเดินทรงตัว 
และโยนบอล ป.1-ป.3 

เข้าร่วม 37  ด.ญ.กรสิรัศมิ์   หวัดแท่น 
 ด.ญ.ประภัสสร  นุ่นสง 
 ด.ญ.พิณพักตร์  เล่ายิ้ว 
 ด.ญ.วิภาวี  ทองมุณี 
 ด.ญ.หทัยกานต์  พรหมแก้ว 
 ด.ญ.เมธาพร  นานอน 

 น.ส.นภิาพร ไชยชนะ 
 นายสมหมาย  ทองแป้น 
 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 
  
  
  

72 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
ป.4-ป.6 

เงิน 12  ด.ญ.กิ่งกาญจน ์ บุญเลื่อง 

 ด.ญ.ณัฐนันทน์  พูลเสน 
 ด.ญ.รุ่งไพลิน  ศรีหนู 

 นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
 วา่ที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

73 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ญ.พรรนิตา  หีบเพชร 
 ด.ญ.สิริพร  ไพมณี 
 ด.ญ.สุภาวิตา  เพ็งช่วย 

 นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
 น.ส.นันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 
  

74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ ด.ช.จักรกฤช  พรหมทอง 
ด.ญ.วิวรรณรัศมิ์  ตี้พ้ัว 

 น.ส.ปรชิญา  นะนุ่น 
 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
ทอง รอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

 ด.ช.จักรพงศ์  รัตนะอุดม 
 ด.ช.ภานุพงศ์  ศิริแก้ว 

 น.ส.ปรชิญา  นะนุ่น 
 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที ่1 

 ด.ญ.วิมลมณี  หนูเกื้อ 
 ด.ญ.อธิชา  หีบเพชร 

 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
 นายสมหมาย  ทองแป้น 

77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

ด.ช.ยศวริศ  อ้ันเต้ง 
ด.ช.เกียรติ์เอนก  เพ็ชร์สุทธ์ิ 

 นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 

เงิน 7  ด.ช.สิรวิุฒ ิ แสงหิรัญ 
ด.ญ.สุธิมา  ศิริวิริยะไพศาล 
  

 น.ส.ปรชิญา  นะนุ่น 
 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 
  

79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.นุชรี ศรีหน ู
 ด.ญ.ศิริรัตน์  ย้อยดำ 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 
 น.ส.ปรชิญา  นะนุน่ 

80 
  

ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ช.พิสิษฐ์  ชูเนตร 
 ด.ญ.สุภาวดี  พลทามูล 
 ด.ญ.อรณิชา  คงเอียด 

 น.ส.พิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
 น.ส.ลดาวรรณ  ช่วยเรือง 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
81 เรียนรวม  

ภาษาไทย 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรยีนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

ทอง 6  ด.ช.ธนดล  หนูยก  นางกนกพร  ช่วยเกิด 

82 เรียนรวม  
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

ทอง 5  ด.ช.ธนดล  หนูยก  นางกนกพร  ช่วยเกิด 

83 เรยีนรวม
ภาษาไทย 

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ช.ชานน  คงสอน 
 ด.ช.ธิปกรณ์  วุ่นน้อย 
ด.ช.พรหมวิศิษฐ์  สืบพันธ์ 
  

 นางกนกพร  ช่วยเกิด 
 นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
  
  

84 เรียนรวมศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 

เงิน 4  ด.ช.โชคดี หนูแก้ว  นายสมหมาย  ทองแป้น 

85 เรียนรวมศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง 4  ด.ช.สิงหา  วิเศษสินธ์  ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
86 เรียนรวม   

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ช.ธัญเทพ  สิริ 
 ด.ช.กิตติศักดิ์  เพชรย้อย 
  

 นางกนกพร  ช่วยเกิด 
 น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

  

87 เรียนรวม   
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ป.1-ป.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 ด.ญ.ธนพร  ใส้เพี้ย 
 ด.ญ.ธัญชนก   คงสอน 
 ด.ญ.วรัญญา  แซ่จิ้ว 

 นางกนกพร ช่วยเกิด 
 นางผ่องใส  อ้ันเต้ง 
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
 

  
 

 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   
 
  

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ 
4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
5. จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง 

 
 
 
 

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน 

 

วิสัยทัศน ์ (Vision) 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 

 

ปรัชญาโรงเรียน 

 
 

คำขวัญโรงเรียน 
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 1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติท่ีดี 
5. ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
6. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี 
   ที่ทันสมัย 

   
 
 
 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์ ( Goal ) 
 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนนิงาน 
 

 
 
 
  

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้กำหนด โครงการ /กิจกรรม เพ่ือสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์   
กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนเพ่ือบริหารจัดการศึกษาในด้านสิทธิ และโอกาส
ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพมุ่ งสู่
มาตรฐานด้านการพัฒนา การบริหารจัดกาศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
โดยได้กำหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2564  ทั้งสิ้น 6 กลยุทธ์ จำนวน 18 โครงการ ประกอบด้วย  
   กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที ่4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
    กับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที ่6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม 
    การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

• โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงดตีามวถิีประชาธิปไตย 

• โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
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…………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลุม่งานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางรสสุคนธ์  โยธา 
     2. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
      3. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์  
     4. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 

5. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
6. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
7. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 

งบประมาณท้ังสิ้น  เงินโครงการ 76,065 บาท เบิกจ่าย 3,800 บาท 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์  
      1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
   1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติถูกต้องเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

2. เป้าหมาย  
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 449 คน 

 

3.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.1 นักเรียนมีความประพฤติถูกต้องเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 90 
3.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
3.3 นักเรียนที่สวดมนต์ทำนองสรภัญญะได้ถูกต้องอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 
3.4 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  
3.5 นักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต้นไม้แห่งความรู้ ร้อยละ 80 
 

กลยุทธ์ที่  1 
 

 

   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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4.  ผลการดำเนินการ 
4.1 นักเรียนมีความประพฤติถูกต้องเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

ขึ้นไป 
4.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  

สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
4.3 นักเรียนสามารถสวดมนต์ทำนองสรภัญญะได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.4 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความรู้ 
 

5. ปัญหา  
 บางกิจกรรมยังไม่ได้จัดเนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรน่า 
(COVID-19) เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมเด็กดีศรีร่มเมือง 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
  - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก
ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน
กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ     76,065      บาท 

