
 
 

 
 
 

 (พ.ศ. 2561-2564) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค ำน ำ 

  
 การจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) ของโรงเรียน 
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยการท า (swot) ข้อมูลและสภาพปัญหาข้อเท็จจริง
ของโรงเรียน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ.) รอบสาม เพื่อให้สามารถพัฒนา
และปรับปรุงงานของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็น
กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการบริหารโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกๆด้าน จึงได้ร่วมกันจัดท าขึ้นและมีการ
ปรับปรุงแผนในเดือนเมษายน ของทุกปี 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นในลักษณะแผนระยะยาว 4 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานของสถานศึกษา เป็นทิศทางก าหนดการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน การติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานในรอบ 4 ปี ท้ังนี้ได้น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาวิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นโครงการและ
กิจกรรมด้วยความร่วมมือของครูในโรงเรียนทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีช่วยสนับสนุนการศึกษา จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าในอนาคตโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ)  จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป 
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ให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งการวางแผนพัฒนาการจัด
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 ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2561- 2564) 
   

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอ านาจ
ตามนัย ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 และ ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปล่ียนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี เป็น "แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี" ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0816.2/ว 6056 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559   
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2553 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับ  ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้
ก าหนดวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา รวมทั้งมีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 ข้อ 14 (2) 
และข้อ 16  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้สถานศึกษาพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ
การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบท
และสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้มีความเป็น
ตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้นท้ังนี้ เพราะการวางแผนกล
ยุทธ์เป็นการวางแผนของสถานศึกษาเป็นรูปแบบการวางแผนท่ีสอดรับกับการกระจายอ านาจซึ่งเป็นกระแส
หลักในการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันซึ่งการจัดท าแผนกลยุทธ์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่มิติใหม่
ของการปฏิรูปการศึกษา  ระบบการศึกษาจะน ามาซึ่งความรู้ สู่รายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดี การมีระบบ
การศึกษาท่ีดีย่อมเป็นต้นทุนของชีวิตท่ีดีในอนาคต  ปัจจุบันเมืองพัทยามีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 11 
แห่งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 2 แห่ง โดยเมืองพัทยามีการพัฒนาเรื่องระบบการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีคุณภาพท้ังในด้านวิชาการและจิตใจ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญต่อการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง รู้จักคิด รู้จักท าและรู้จักแก้ไขปัญหา สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับ
ใช้ในชีวิประจ าวันเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป   ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนกลยุทธ์  และด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนภายใต้กรอบแนวนโยบายการ
จัดการศึกษาของคณะผู้บริหารของเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับปัญหาและแนวโน้มความต้องการท้องถิ่น  



 2 

โดยยึดหลักในการจัดท าแผนตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ในกลยุทธ์ท่ี 2 เรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนและสังคม  

 เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ) เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย และสอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของส านักการศึกษาเมืองพัทยา  จึงได้จัด
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานแทน โดยได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นอาศัยการท า (swot) ข้อมูลและสภาพปัญหา
ข้อเท็จจริงของโรงเรียน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ.) รอบสาม 
  
กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฏร์อุทิศ) ใช้แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการใช้
จ่ายจากเงินสะสมของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ)  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายจากเงินรายได้และ/หรือรายได้สะสม ผ่านโครงการท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีของปีงบประมาณนั้นกล่าวคือ โครงการอยู่ในปีงบประมาณใดของแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปีต้องน าไปต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้นๆ เท่านั้น จะน าไปต้ังเป็น
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณอื่นๆ ไม่ได้ หากมีความจ าเป็นต้องน าโครงการของปีงบประมาณอื่นมา
จัดท าเป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสม ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีก่อน อนึ่ง การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ)  นายกเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี และต้องท าการประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน พร้อมท้ังจัดส่งแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้  

 
กำรก ำกับดูแล 

1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเมืองพัทยาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี และให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายจากเงินรายได้และ/หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา  
 2) หน่วยราชการและสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอใน
ฐานะผู้กากับดูแล พิจารณาดาเนินการแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 
 
องค์ประกอบของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  ระยะ  4 ปี  ประกอบด้วย 
 1. ลักษณะแผนพัฒนาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
  1.1 เป็นแผนพัฒนา ประกอบด้วย ปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนา 
โครงการท่ีจะพัฒนาและปรับปรุง ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ  นโยบาย และจุดอ่อน จุดแข็งของสถานศึกษา 
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  1.2 เป็นแผนพัฒนาระยะกลางท่ีตอบสนองระยะเวลา  และสอดคล้องกับนโยบายด้าน
การศึกษาของเมืองพัทยา 
  1.3 เป็นแผนพัฒนาท่ีจ าแนกการพัฒนาตามภารกิจหลัก ท้ังระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
  2.1 เพื่อแสดงทิศทาง จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  2.2 เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2.3 เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในภารกิจของสถานศึกษากับการด าเนินงาน 
  2.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