ใช้ไป                          3,800     บาท 

เหลือ                     72,265       บาท 

2. เงินนอกงบ                -            บาท     
ใช้ไป                            -            บาท 
เหลือ                            -            บาท 

3. เงินอ่ืนๆ                    -            บาท  
ใช้ไป                            -            บาท 
เหลือ                            -            บาท 

 

รวมใช้ไป                3,800        บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 

   

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่

เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 
 

 
   

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม 
 

   
 

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม  
   

 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน  
   

 
 

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

      การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 
  การดำเนินงานควรปรับปรุง 

    3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผนที่วางไว้  
 

   

รวม 12 3 2 2  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 2.71  

ร้อยละ 67.86  

 
สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติถูกต้องและเหมาะสมตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
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ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
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โครงการ   เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวกรุณา   ธีระอรรถจารี 
    2. นางปัทมา   ขาวเผือก 
    3. นางสาวนงคราญ   เหมือนพะวงศ์ 
    4. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 

              5. นางสาวจริารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
งบประมาณทั้งสิ้น  55,520 บาท  เบิกจ่าย  32,054 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                      

1.  วัตถุประสงค์  
 1.1  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 1.2  เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

1.3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ดำรงไว้
ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม  รักความเป็นไทย 

2.  กลุ่มเป้าหมาย     
 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 427 คน 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
             3.1 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ร้อยละ 90 
    3.2 นักเรียนมีความเข้าใจในการดำเนินการประชุมสภานักเรียน ร้อยละ 80 
             3.3 ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสร้างเครือข่ายร้อยละ 80 
             3.4 จากการศึกษาดูงานนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจงานสภานักเรียนร้อยละ 80 
             3.5 นักเรียนที่ได้เข้ารว่มกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ร้อยละ 90     
             3.6 นักเรียนทีไ่ด้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณี 
   ที่ดีงาม รักความเป็นไทย ร้อยละ 80  
             3.7 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ร้อยละ 80 
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4. ผลการดำเนินการ 

   นักเรียนได้รับความรู้จากป้ายพระบรมฉายาลักษณ์วันสำคัญของชาติ  การจัดโต๊ะถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ
บรมราชินีในรัชกาลปัจจุบัน  และการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราช
สักการะ วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9  
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ และ
พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงามรักความเป็นไทย    
5. ปัญหา 
           เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆได้ 
    
6. ข้อเสนอแนะ 

        - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1.เงินงบประมาณ 55,520 บาท 

    ใช้ไป            32,054 บาท 

    เหลือ            23,466 บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

รวมใช้ไป  32,054  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

     
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

     
 

 ท3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 12 6 4 -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.14  

ร้อยละ 78.57   
 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดำเนินงานในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้ดำเนินการ 

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครู และบุคลากรทุกคนส่วนกิจกรรม

อ่ืนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ภาพประกอบ 
โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 

 
 

ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทอดพระเกียรติ 
 

 
 

การจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตของ
รัชกาลที่ 9   

   

    
 
 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  
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โครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน  พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายวัชระ เจนภักดีกุล      2. นางปัทมา ขาวเผือก 

3. นางสาวสุจิตรา มงคลรัตน์     4. นายปิยชน สินไชย 
5. นางสาววันดี สิทธิการ      6. นางสาวนันทวรรณ ลิขติ
กาญจน์ 
7. นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ    8. นางสาวพิชชารีย ์ลีวิริยะ
พันธ์ 

งบประมาณท้ังสิ้น                 54,700 บาท เบิกจ่าย 7,365 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ             1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
    1.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    1.3 เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกนั การแพร่ระบาดของ
สารเสพติดในโรงเรียน 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จำนวน 449 คน 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  3.1 ร้อยละของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 100 
   3.2 ร้อยละของนักเรียนมัธยมต้นได้คัดกรองสารเสพติด ร้อยละ 100 
   3.3 ร้อยละของนักเรียนชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติดได้ดำเนินการป้องกันยาเสพติด 
   ร้อยละ 100     
   3.4 ร้อยละของภาคีเครือข่ายได้มาบันทึกข้อตกลงด้านยาเสพติด ร้อยละ 100  

  3.5 ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ 100 
  3.6ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับความรู้ ความตระหนักของโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร้อย
ละ 100 
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3.7 ร้อยละของนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พฤติกรรมเชิงบวก ร้อยละ 100 
 
4. ผลการดำเนินการ 

 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสมารักษณ์ป้องกันยาเสพติด ได้ดำเนินการรณรงค์ จัดกิจกรรม
ต่างๆภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือให้ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนเข้าร่วมโครงการ To Be Number 1 ในกิจกรรมสัปดาห์ดนตรีกีฬาต้านยา
เสพติด โดยมีการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์และการแสดงดนตรีของนักเรียนในชุมนุมดนตรีสากล  
5. ปัญหา 

หลายกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    
6. ข้อเสนอแนะ 
 -  
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1.เงินงบประมาณ 54,700 บาท 

    ใช้ไป            7,365 บาท 

    เหลือ           47,335  บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป  7,365  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 20 3 2 -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.28  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  การดำเนินงานในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ดำเนินการ 
ทุกกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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ภาพประกอบ 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม To Be Number One สัปดาห์ดนตรีกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
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กลยุทธท์ี่ 2 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการส่งเสรมิศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
• โครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

• โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได ้
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................................................................................................................................................................. 
โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.        ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานที่ 1 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
    3. นางปัทมา  ขาวเผือก  4. นายปิยชน  สินไชย 
    5. นางสาววันดี  สิทธิการ  6. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
    7. นางผ่องใส  อั้นเต้ง  8. นางพิมพ์พร  คงประสม 
    9. นางรสสุคนธ์  โยธา  10. นายสมหมาย  ทองแป้น 
    11. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 12. นางมีนา  ทองประดับ 
    13. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง  
งบประมาณท้ังสิ้น  262,090 บาท เบิกจ่าย  13,450 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
    1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
   1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 449 คน 
 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          3.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานสานฝัน ร้อยละ 70 

3.2 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ร้อยละ 70 
3.3 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 70    
3.4 นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ร้อยละ 80  

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่  2 
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3.5 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ 
ร้อยละ 80 
3.6 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ 70 
3.7 นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90 
3.8 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่มเมือง singing contest ร้อยละ 80 
3.9 นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90 

 

4. ผลการดำเนินการ 

ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถนำความรู้
ความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ การแข่งขันในด้านดนตรี กีฬา และได้เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงออก
ถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 

 
5. ปัญหา 

กิจกรรมบางกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการไม่
เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
           ควรดำเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงศักยภาพของตนเองผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุข  
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ประเมนิผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 262,090บาท 

    ใช้ไป            13,450 บาท 

    เหลือ           248,640  บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป 13,450  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วสัดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 8 9 2 1  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 2.86  

ร้อยละ 57.14  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ไม่สามารถดำเนิน

กิจกรรมได้ทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
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ภาพประกอบ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นักเรียนสอบ O-NET  นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
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โครงการ   การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางถนอมสิน  ชัยชนะ        2. นางผ่องใส  อั้นเต้ง 

3. นายสมหมาย ทองแป้น   4. นางกนกพร ช่วยเกิด  
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

งบประมาณท้ังสิ้น  9,800 บาท เบิกจ่าย 2,100  บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล  

1.2  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ 
อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 1.3  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวมแก่ผู้ปกครอง 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
   2.1  เชิงปริมาณ 
 2.1.1 นักเรียนพิเศษเรียนรวม  จำนวน  31  คน 
 2.1.2  ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวม  จำนวน 31  คน 
      2.2  เชิงคุณภาพ 
 2.2.1 นักเรียนพิเศษเรียนรวม ได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : 
Individual Education Program)  

 2.2.2 ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวมได้รับการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวมทุกคน เกี่ยวกับประเภทของนักเรียนเรียนรวม และส่งต่อ
นักเรียนพบแพทย์ 
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3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  3.1  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : 
Individual Education Program) ร้อยละ 90 
            3.2  ครูผู้สอนจัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทาง
การศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100 
            3.3  ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการอบรมสัมมนาอย่างทั่วถึง  ร้อยละ 90 
            3.4  ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนร่วม 
ในระดับด ี ร้อยละ 90 
            3.5  ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนระดับดี  ร้อยละ 100 
            3.6  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมคัดกรองใหม่ได้พบแพทย์  ร้อยละ 100 
 
4.  ผลการดำเนินการ 

4.1 ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตถกรรมในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล  
4.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

 4.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวมแก่ผู้ปกครอง  

5. ปัญหา 
  5.1 บางกิจกรรมในโครงการไม่ได้ดำเนินการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
   
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

                                  การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1.เงนิงบประมาณ 9,800 บาท 

    ใช้ไป            2,100 บาท 

    เหลือ            7,700  บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอื่นๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป    2,100  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 24 3 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.86  

ร้อยละ 96.43  
 

 

      สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

                   การดำเนินงานในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวมได้ดำเนินการใน
กิจกรรมที่ 1 การคัด    กรองและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP :Individual Education 
Program)  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  แต่บางกิจกรรม
ไมส่ามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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ภาพประกอบ 
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

 
                                                 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนเฉพาะบุคคล(IEP) 
                     

             
 

                     นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

โครงการ   พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้  
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน   
สนองกลยุทธ์สพป.  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์  2. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
  3. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  4. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ 
  5. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
งบประมาณท้ังสิ้น  30,850 บาท เบิกจ่าย 7,664 บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการในการอ่าน การเขียนอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ  
 1.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
2.  กลุ่มเป้าหมาย     
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 396 คน 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  3.1 นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 30 
  3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2 
  3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอ่านเขียน 
4. ผลการดำเนินการ 
  4.1 นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 30 
  4.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2 
  4.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอ่านเขียน 
5. ปัญหา 
      กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้   เช่นกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่านเขียน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด    
6. ข้อเสนอแนะ 
      จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนให้หลากหลายและต่อเนื่องโดยมีการบูรณาการทุก
กลุ่มสาระ 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 
รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  
4 

มาก
ที่สุด 

3 
มาก 

2 
ปาน
กลาง 

1 
น้อย 

 1.เงินงบประมาณ 30,850 บาท 
   ใช้ไป              7,664  บาท 
   เหลือ            23,186  บาท 
2. เงินนอกงบ        -       บาท                        
    ใช้ไป               -       บาท                   
    เหลือ               -      บาท 
3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        
     ใช้ไป              -      บาท                   
     เหลือ              -      บาท 
          
      รวมใช้ไป  7,664  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม     

 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 
 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง       
    3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม

แผนที่วางไว้ 
    

 

รวม 20 6 - -  
เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.71  

ร้อยละ 92.85  
 
 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  การดำเนินงานในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ได้ดำเนินการทุกกิจกรรมโดย
ไดร้ับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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ภาพประกอบ 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 

• โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

• โครงการส่งเสรมิและพฒันาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู ้

• โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ 

• โครงการศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ส่งเสรมินิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสูก่ารเรียนรู้ 
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....................................................................................................................................................... 
โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป. ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรอืง 
   2. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
   3. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์  
งบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท  เบิกจ่าย  24,257  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือจัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างทั่วถึง 
 1.2  เพ่ือจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.3  เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย และมีความพร้อม
สำหรับการเรียนในระดับต่อไป 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

 2.1  เด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จำนวน 53 คน  

            2.2  ครูปฐมวัย  จำนวน 3 คน 

 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   3.1  เด็กมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี  ร้อยละ 90 
    3.2  เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านระดับด ี ร้อยละ 80 
    3.3  เด็กสามารถปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้อง  ร้อยละ 90 
    
    3.4  เด็กรู้จักการออมและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี  ร้อยละ 
90  

   3.5  เด็กสามารถปฏิบัติตนในการดูแลสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรได้ดี  ร้อยละ 90 

กลยทุธ์ที่  3 
 

  

        พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
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   3.6 เด็กสามารถใช้อุปกรณ์และทำการทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ดีร้อย
ละ 80 
   3.7  เด็กสามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ร้อยละ 90 

4. ผลการดำเนินการ 

 นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญาอยู่ในระดับดีเหมาะสมตามวัย  บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด 
 