 1.  เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษา  ได้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เพราะแผนเป็นตัวก าหนดทิศทาง  นโยบาย  
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ท าให้การบริหารงานของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 2.  เห็นภาพรวมของภารกิจท้ังหลายของสถานศึกษา ท าให้การบริหารงานบริหารได้ครอบคลุมท้ังองค์กร 
 3.  เป็นเครื่องมือของการส่ือสารและประสานงาน 
 4.  เป็นเครื่องมือควบคุมและติดตามผล ท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ด าเนินงานตามแผน

หรือไม่ ได้ผลมากน้อยเพียงใด 
 5.  เป็นกลยุทธ์ของการท างานร่วมกัน การวางแผนท่ีดีต้องเป็นการวางแผนร่วมกันของบุคลากร

ในสถานศึกษา  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการท างานและก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม 
 6.  การวางแผนท่ีดี ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า  ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ปัญหาที่พบและต้องการแก้ไข 

 
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย ต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมจากภายนอกและภายในสถานศึกษา ผลจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ พบว่า 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
2.  บุคลากรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีมีจ านวนเพียงพอ สามารถปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบสูง 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน
สถานศึกษา มาตรฐานท้องถิ่น และมาตรฐานชาติ 
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น 
สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการ
ชุมชน 
6. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก  มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7. สถานศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน
เพียงพอ 
9.  สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน มี
บุคลากรท่ีทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมี
การท างานเป็นทีม 
10. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการอ่านเขียนของ
ผู้เรียนเป็นท่ีพึงพอใจต่อชุมชน 

1. ครูใช้ส่ือและเทคนิคประกอบการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย 
2. ครูบางคนสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก  
3. ผู้เรียนบางส่วนมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและยา
เสพติด 
4. ห้องสมุดยังไม่สามารถใช้บริการได้เต็มรูปแบบ 
5. สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น จุดบริการน้ าด่ืม 
น้ าใช้ ไฟฟ้า ประตูห้องส้วมช ารุดและขนาด ความสูง
ของโถส้วมไม่เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน 
6. ขาดการจัดการระบบท่อระบายน้ าเสีย ท่อดัก
ไขมันและขยะเปียก 
7. ฝาปิดท่อระบายน้ ารอบอาคารช ารุดท าให้เกิด
อุบัติเหตุต่อผู้เรียน 
8. ขาดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร  
9. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้
กับส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนบางห้อง 
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ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรศาสนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน   มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
2.  มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัด
หลักสูตรท้องถิ่น และสามารถน าผู้เรียนไปศึกษาได้ง่าย 
3.  สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสะดวกต่อ
การคมนาคม 
4.  หน่วยงานต้นสังกัดมีความพร้อม ให้การสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ส่ือเทคโนโลยี  และงบประมาณ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู 

1.  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อ
การเรียนและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของบุตร 
2.  สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน เช่น ร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร์    
3.  ผู้เรียนเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจาก
ส่ิงแวดล้อมและส่ือออนไลน์ 
4. งบประมาณสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอาคาร
เรียนล่าช้า  
5. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 
บุคลากรในสถานศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศกึษา  

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 

1.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์มากขึ้น  โดยเน้นให้ครูสอนแบบ PBL เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 

2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อยก
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น 

3.  สถานศึกษาควรจัดท าแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้มากขึ้น 

4.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความช านาญในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และติดต้ัง
ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ให้ครบทุกห้องเรียน 

5.  สถานศึกษาจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันอัน
น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยจัดท ำโครงสร้ำงและ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำอ่ำนออกเขียนได้ในแต่ละระดับช้ัน 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท้ัง 

16 มาตรฐาน โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคล่ือนตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท าให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 
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ด้านการบริการชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มีการให้บริการชุมชนด้าน
อาคารสถานท่ี ได้แก่  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์  สนามกีฬา และสถานท่ีอื่น ๆ 
อย่างพอเพียงต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน 

ในด้านส่ือเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเมืองพัทยาและองค์กรเอกชน  หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา 

ในด้านบุคลากรของโรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน  มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี  ท าให้สังคม ชุมชนยอมรับ  และได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

โดยภาพรวมของโรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านการบริหารงานท้ัง  6 งานของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี  รวมทั้งได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  โอกาสต่อไปโรงเรียน 
เมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองพัทยำท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำ
เยำวชนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภำพและรักษ์ท้องถิ่น  ประเทศชำติสืบไป 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบที่สาม 2554 แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
: ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.97 ดีมาก 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
                  ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.97 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
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 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  96.79  คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป               ใช่  ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้         ใช่  ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 

      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

: ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)   ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่  
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
2 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
3 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
4 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
5 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 

6 6 
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ดีมาก 

7 7 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒ นา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

8 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

9 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 11 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