5. ปัญหา 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงการได้ทั้งหมด 
    
6. ข้อเสนอแนะ 
 การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป  ควรจัดทำเป็นงบประมาณการลงทุนในการจัด
สื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับการใช้สื่อที่มีความหลากหลาย  ส่งเสริม
พัฒนาการแก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  สามารถรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1.เงินงบประมาณ 40,000 บาท 

    ใช้ไป            24,257 บาท 

    เหลือ           15,733  บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป  24,257  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง    3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผน
ที่วางไว้ 

    
 

รวม 12 6 4 -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.14  

ร้อยละ 78.57  
 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 การดำเนินงานในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดำเนินกิจกรรม        
ไม่เป็นไปตามโครงการโดยทั้งหมด   เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19)   
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ภาพประกอบ 
 

การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
การจัดหาสื่อประเภทของเล่นตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยแก่นักเรียน 
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โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1,3 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 2. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 

3. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้  4. นางผ่องใส  อั้นเต้ง 
 5. นางพิมพ์พร  คงประสม 6. นางรสสุคนธ์  โยธา  

7. นายสมหมาย  ทองแป้น 8. นางมีนา  ทองประดับ  
9. นายวัชระ  เจนภักดีกุล  10. นางปัทมา  ขาวเผือก 

งบประมาณท้ังสิ้น  203,050  เบิกจ่าย 142,843 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
2.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ให้

สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561 
2.4 เพ่ือพัฒนาระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 

จากปีการศึกษา 2561 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  3.1 นักเรียนมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70 
   3.2 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3 
   3.3 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2563 ร้อยละ 3 
4. ผลการดำเนินการ 

 4.1 นักเรียนมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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 4.2 ระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ NT และ O-NET ยัง

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 4.3 ยังมีหลายกิจกรรมที่ยังไม่มีการดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้                                   

5. ปัญหา 
 5.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมไม่ดำเนินการไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 
 5.2 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)        
 5.3 บางกิจกรรมได้ไม่ได้ระบุระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน  
    
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทิน   
6.2 ควรมีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง   
6.3 ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 203,050 บาท 

    ใช้ไป        142,843   บาท 

    เหลือ         60,207   บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -      บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

  รวมใช้ไป  142,843    บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง   3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผน
ที่วางไว้ 

    
 

รวม 16 - 6 -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.14  

ร้อยละ 62.86  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 การดำเนินงานในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ยังไม่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากปฏิทินการดำเนินกิจกรรมยังไม่มีความชัดเจน 
จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนิน
โครงการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยระบุวันหรือระยะเวลาที่จะมีการติดตามในปฏิทินให้ชัดเจน 
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ภาพประกอบ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

 
ประชุมวางแผนการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  On – line ผ่านระบบ Google meet 
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
แผนงาน  พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายวัชระ เจนภักดีกุล  2. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้ 

3. นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ   4. นางกนกพร ช่วยเกิด 
5. นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์  6. นางสาวสุธิดา รองเมือง 

งบประมาณท้ังสิ้น                 61,000 บาท เบิกจ่าย 61,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ             1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่อ/นวัตกรรมในห้องเรียน 
  1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่มีความหลากหลาย 
     

2. กลุ่มเป้าหมาย 
      2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จำนวน 449 คน 

     2.2 นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  3.1 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ/นวัตกรรมในห้องเรียน ร้อยละ 100 
  3.2 นักเรียนที่ได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ร้อยละ 100 
    

4. ผลการดำเนินการ 
โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

 

5. ปัญหา 
-  

    
6. ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 61,000บาท 

    ใช้ไป            61,000 บาท 

    เหลือ                 0    บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป  61,000  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง   3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผน
ที่วางไว้ 

    
 

รวม 16 9 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.25  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ได้

ดำเนินการ ทุกกิจกรรมไปตามแผนค่อนข้างดี แต่ต้องพัฒนาเพ่ิมขึ้น โดยเร่งการดำเนินการให้ดีกว่านี้ 
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ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

บรรยากาศในห้องเรียน 
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โครงการ   ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางพิมพ์พร  คงประสม 
    2. นางสาวกรุณา ธีระอรรถจารี 
                                3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งบประมาณท้ังสิ้น            163,690 บาท เบิกจ่าย 15,100 บาท 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้จากกิจกรรมบูรณการการเรียนรู้ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด 
พัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวให้เหมาะสมกับตนเอง  
 

2. เป้าหมาย  
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 372 คน 

 

3.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพมีความพึงพอใจร้อยละ 80 

4.  ผลการดำเนินการ 
        นักเรียนโรงเรียนวัดเจรญิร่มเมืองมีความรู้และทักษะการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทำงาน การ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อ่ืนได้ 

5. ปัญหา  
 หลายกิจกรรมยังไม่ได้จัดเนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)  
6.  ข้อเสนอแนะ 

                   - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก
ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน
กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ  163,690       บาท 

ใช้ไป                       15,100       บาท 

เหลือ                  148,590        บาท 

2. เงินนอกงบ                -            บาท     
ใช้ไป                            -            บาท 
เหลือ                            -            บาท 

3. เงินอ่ืนๆ                    -            บาท  
ใช้ไป                            -            บาท 
เหลือ                            -            บาท 

 

รวมใช้ไป             15,100        บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 

   

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่

เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 
 

 
   

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม 
 

   
 

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม  
   

 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน  
   

 
 

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 
   การดำเนินงานควรปรับปรุง 

    3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผนที่วางไว้      

รวม 16 3 4 -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.29  

ร้อยละ 82.14  

 
สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองมีความรู้และทักษะการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทำงาน การดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อ่ืนได้ 
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ภาพประกอบ 
กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ 

          
 
 
 
 

  
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค่ายอ่านเขียนสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์) 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางมีนา  ทองประดับ      2. นางสาววันดี  สิทธิการ  

3. นางพิมพ์พร  คงประสม     4.นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ   
  5.นางรสสุคนธ์  โยธา           6. นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน  

7. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
งบประมาณท้ังสิ้น  เงินโครงการ 134,180 บาท เบิกจ่าย 16,755 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
 
 

1.  วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อองค์กร 
 

2.  เป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จำนวน 30 คน 

3.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาในวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 
 3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ร้อยละ 100 
 3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 

4.  ผลการดำเนินการ 

 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.3 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะ
เป็นผลดีต่อองค์กร 

5. ปัญหา  

 บางกิจกรรมยังไม่ได้จัดเนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรน่า 
2019 (COVID-19) 

6.  ข้อเสนอแนะ 

  - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก
ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน
กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ  134,180       บาท 

ใช้ไป                       16,755       บาท 

เหลือ                   117,425        บาท 

2. เงินนอกงบ                -            บาท     
ใช้ไป                            -            บาท 
เหลือ                            -            บาท 

3. เงินอ่ืน ๆ                   -            บาท  
ใช้ไป                            -            บาท 
เหลือ                            -            บาท 

 

รวมใช้ไป               16,755     บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่

เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 
     

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม 
 

   
 

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม  

 

   
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน  
   

 
 

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 
   การดำเนินงานควรปรับปรุง 

    3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผนที่วางไว้      

รวม 16 9 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.29  

 
สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่  3 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อที่  3 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่  1, 3  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้    
  2. นางพิมพ์พร คงประสม 
  3. นางกนกพร ช่วยเกิด 
  4. นางสาวสุทธิดา รองเมือง            
งบประมาณท้ังสิ้น                40,000 บาท เบิกจ่าย 38,104 บาท                
ระยะเวลาดำเนินการ             1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการในการอ่านค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
   2. เพ่ือสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน ครูบุคลากร 
ทางการศึกษาและชุมชน ให้มีการบูรณาการ การอ่านกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่านและการเรียนรู้  
2.  เป้าหมาย 
       นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จำนวน 449 คน 
       บุคลกรทางการศึกษา  จำนวน 30 คน 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
     1.  นักเรียนมีบันทึกการอ่าน  และมีนิสัยรักการอ่านร้อยละ 80  
      2. นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ต่อกิจกรรมบันทึกการอ่าน ตอบปัญหาชิงรางวัล นิทาน
หรรษา 
กระเช้าหนังสือสัญจร ภาษาไทยวันละคำ ป้ายข่าวสารความรู้ กิจกรรมเยาวชนคนเก่ง 
  4. ผลการดำเนินการ 
    1. นักเรียนมีบันทึกการอ่าน  และมีนิสัยรักการอ่านร้อยละ 80  
    2. นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ต่อกิจกรรมบันทึกการอ่าน ตอบปัญหาชิงรางวัล นิทาน
หรรษา 
กระเช้าหนังสือสัญจร ภาษาไทยวันละคำ ป้ายข่าวสารความรู้ กิจกรรมเยาวชนคนเก่ง 
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5. ปญัหา 

    กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้   เช่นกิจกรรมกระเช้าสัญจร  เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด  ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีระยะเวลาระยะสั้น 
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ควรจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปเพ่ือจะได้
ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 
 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 

เกณฑก์ารประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ  40,000 บาท 

    ใช้ไป             38,104  บาท 

    เหลือ            1,896   บาท 

2. เงินนอกงบ         -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป 38,104   บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 16 9 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.29  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 
ได้ดำเนินการ ทุกกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 

บรรยากาศห้องสมุดและการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  
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กลยุทธ์ที่ 4 
 

 
 
 
 

• โครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้เรียน 

• โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

• โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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...................................................................................................................................................... 
โครงการ   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่  4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ       

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่  4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ      

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1,2 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางมีนา ทองประดับ              2. นายวัชระ  เจนภักดกีุล 

3. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี    4. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
5. นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์  6. นางรสสุคนธ์  โยธา 
7. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ          8. นางสาวปริชญา  นะนุ่น 
9. นางผ่องใส อ้ันเต้ง               10. ว่าที่ร.ต.จักรพันธ์ ทองเอียด 
11. นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์    12. นางปัทมา ขาวเผือก 
13. นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์    14.นางสาวสุจิตรา มงคลรัตน์.  
15. นายสมหมาย ทองแป้น          16. นายปิยชน สินไชย 
17. นางถนอมสิน ชัยชนะ            18. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้ 
6.นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรือง 

งบประมาณท้ังสิ้น  83,800 บาท เบิกจ่าย 49,941 บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในโรงเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ 
2.4 เพ่ือให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน และให้การ
ช่วยเหลือหากนักเรียนได้รับความเดือดร้อน 

กลยุทธ์ที่  4 
 

   เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการแนะแนวจากครูประจำชั้น และครูฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ใน
ด้านการใช้ชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 2.6 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถจักรยานยนต์ และสนับสนุนให้
ผู้เรียนสวมหมวกนิรภัย 
 2.7 เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนตามความ
เหมาะสม 
 2.8 เพ่ือวัดแววอาชีพและความถนัดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2.9 เพ่ือให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบาย
ของ 

   กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้ 
2. เปา้หมาย  

3.1 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จำนวน 449 คน 
3.2 ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 
 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
3.1 ร้อยละของนักเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในโรงเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่  
3.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีความรู้

เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ 
3.4 ร้อยละของครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน  และให้

การช่วยเหลือหากนักเรียนได้รับความเดือดร้อน 
3.5 ร้อยละของนักเรียนได้รับการแนะแนวจากครูประจำชั้น และครูฝ่ายแนะแนวของ

โรงเรียน ในด้านการใช้ชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
3.6 ร้อยละของนักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ และ

สนับสนุนให้ผู้เรียนสวมหมวกนิรภัย 
3.7 ร้อยละของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนตาม

ความเหมาะสม 
3.8 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3  มีความสนใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 
3.9 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 มีเอกสารวัดแววอาชีพที่ตนถนัด  และสนใจ  สาความ

สนใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 
3.10 ร้อยละของนักเรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4.  ผลการดำเนินการ 
 4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  
 4.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
   นักเรียนอนุบาล 3  จำนวน  16 คน  จบการศึกษาตามหลักสูตรอนุบาลทุกคน  คิด
เป็นร้อยละ  100  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  44  คน  จบหลักสูตรระดับประถม
จำนวนทั้งหมด 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.73  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  57  คน  จบ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  53  คน   คิดเป็นร้อยละ 89.83 
    4.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต 
  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 449 คน มีน้ำหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง จำนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 74.61 และมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ จำนวน 349  คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.73 
 4.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  ทางโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
เพ่ือให้ครูประจำชั้นรับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่จริง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหา
ของนักเรียน เพ่ือช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีตามความเหมาะสม 
 4.5 กิจกรรมแนะแนวเพ่ือชีวิต 
  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  
  4.6 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
  นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ และสนับสนุนให้
ผู้เรียนสวมหมวกนิรภัย 
 4.7 กิจกรรมทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 
  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  
 4.8  กิจกรรมวัดแวว 
  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  
 4.9 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือชี้แจงแนว
ปฏิบัติ และข้อตกลงต่าง ๆ  ได้พบคุณครูประจำชั้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
โรงเรียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาส และความจำเป็น 
 