12 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่   

 -ไม่มี- 

จุดเด่น  
 1. เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ัง 4 ด้าน และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
 2. ครูสามารถจัดกิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพครบท้ัง 6 กิจกรรม 
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 3. ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมรอบตัวเด็กให้มากขึ้น 
 2. กิจกรรมการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ควรจัดนอกห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาห้องคับแคบ เด็กจะได้
เคล่ือนไหวได้สะดวกขึ้น และพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) เด็กควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีทักษะด้านการสังเกต ส ารวจให้จดจ าส่ิงแวดล้อม
รอบตัว ในบริเวณสถานศึกษา 
  2) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน มีโอกาสได้เปล่ียนอิริยาบถ 
เนื่องจากบรรยากาศในห้องเรียนคับแคบ 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) ประสานงานกับต้นสังกัดในการจัดสรรอัตราก าลังครูหรือผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอตามเกณฑ์ 
  2) ส่งเสริมการใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพิ่มขึ้น 
  3) ควรมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) ครูควรได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บรรลุตาม
เป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์ ของอัตราส่วนครู : เด็ก และ เด็ก: ห้อง 
  2) ครูควรจัดกิจกรรมน าเด็กออกนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกต ส ารวจ
ธรรมชาติรอบตัว ภายในบริเวณสถานศึกษา และเด็กได้เปล่ียนอิริยาบถ มีการเคล่ือนไหวได้ดียิ่งขึ้น 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบท่ีคล่องตัวต่อการใช้งาน 
  2) ควรมีข้อมูลศักยภาพเด็กรายบุคคล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  -ไม่มี- 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วา่ด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                   ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาท                
                   ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่วา่ด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่วา่ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่วา่ด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

5.00 4.97 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 96.97 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
3 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
4 7 ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
5 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

6 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

9 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ดีมาก 

10 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
11 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
12 - - - 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก ่
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
 
จุดเด่น  
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย แข็งแรง สมส่วน มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี และกีฬา มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความเป็นไทย 
 2.ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร สามารถบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับกรรมการสถานศึกษาและชุมชน จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้ร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนานิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา พัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมโครงงานอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 



11 

 

 2. ครูควรจัดศักยภาพผู้เรียนและมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลและรายช้ันไห้ชัดเจนเพื่อจะได้
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 

1. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 1)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น   ด้วยการ
สอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 2)  ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดให้หลากหลาย 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1)  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอก
สถานศึกษาให้เพิ่มข้ึนและเป็นระบบ 
 2  ควรส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี, การใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
. 3)  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น มีกิจกรรมน าความรู้ สู่ชุมชน, 
กิจกรรมเปิดบริการห้องสมุด, บริการสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนกีฬาให้เยาวชนในชุมชน เป็นต้น 
3. มาตรฐานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1)  ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ถนัดและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น 
 2)  ครูควรใช้ความรู้ความสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ 
 3)  ครูควรใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 1)  ควรมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายช้ัน และรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 2)  ควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบท่ีคล่องตัวต่อการใช้งาน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การพัฒนาอาคารเก่าแก่ของสถานศึกษา เพื่อให้เป็น “พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)” ตาม
โครงการในปี 2554 เป็นการยกระดับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ให้เห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน คือการรักษ์ท้องถิ่น เก็บรักษาส่ิงท่ีดีงามไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศกึษา และ/หรือ มัธยมศกึษา) 
น้ าหนกั 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดบั 

คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.86 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.11 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.31 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.97 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                  ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา 
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.64 ดี 

สถานศกึษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบง่ชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ใช่ ไม่ใช่ 

สถานศกึษามีตัวบ่งชี้ทีไ่ดร้ะดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  ใช่ ไม่ใช่  

สถานศกึษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดบัคณุภาพต้องปรบัปรุง หรอื ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน  ใช่ ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา   

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.86 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.11 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.31 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
                การจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                  สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่2 การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน   
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.97 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 87.67 ดี 
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สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2560 
 
 

 ตำมที่โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ)  ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2560  ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ที่กระทรวงมหำดไทยประกำศใช้  โดยจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สี่ 
 บัดน้ีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เสรจจเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ แสดงในตำรำง สรุปผลได้ดังน้ี 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มำตรฐำนที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่

เน้นเดจกเป็นส ำคัญ 
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 2   ผู้บ ริหำรสถำนศึกษำ  มีคุณ ธรรม  จ ริยธรรม  มีภำวะผู้ น ำ  และมี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 3  สถำนศึกษำมีจ ำนวนเดจกมีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    

มำตรฐำนที่   4    สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่   5    สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยที่เน้นเดจกเป็นส ำคัญ 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่   6    สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 7  สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 8  สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็น

มำตรกำรเสริม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มำตรฐำนที่ 9   เดจกมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่  10   เดจกมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมตำมวัย 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่  11   เดจกมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม เหมำะสมตำมวัย      5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่   12   เดจกมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมตำมวัย 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่   13   สถำนศึกษำบรรลุผลตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่   14   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และเดจกมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ   

ชุมชน 
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 5.00 มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 
             การรับรองมาตรฐานการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉล่ียผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ์ละอิงสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย                                          
                   ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป                      ใช่ ไม่ใช ่