5. ปัญหา  
  - 
6.  ข้อเสนอแนะ 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 

 
สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก
ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน
กลาง 

1 

นอ้ย 

 1. เงินงบประมาณ       83,800      บาท 

ใช้ไป                       49,941      บาท 

เหลือ                       33,859    บาท 
2. เงินนอกงบ                    -           บาท    
 ใช้ไป                               -          บาท 
เหลือ                           -          บาท 

3. เงินอ่ืนๆ                    -          บาท  
ใช้ไป                           -          บาท 

เหลือ                           -          บาท 

 

รวมใช้ไป              49,941           บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ   กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

     

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าหรือ
ส่งผลถึงการพัฒนาท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 

     

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม  
   

 

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม   
  

 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน  
   

 
 

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

        การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 
   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผนท่ีวางไว ้      

รวม 8 15 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.29  

ร้อยละ 82.14  
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ภาพประกอบ 
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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โครงการ   เรียนรู้สู่โลกกว้าง   
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข้อที ่4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                        มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
                                       มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
    2.นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง 
    3. นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
    4. นางผ่องใส  อั้นเต้ง 
    5. นางปัทมา  ขาวเผือก 
งบประมาณท้ังสิ้น  เงินโครงการ 182,485 บาท เบิกจ่าย 137,060 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  13 มกราคม  2564  – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
     1.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
     1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2.  กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 449 คน      
         

3.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
     3.1 จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ร้อยละ 80 
     3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมในระดับดี ร้อยละ 80 
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4. ผลการดำเนินการ 
   นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 93          
โดยนักเรยีนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศกึษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาในจังหวัดตรัง  และผลการประเมิน   
ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับด ีร้อยละ 82 
 

5. ปัญหา 
         - เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดกิจกรรมช้ากว่าระยะเวลา
ดำเนินการในโครงการ  และต้องเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

- ในวันที่ไปทัศนศึกษานักเรียนบางคนอาจมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด  ทำให้การออกเดินทาง
ล่าช้ากว่ากำหนดการ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 -  
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 182,485  บาท 

    ใช้ไป        137,060    บาท 

    เหลือ          45,425   บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป  137,060  บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 16 9 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.29  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดำเนินงานในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี                

ในทุกระดับชั้น  และผลการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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ภาพประกอบ 
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โครงการ   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายสมหมาย  ทองแป้น  2. นางผ่องใส  อั้นเต้ง 

3. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 4.นางสาววันดี  สิทธิการ 
5. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 6. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
7. นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ ์ 8.นางสาวจิรายุ  มีแก้ว 

งบประมาณท้ังสิ้น  52,720 บาท เบิกจ่าย 38,266 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
 1.3 เพ่ือสร้างนิสัยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษารู้จักการออมเงิน 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 นักเรียนจำนวน 449 คนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1  นักเรียนจำนวน 170 คนมีทักษะอาชีพและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
  2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจำนวน  479 คน รู้จักการออมเงิน 
 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
           3.1 นักเรียนมีทักษะอาชีพในการประดิษฐ์อิฐบล็อกตัวหนอน  ร้อยละ80 
 3.2 นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดร่วมใจ  ร้อยละ80 
 3.3 นักเรียนสามารถประดิษฐ์เจลล้างมือด้วยตัวเองได้  ร้อยละ80 
 3.4 นักเรียนสามารถประดิษฐ์น้ำยาล้างจานด้วยตัวเองได้  ร้อยละ80 
 3.5 นักเรียนสามารถปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษรับประทานเองได้  ร้อยละ80 
 3.6 นักเรยีนมีวินัยในการออมเงินเพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น ร้อยละ 80  
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4. ผลการดำเนินการ 

นักเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินในชีวิตประจำวันได้ 
มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้เสริมนำไปจุนเจือครอบครัวได้   
 
 

5. ปัญหา 
  1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) 

จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในบางกิจกรรม 
     
6. ข้อเสนอแนะ 
 -  
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 52,720 บาท 

    ใช้ไป        38,266     บาท 

    เหลือ        14,454     บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -      บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -     บาท 

          

      รวมใช้ไป  38,266 บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 16 9 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.28  
 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) จึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้ในบางกิจกรรม และนักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมและงบประมาณในบาง
รายการไม่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนเข้าร่วมไม่ครบทุกกิจกรรม  
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ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอิฐบล็อกตัวหนอน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  
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กลยุทธ์ที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

• โครงการวิถีเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
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..................................................................... .................................................................. .................................... 
โครงการ   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์  สพป.  ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสมหมาย  ทองแป้น 2. นางปัทมา  ขาวเผือก 

3. นางกนกพร  ช่วยเกิด  4. นางสาววันดี  สิทธิการ 
5. นายปิยชน  สินไชย  6. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

งบประมาณท้ังสิ้น  155,968 บาท เบิกจ่าย 154,317 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการการคัดแยกขยะและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะ

ภายในโรงเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
    1.3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการรีไซเคิล รวมถึงมีจิตสาธารณะในการ
ร่วมกันลดปริมาณขยะในโรงเรียน 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
      - นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จำนวน  449  คน 

 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  3.1 นักเรียนเข้าใจระบบธนาคาร  ร้อยละ 80 
  3.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะได้  ร้อยละ 
80 
  3.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 80 
  3.4 นักเรียนสามารถนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ได้  ร้อยละ 80     
 

 

กลยุทธ์ที่  5 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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4. ผลการดำเนินการ 

นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักเรื่องการคัดแยก
ขยะ  และสามารถคัดแยกขยะในโรงเรียนเพ่ือลดปริมาณขยะ สามารถนำถุงนมมารีไซเคิล  เพ่ือนำ
กลับมาใช้ใหม่ และเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

5. ปัญหา 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่

สามารถจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนได้ 
    

6. ข้อเสนอแนะ 
  - 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ   155,968 บาท 

    ใช้ไป            154,317 บาท 

    เหลือ             1,651   บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป  19,559   บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 20 6 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.71  

ร้อยละ 92.85  
 

 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดำเนนิงานในโครงการ ทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน 
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ภาพกิจกรรม 
 

กิจกรรมคัดแยกขยะ 
 

 
 

 
 

กิจกรรมธนาคารขยะ 
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โครงการ   วิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่  1,3 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางผ่องใส  อั้นเต้ง   2. นายสมหมาย  ทองแป้น 

3. นางรสสุคนธ์  โยธา 4. นายวัชระ เจนภักดีกุล 
5. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว   6. นางกนกพร  ช่วยเกิด 
7. นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์ 

งบประมาณท้ังสิ้น  5,032.89 บาท เบิกจ่าย 5,032 บาท  
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
    1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการกระบวนการทำการเกษตรแบบครบวงจร 
    2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการทำงานเกษตร 
    3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
    4 เพ่ือนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและนำไปขายสร้างทุน
หมุนเวียน 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  450  คน 

 
3.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ความรู้และเข้าใจการกระบวนการทำการเกษตรแบบครบวงจร 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการทำงานเกษตร 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
4. ร้อยละของผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนและนำไปขายสร้างทุน

หมุนเวียน 
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4.  ผลดำเนินงาน 
นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านการทำงานเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ

ของตนเองและครอบครัว และโรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันไว้
บริการนักเรียน ตลอดจนนำไปขายเพ่ือสร้างเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป  

 
5.  ปัญหา 
 1. นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม 
 2. ผลผลิตทางการเกษตรยังได้ไม่เต็มที ่
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
 ควรให้นักเรียนมีชั่วโมงเรียนวิชาเกษตร 
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการวิถีเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 5,032.89บาท 

    ใช้ไป           5,032   บาท 

    เหลือ           0.89     บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอื่นๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป  5,032 บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อปุกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

 

   การดำเนินงานควรปรับปรุง     3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตาม
แผนที่วางไว้ 

    
 

รวม 16 9  -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57  

ร้อยละ 89.25  

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 การดำเนินการในโครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันมาสามารถดำเนินการได้ทุกกิจกรรม   

เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะด้าน และนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงานน้อยมาก     
การทำงานในบางครั้งต้องนำนักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาอ่ืนไปบูรณาการการเรียนสอนนอกห้องเรียน
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ภาพประกอบ 
โครงการวิถีเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 

    
 
 
 

 

นักเรียนและครูร่วมกันปลูกผักและเก็บผักเพ่ืออาหารกลางวัน 
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กลยุทธ์ที่ 6 
 

 
 

 
 
 
 
 

• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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...................................................................................................................................................... 
โครงการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             1. นางปัทมา    ขาวเผือก  2. นางผ่องใส  อั้นเต้ง  

3. นางถนอมสิน   ชัยชนะ  4. นางมีนา   ทองประดับ 
5. นายวัชระ   เจนภักดีกุล 6. นางกรุณา   ธีระอรรถจารี 
7. นายสมหมาย   ทองแป้น 8. นายปิยชน   สินไชย 
9. นางสาวสุธิดา  รองเมอืง       10.นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน   

งบประมาณท้ังสิ้น  47,110 บาท เบิกจ่าย 13,050 บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

********************************* 
1.  วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้โรงเรียน บ้านและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน 
           1.2 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด 
           1.3 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 จำนวนนักเรียน ครู ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน ร้อยละ 80 ได้รับรู้ข่าวสาร กิจกรรม 

ของโรงเรียนผ่านการสื่อสารทางวารสาร   
           2.2 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร้อยละ  80  เข้าร่วมประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
           2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 80  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่
ละภาคเรียน 
           2.4 ผู้ปกครองร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน 
           2.5 ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองร้อยละ 80  เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาคเรียน 

กลยุทธ์ที่  6 
 

       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
    และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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           2.6 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ชุมชน 

 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 3.1  จำนวนครั้งในการจัดทำวารสารสัมพันธ์  ร้อยละ 100 
 3.2  คณะกรรมการภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ 80 
 3.3  คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม  ร้อยละ 80 
 3.4  ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ 80 
 3.5  เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ 80 
 3.6  นักเรียน ครู ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน  
                 ร้อยละ 80 
 
4. ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินงานตามโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวคือการจัดทำ
วารสารประจำเดือน  และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้จริง  ส่วนกิจกรรมการประชุมภาคี 4 ฝ่าย  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจริงแต่
ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ ส่วนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชนไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา
ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมตามท่ีกำหนดไว้ได้ 

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ สถานศึกษา  ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ส่งผลให้ชุมชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการประสาน
ความร่วมมือกันพัฒนา งานต่างๆในโรงเรียน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน  สร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

5. ปัญหา 
          - ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินในบางกิจกรรมได ้ 
    

6. ข้อเสนอแนะ 
 -   
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ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
สรุปค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 

เกณฑ์การประเมิน  

4 

มาก

ที่สุด 

3 

มาก 

2 

ปาน

กลาง 

1 

น้อย 

 1. เงินงบประมาณ 47,110บาท 

    ใช้ไป             13,050บาท 

    เหลือ             34,060บาท 

2. เงินนอกงบ        -       บาท                        

    ใช้ไป               -       บาท                   

    เหลือ               -      บาท 

3. เงินอ่ืนๆ            -      บาท                        

     ใช้ไป              -      บาท                   

     เหลือ              -      บาท 

          

      รวมใช้ไป   13,050 บาท 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการ    
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    
 

2. โครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าหรือส่งผลถึงการพัฒนาที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

    
 

3. ระหว่างดำเนินการตาม  โครงการ/ กิจกรรม  

3.1  งบประมาณเหมาะสม      

3.2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

    
 

3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน       

3.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วถึงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    
    การดำเนินงานเป็นที่นา่

พอใจ 

    การดำเนินงานควร

ปรับปรุง 

  3.5 การดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามแผน
ที่วางไว้ 

    
 