 มีค่าเฉล่ียของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมน่้อยกว่า 11 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช ่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช ่

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มำตรฐำนที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ  
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำและมีควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  3  สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียนมีทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแหง่กำรเรียนรู้ 

5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มำตรฐำนที่ 4      สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 5  สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 6  สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 7    สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 8  สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่ เป็น

มำตรกำรเสริมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มำตรฐำนที่  9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 10    ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน 4.50 ดีมำก ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 12 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเน่ืองตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดีและมีสุนทรียภำพ 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 15 สถำนศึกษำบรรลุผลตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 16 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
5.00 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 ดีเย่ียม ได้มำตรฐำน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.97 มีคุณภาพระดับดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 

เป็นส าคัญ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00  ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

จุดเด่น ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ความรัก  ความเมตตา  เด็กทุกคน 
อย่างเสมอภาค มีความสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีม และแสวงหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี เพื่อน ามา
พัฒนาการจัดส่ือการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา - ครูยังขาดความเข้าใจในด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน สถานศึกษาควร 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน 

        - ควรจัดให้มีพื้นท่ี ท่ีเป็นพื้นดิน หญ้า พื้นท่ีส าหรับปลูกพืช ให้เด็กได้เรียนรู้และ 
สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย   5.00    ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ       
           จุดที่ควรพัฒนา ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล ขาดการต่อเนื่อง 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย   
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 จุดเด่น เด็กมีสุขนิสัยในการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ า โดยท่ี
คุณครูไม่ต้องคอยเตือน 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเล่นท่ีปลอดภัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น และรู้จักการ
ปฏิบัติตนท่ีถูกต้องหลังการเล่น  ส่งเสริมการดูแลตนเองในการรักษาความสะอาดและสุขนิสัยอนามัยท่ีดี 
พร้อมท้ังการรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ 
มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย   
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 จุดเด่น เด็กมีความร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส และมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว  
 จุดที่ควรพัฒนา  เด็กยังขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  
มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00  ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 จุดเด่น เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ าใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน เช่ือฟังค าส่ังสอนของผู้ใหญ่ รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 

จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของ น้ า ไฟทรัพยากรส่ิงของ 
โดยใช้นิทานบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ ข่าวสารจากส่ือต่าง มาน าเสนอให้เด็กเห็นผลกระทบเมื่อไม่
รู้จักประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักน าส่ิงของเหลือใช้มาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มคุณค่า 
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มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  
 จุดเด่น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมตามวัย ได้ลงมือกระท าด้วยตัวเอง ได้
ส ารวจ ใช้เหตุผลและแสวงหาค าตอบจากกิจกรรมทางกายและทางสมอง มีวิธีการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ รู้จักตั้งค าถามว่า ท าอย่างไร อะไรบา้ง เกิดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จักการค้นคว้า
ในการสร้างองค์ความรู้ ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อแสวงหาความรู้ในห้องเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา ยังมีเด็กท่ีขาดทักษะความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขาดทักษะพื้นฐานการ
เช่ือมโยงกับไปสู่การปฏิบัติยังไม่คลอบคลุมกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00  ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 จุดเด่น ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดเด็กมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารและสถานศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
 จุดที่ควรพัฒนา บริการ เข้า-ออก ประตูโรงเรียนควรแจ้งเวลาให้ชัดเจนเพราะบางครั้งผู้มาแล้วไม่
สามารถน ารถเข้ามาได้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1   ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
จุดเด่น  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มี

ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ 
น าไปจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก  มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มีการศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา ครูมีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ

บริหารจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารงานอย่างมี
คุณภาพในส่วนของการพัฒนาศักยภาพครู ครูควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องตรงตามหลักสูตรและทันต่อการเปล่ียนแปลงกับสังคมปัจจุบัน 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
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 จุดเด่น มีอาคารสถานท่ีเพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
   จุดที่ควรพัฒนา เร่งซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
มีการจัดอมรมให้ความรู้บุคลากรในด้าน IT จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักเรียน ควรมีรถส่งนักเรียนไป
โรงพยาบาล 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน  

ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างเป็น
ระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา   ควรติดตามงานเป็นระยะๆและต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ  
ผลการประเมิน    ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ส่ือบางประเภทช ารุด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม  และส่ือบางประเภทท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากต้นสังกัดไม่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้ 

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน      โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการน าแหล่งเรียนรู้ภายในไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน
ทุกระดับช้ันได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

จุดท่ีควรพัฒนา สถานศึกษาควรจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจน
เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและอยู่ในรูปแบบสารสนเทศง่ายต่อการน าไปใช้
งาน  ควรมีห้องสมุดส าหรับให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีหลากหลาย 
 สถานศึกษาหรือครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ละ 1-2 คน มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น  สถานศึกษามีการจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน โครงการวัดผลและประเมินผล
ภายในสถานศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) กิจกรรมครูชุมชน เป็น
ตัวขับเคล่ือนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาควรมีการจัดท าเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบ   
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มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