รวม 12 12 - -  

เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.43  

ร้อยละ 85.71  
 

สรุปการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ สถานศึกษา  ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ส่งผลให้ชุมชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการประสาน 
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ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 
 

สารประชาสัมพันธโ์รงเรียนวัดเจริญ
ร่มเมือง 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

ส่วนที่ 4  ผลการดำเนนิงานตามนโยบาย 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้
ดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของโรงเรียน จำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง    

โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ เพ่ือสนองกลยุทธ์ที่ 1 ดังนี้ 
    1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
    2. โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
       

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 
 1. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ที่ 1 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
90 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 
 2. ผลสำเร็จการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.50 
  จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง 3 โครงการ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 1 นั้น โรงเรียน
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการพัฒนาชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรฐาน
การศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระบุว่า “เป้าหมายของการจัด
การศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และ  มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์  และอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ 
ดำรงไว้ซึ่งประเพณี ภูมิปัญญาไทย และแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ 
และแสดงความรัก ความเคารพต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งโรงเรียนมีมาตรการป้องกันและการป้องปราม
ติดตามนักเรียนและมาตรการความปลอดภัยต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตาม 5 มาตรการ อันได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 
มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองจึงได้จัดทำ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น  
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   

โรงเรียนจัดกิจกรรม  เพื่อสนองกลยุทธ์ที่ 2 ดังนี้ 
   1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   2. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
   3. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
 

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 
 1. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ที่ 2 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 
 2. ผลสำเร็จการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 89.23 
  ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 2 นั้น ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักดูแลตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้ตามศักยภาพจริง 
และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสนใจและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และกระตุ้นให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และมีความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬาประเภทต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง ที่ดีทั้งต่อตนเองและคนรอบ
ข้างมากขึ้น 

จากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ด้วยการร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น วิทยากรจากชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น เป็นวิทยากรสอนฟุตบอลให้ กับผู้ เรียนจนทำให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลในระดับที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล หรือสนับสนุน
การแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลและดนตรีไทยจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   

โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสนองกลยุทธ์ที่ 3 ดังนี้ 
   1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
   2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
   3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
   4. โครงการค่ายอัจฉริยภาพ 
   5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 
 

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3 
 1. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ที่ 3 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 
 2. ผลสำเร็จการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 3 ครูผู้สอนและบุคลากร
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวิจัย เพ่ือเป็นการศึกษา
แนวทางพัฒนาและการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นผลงานที่เอ้ือให้จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถขอเลื่อน
และมีวิทยฐานะสูงขึ้นเพ่ิมขึ้น อีกทั้งมีการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ งานเพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถของครู-บุคลากร ด้วยกิจกรรมจัดหา
ของขวัญของที่ระลึกเนื่องในงานวันเกิด/วันสำคัญของครูและบุคลากร  

 
 

   



112 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   

โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสนองกลยุทธ์ที่ 4 ดังนี้ 
   1. โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 
   2. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
   3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 
 1. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ที่ 4 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 
 2. ผลสำเร็จการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.52 

ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 4 นั้น โรงเรียน ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการแสดงศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและสังคม เป็นสื่อกลาง
ให้โรงเรียนและชุมชนมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน ได้
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับ
ทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะทำให้ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพโดยมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นหลักในองค์ประกอบหลักของห้องเรียนคุณภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสนองกลยุทธ์ข้อที่ 5 ดังนี้ 

   1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2. โครงการวิถีเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
    

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5 
 1. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ที่ 5 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 
 2. ผลสำเร็จการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 89.29 
 

ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่  5 นั้น มีจากการ
ดำเนินงานทั้ง 2 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ให้กับนักเรียนจึงจำเป็นต้องจัด กิจกรรมที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน มีสภาพแวดล้อม    
ที่เหมาะสม และเพ่ิมศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถนำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ นอกจากนี้
โรงเรียนส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน 
ด้วยการดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้งานด้านการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด 
การทำน้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกมะนาวในท่อปูนซิเมนต์ 
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กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  ในการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสนองกลยุทธ์ที่ 6 ดังนี้ 

  1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 
 1. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ที่ 6 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 
 2. ผลสำเร็จการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 6 ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

จากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ด้วยการร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพ ของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น วิทยากรจากชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น เป็นวิทยากรสอนฟุตบอลให้กับผู้ เรียนจนทำให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลในระดับที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล หรือสนับสนุน
การแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลและดนตรีไทยจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นต้น การมีส่วน
ร่วมของชุมชนยังสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีความสำคัญ
อย่างยิ่งในการร่วมมือดูแลแก้ไขและช่วยเหลือผู้เรียน เช่น โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันดูแลแก้ไข
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
และร่วมกันระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประสาน
ความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ระหว่างโรงเรียน ชุมชน   
และหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่อีกด้วย  
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ส่วนที่ 5  บทสรุป 
 

 

 
 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลยุทธ์

ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ จำนวน 18 โครงการ แต่ละกลยุทธ์จะมีโครงการรองรับทุกกลยุทธ์และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการตามแผนในแต่ละกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  
   กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    มี 3 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โครงการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข การดำเนินงานตามโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 1 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
90 โดยดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.50 
 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    มี 3 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการการจัด
การศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม และโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ การ
ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 2 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการ
ดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 89.23 
 
 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   มี 6 โครงการ คือ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โครงการค่ายอัจฉริยภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดสู่การเรี ยนรู้ การ
ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือตอบสนอง กลยุทธ์ที่ 3 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการ
ดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
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  กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  มี 3 คือ โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน โครงการ
เรียนรู้สู่ โลกกว้าง และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
การดำเนินงานตามโครงการเพ่ือตอบสนอง กลยุทธ์ที่ 4 มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
การดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.52 
 
  กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   มี 2 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
โครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน การดำเนินงานตามโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 5 มีการ
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการดำเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง
ผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 89.29 
 
 

  กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
   มี 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการมีส่วน่วมในการจัดการศึกษา การดำเนินงาน
ตามโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ที่ 6 มีการดำเนินการ  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการดำเนินการ
ทุกโครงการภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้ งหมด   
คิดเป็นร้อยละ 100 
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