จุดเด่น  โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนของโรงเรียนตามอัตลักษณ์  ซึ่งมีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง   และมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรจัดหาส่ือ/อุปกรณ์และกระบวนการสอนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมในโครงการ
พัฒนาการอ่าน การเขียน  ท าการนิเทศครูอย่างต่อเนื่องเพื่อน าผลไปพัฒนา  ควรมีการจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแล
พิพิธภัณฑ์เพื่อดูแลสารสนเทศและอ านวยความสะดวกกับผู้เย่ียมชม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือได้ 
ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สามารถปฏิบัติตนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถปฏิบัติตนได้ดีและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.50 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน  ผู้เรียน
มีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษา
เพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ 
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เช่น ปลูกผักไร้ดินและ
กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมเสริมสร้าง
รายได้ และสถานท่ีในการปลูกผักไร้ดิน 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

 จุดเด่น  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนร้อยละ 17.60 เป็นกลุ่มอ่อน ต้องได้รับการพัฒนาทักษะ  กระบวนการคิด   
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มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

จุดเด่น  ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนบางส่วนไม่ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้  ส่ือและเทคโนโลยีท่ีจะให้
นักเรียนสืบค้นไม่สามารถสืบค้นได้เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ต  สัญญาณไม่เสถียร 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

จุดเด่น  สถานศึกษาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการให้ความรู้เรื่องสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ภายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา  ควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น  
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00  ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 จุดเด่น มีโครงการกิจกรรมท่ีสอดคล้องและสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา  การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ียังมาเข้าประชุมไม่ครบ 100% 
การมีกิจกรรมภายนอกแทรกเข้ามามีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

 มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  

ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม                            
จุดเด่น  โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีให้บริการกับประชาชนท่ัวไป  มีความสะอาด การเดินทาง
สะดวก  อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีเน้นการอ่านออกเขียนได้  นักเรียนมีความสามารถในด้านกีฬาฟุตซอล 
ฟุตบอล และประเภทกรีฑาในการแข่งขันกีฬาในสังกัดเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ
ส่งเสริมนักเรียนด้านดนตรี โรงเรียนมีวงโยธวาทิต  นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยมีครูต่างชาติเข้าสอนสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง/ห้องเรียน ต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี โดยมีห้องสมุด IT  มีการ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในทุกระดับช้ัน 

จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรเพิ่มระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารข่าวสาร
ต่างๆของโรงเรียนกับผู้ปกครอง   ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนให้กับ
ผู้ปกครองได้รับทราบให้มากกว่านี้   
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ผลงานดีเด่นในรอบปี 2560 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

- โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารระดับ “ดี” ของกรมอนามัย ปี พ.ศ.2560 

กรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 

นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
นายวุฒิชัย  กายราช 
 

 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 

 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
 

1. เด็กหญิงกมลเมตร  จิตต์รักษ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกรีฑาหญิง รุ่น
อายุ 12 ปี ระยะทาง  60  เมตร 

 
อปท. (นครภูเก็ตเกมส์) 
 

2. เด็กหญิงกมลเนตร  จิตต์รักษ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกรีฑาหญิง  รุ่น
อายุ 12 ปี ระยะทาง  80  เมตร 

อปท.(นครภูเก็ตเกมส์) 
 

3. เด็กหญิงกมลเนตร จิตต์รักษ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกรีฑาหญิง  รุ่น
อายุ 12 ปี ระยะทาง  1000  เมตร 

อปท.(นครภูเก็ตเกมส์) 
 

4. เด็กหญิงน้องน้ า  โพธิมาศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน บรรยายธรรม การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

5. เด็กชายพรปวีณ์  ศรีวิไล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง บรรยายธรรม การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

6. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขกุล 
    เด็กชายพัชรพล  ปานแก้ว 
    เด็กหญิงมัลลิกา  อุทธิยา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

7. เด็กชายฐาปกร 
    เด็กหญิงจัทกานต์  มูลมาตร 
    เด็กหญิงภัทรวดี  สร้อยทอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

8. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ม่วงทอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง คัดลายมือ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

9. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ลาบเวที 
ชั้นประถมศึกษาปีที 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง คัดลายมือ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

10. เด็กหญิงกัญจารภา แสวงหาทรัพย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน คัดลายมือ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน

เมืองพัทยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

11. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทิมทอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและ
การแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและ
พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

เมืองพัทยา 

12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิมลรัตน์ 
ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและ
การแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและ
พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

เมืองพัทยา 

19. เด็กหญิงณัชชา  โปประทอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

20. เด็กหญิงกฤชภรณ์  พันธุวร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

21. เด็กชายพงษ์เพชร  หอมมาลา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

22. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทิมทอง 
      เด็กหญิงปานไพลิน  ผาสีกา 
      เด็กหญิงศุทธหทัย  สุรภีร ์
      เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ลาบเวที 
      เด็กหญิงสุตาภัทร  แก้วเณร 
      เด็กหญิงนภัสวรรณ  ส าเร็จผล 
      เด็กหญิงณธัญญา  ไชยค า 
      เด็กหญิงกันยรัตน์  ดีมี 
      เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมคนซื่อ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงปลุกใจ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษา 
ของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

22. เด็กชายวิรชัย  แม้นทิม 
      เด็กชายทีปกร  นิทไสว 
      เด็กชายปุญญสร  ทองสุข 
      เด็กชายกฤษดา  ถนัดรอบ 
      เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คู่คิด 
      เด็กหญิงกุลธิดา  ค าเมืองคุณ 
      เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุ่มจินดา 
      เด็กหญิงพนิดา  ปิ่นค า 
      เด็กหญิงกัณยรัตน์  ดีมี 
      เด็กหญิงกีร์ติยา  การภูมิ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง แสดงละคร
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
และการแสดงผลงานทางการศึกษา 
ของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

23. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันวัตร    เด็กหญิง
เอวิตรา  ธรรมศักด์ิชัยเด็กหญิงแพร
พลอย คาดสันเทียะเด็กหญิงรัตติกาล  
พูเมืองเด็กหญิงจันทกานต์ มูลมาตร
เด็กชายอดิศร  วงษ์จู      เด็กชาย
ชาญสิทธ์ิ  นาคทอง 

     เด็กชายธนากร  กุลละวณิชย์ 
     เด็กชายขวัญชัย  สมยาโลน 
     เด็กหญิงนฤนาถ  ชะแร้รัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง แสดงละคร
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
และการแสดงผลงานทางการศึกษา 
ของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

24. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองเทียมก าเหนิด 
     เด็กหญิงเพชรไพลิน มังษาอุดม 
     เด็กหญิงธัญญาเรศ อารีราษฏร ์
     เด็กหญิงสลิลพร  บุทฤทธ์ิ 
     เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงค าสี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สวดสรภัญญะ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

25. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชิงกลาง 
      เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ต้ัง 
      เด็กหญิงพิชญ์สินี   
      เด็กหญิงอนันทกานต์ ศรีวิไล 
      เด็กชายวงศกร  ฉวีวรรณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สวดสรภัญญะ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

26. เด็กชายปริญญา  สวัสด์ิกิจ 
      เด็กหญิงพรรณนารา ภูมิอินทร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน มารยาทไทย การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

27. เด็กหญิงสุตาภัทร  แก้วเณร 
      เด็กชายธันยธรณ์  ดวงมณี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน มารยาทไทย การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

28. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชิงกลางเด็กชาย
ธนพัฒน์  แก้วพลายงาม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง มารยาทไทย การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

29. เด็กหญิงกฤชภรณ์  พันธุวร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กล่าวสุนทรพจน์ภาษ
อังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและ
การแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและ
พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

เมืองพัทยา 

30.เด็กชายธนพัฒน์  แก้วพลายงาม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและ

เมืองพัทยา 
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พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

31.เด็กหญิงสายสวรรค์  สุวรรณศร ี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อาขยาน การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

32.เด็กหญิงสินีนาฏ  เหล่าเจริญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อาขยาน การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

33.เด็กหญิงประภัสสร  แสงหิรัญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อาขยาน การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

34.เด็กหญิงปณิตา  พลพา 
     เด็กหญิงจารวี  เจริญวงษ์ 
     เด็กหญิงกานสินี  คนซื่อ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประดิษฐ์ของใช้ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

35.เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรโม 
     เด็กหญิงอัครภา  ศิริรูป 
     เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณแก้ว 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประดิษฐ์ของตกแต่ง
บ้าน การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

36.เด็กหญิงสุชานาถ  รอดนิกรณ์ 
     เด็กหญิงฟ้าใน  แซ่ต้ัง 
     เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมพิชัย 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประดิษฐ์มาลัยคล้อง
มือ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

37.เด็กหญิงบุญยวีร์  วงษ์มณีวรรณ 
     เด็กหญิงสุธิดา  โคตะมี 
     เด็กหญิงรุสเซีย  มะโนรัมย์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานประดิษฐ์จาก
ใบตอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและ
การแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและ
พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

เมืองพัทยา 

38.เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมชาติ 
     เด็กหญิงสุทัตตา  อินทอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

39.เด็กหญิงน้องน้ า  โพธิมาศ 
เด็กหญิงฐดาวรรณ ภูมิพยุหไกรสร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

40.เด็กหญิงอภิญญา  ศรีจันทร์อ่อน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 
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41.เด็กชายสมศักด์ิ  ธนูทอง 
     เด็กหญิงนพิษฐา  ทองมุข 
     เด็กหญิงกรรณิการ์  ฉัตรชัย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จัดสวนถาดแห้ง การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผล
งานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัด
เมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

42.เด็กชายธัญ  ธ ารงพิพัฒน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ทักษะ 5 กลุ่มสาระฯ 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

43.เด็กชายชญานนท์  เนตรมณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะ 5 กลุ่มสาระฯ 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการ
แสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงาน
ครูสงักัดเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมืองพัทยา 

44-48 
เด็กหญิงกมลเนตร จิตต์รักษ์ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 60 เมตร หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 
ระดับประเทศ อปท.ภูเก็ต 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 80 เมตร หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 
ระดับประเทศ อปท.ภูเก็ต 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 100 เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 
ระดับประเทศ อปท.ภูเก็ต 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x100 เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 8x50 เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

49-53 เด็กชายกฤษดา  ถนัดรอบ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 60 เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 80 เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 100 เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 4x100 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 8x50 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

54.เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  ยะโหนด ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x100 เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

55.เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  ยะโหนด ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 8x100 เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

56.เด็กชายธีปกร  นิทไสว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 8x50 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

57.เด็กชายวิทวัส  สุพังโค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 8x50 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 
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58.เด็กหญิงจิราภรณ์  ค าปิล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ิง 1,500 
เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

59.เด็กหญิงจิราภรณ์  ค าปิล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x400เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

59.เด็กหญิงณัฐนิชา  จันวัตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ิง 4x100
เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

60-62 เด็กชายผาติโรจน์  ชมมาลี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 400 เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญเทอง การแข่งขันว่ิง 4x100 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x400 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

63.เด็กชายธนนนท์  ทองสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x400 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

64-68 
เด็กหญิงศรัณยา  แป้นเพชร์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ิง 100เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 200เมตร หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 400เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 4x100เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x400เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

69.เด็กชายสิทธิกร  แก้วชิงดวง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ิง 800 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

70.เด็กชายสิทธิกร  แก้วชิงดวง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ิง 4x100 เมตร 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

71.เด็กหญิงนิจวิภา  จ าปาศรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ิง 4x100เมตร 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

71.เด็กหญิงนิจวิภา  จ าปาศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขว้างจักร์ 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

72.เด็กชายธนวัฒน์  บ ารุงสิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่น
อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 

อปท.ภาคตะวันออก (วังน้ า
เย็นเกมส์) 

 
 
 



ส่วนที่  3 
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท ากลยุทธ ์

 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) หลวงสรรค์ประสาสน์  นายอ าเภอบางละมุง ต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันท่ี  17 พฤษภาคม  2466  เดิมต้ังอยู่ในวัดช่องลมนาเกลือ โดยมีนาย
อากรยัง  ทิมกระจ่าง ปลูกสร้างอาคารเรียนให้  เป็นรูปทรงมนิลา  หลังคามุงจาก  มีขนาดกว้าง 3 วา  ยาว  3 
วา  ต่อมาตัวอาคารช ารุดผุพังลง  ขุนวัฒน์วิจารณ์  นายอ าเภอคนต่อมา ได้ร่วมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  
(เจริญ  สุขบท)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์  และราษฎรต าบลนาเกลือร่วมกับเจ้าอาวาสวัดช่องลม จัดสร้าง
อาคารเรียนขึ้นใหม่  โดยได้ย้ายอาคารเรียนไปสร้างในท่ีดินของทางราชการท่ีสงวนเอาไว้  อยู่ติดกับวัดช่องลม
ด้านทิศใต้  ซึ่งเป็นท่ีต้ังสถานศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 

อาคารเรียนหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2477 ตัวอาคารเป็นตึก 2 ช้ัน ก่อสร้างด้วยคอนกรีต  ทรง
ปั้นหยา  หลังคามุงกระเบ้ืองมีขนาดกว้าง 4 วา ยาว 12 วา มีมุขยื่นตรงกลาง  หน้าห้องมีระเบียงกว้าง 1 วา  
มีห้องเรียนรวม 8 ห้อง  หน้ามุขท้ังช้ันบนและล่างเป็นห้องครูใหญ่และห้องพักครู  สร้างเสร็จในปี  พ.ศ. 2478 
โดยกระทรวงศึกษาธิการต้ังช่ือว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลนาเกลือ 1 (เจริญราษฎร์บางละมุง)  และใช้เป็นท่ีเล่า
เรียนของชาวนาเกลือ  ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการให้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนบ้านนา
เกลือ 
 ต่อมาในวันท่ี 1 ตุลาคม  2509  ทางราชการได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
 ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือขึ้นเป็นเมืองพัทยา  จึงได้ โอนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสังกัดเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2521 และใช้ช่ือสถานศึกษา
ใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เปิดสอนนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 
1-3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
ท่ีต้ัง 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ) ต้ังอยู่ทางฝ่ังทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท 
อยู่ในเขตพื้นท่ีเขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 19 ไร่   14  ตารางวา 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ             ติดวัดช่องลม นาเกลือ 
  ทิศตะวันออก       ติดกับถนนสุขุมวิท 
  ทิศตะวันตก        ชุมชนวัดช่องลม (บ้านล่าง) 
  ทิศใต้                โรงเรียนบางละมุง 
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แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 
 

 

 

แผนผังภายในสถานศึกษา 
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ตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา  
  
 
 
 
 
 
 
ความหมาย 

รูปลายเส้นอาคาร 1  หมายถึง  อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
แถบสีเหลือง  เป็นสีประจ าสถานศึกษา  หมายถึง  ความมีน้ าใจ รักและสามัคคี 
แถบสีแดงเป็นสปีระจ าสถานศึกษา  หมายถึง  ความรักในสถาบัน 
รัศมีสีเหลืองเข้ม  หมายถึงศาสนาเพราะมีวัดเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
รูปคลื่น  หมายถึง  ทะเล  เนื่องจากพื้นท่ีสถานศึกษาใกล้กับชายหาดนาเกลือ 

สัญลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สัญลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นรูปนักรบโบราณขี่ม้าอยู่บนชายหาดทรายมองไปเห็นเกาะอยู่ในทะเล  

ล้อมรอบด้วยชื่อสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและจังหวัดชลบุรี  ส่วนบนสุดเป็นอาคารเรียนหลังแรกของ
สถานศึกษา ถัดลงเป็นสีประจ าสถานศึกษา สีเหลือง-แดง  ส่วนกลางเป็นรูปรัศมีสีเหลืองเข้มแสดงถึงวัดมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่วนล่างสุดเป็นรูปคล่ืนทะเลแสดงถึงสถานศึกษาต้ังอยู่ในท้องถิ่นที่มีพื้นท่ี
อยู่ใกล้กับทะเล 

หน่วยงานต้นสังกัด     :   เมืองพัทยา   จังหวัดชลบุรี 
สีประจ าสถานศึกษา     :   สีเหลือง-แดง 
ดอกไม้ประจ าสถานศึกษา    :   ดอกการเวก 
ต้นไม้ประจ าสถานศึกษา   :   ต้นการเวก 
ปรัชญา  :   คุณธรรม คู่ปัญญา พัฒนาชีวิตมีจิตส านึก 
ค าขวัญสถานศึกษา  :   คุณธรรมดี  มีวิชาการ แข็งแรงเบิกบาน สานสัมพันธ์ชุมชน 
 

 ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วฒันา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    
สาขาบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  08-9044-1616  e-mail :  schoolpattaya2@gmail.com   ด ารง
ต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2553  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี 3 เดือน 
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน 2 คน 
      ช่ือ-สกุล นางภัทรวดี  เข้มแข็ง  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 08-1938-0568   e-mail:  Phattarawadeekk@gmail.com   รับผิดชอบงานวิชาการ  งาน
บุคลากร  และงานธุรการการเงิน/พัสดุ 

3) ช่ือ-สกุล นายพัทธนพงษ์  ตราชู การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 08-7137-1253   e-mail:  Pattanapong25177@gmail.com   รับผิดชอบงานอาคาร
สถานท่ี  งานสัมพันธ์ชุมชน  และงานกิจการนักเรียน 

 
 

แถบสีเหลือง 
แถบสีแดง 

รัศมีสีเหลืองเข้ม 

รูปลายเส้นอาคาร 1 

รูปคล่ืน 

mailto:schoolpattaya2@gmail.com
mailto:Phattarawadeekk@gmail.com
mailto:Pattanapong25177@gmail.com
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ข้อมูลคร ูบุคลากรสนบัสนนุการสอนและจ านวนนกัเรียน 
   ข้าราชการครู/พนักงานครู  

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนกลุ่มสาระ          

การเรียนรู้ 

จ านวน
คร้ังและ
ชั่วโมงที่

เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายพูลศักด์ิ  พงษ์พิพัฒน์
วัฒนา 

55 29  ผอ./ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./กศ.
ม. 

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา/การบริหาร

การศึกษา 

- 18/144 

2 นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 49 24 รอง ผอ./
เชี่ยวชาญ 

ค.บ./กศ.
ม. 

ดนตรีศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

- 24/192  

3 นายพัทธนพงษ์  ตราช ู 43 9 รอง ผอ./
ช านาญ

การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

พลศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

- 8/64  

4 นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร ์ 59 38  ครู
เชี่ยวชาญ 

ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 5/40 

5 นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 54 24 ครู
เชี่ยวชาญ 

คอ.บ./
วท.ม. 

เทคโนโลยีเกษตร/
ครุศาสตร์เกษตร 

การงานอาชีพฯ 10/80  

6 นางระเบียบ  หนูห่วง 60 36  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. การบริหาร
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1/8  

7 นางนารี  จูงจิตรด ารงค ์ 55 32  ครู
เชี่ยวชาญ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 8/64  

8 นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลา 49 24  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ปฐมวัย 10/80  

9 นางสมนึก  พงศ์พัฒน์ 60 24  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศาสตร ์ ปฐมวัย 1/8  

1
0 

นางพิกุล  เผยกระโทก 55 24  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ปฐมวัย 9/72  

1
1 

นางกชกร  ปรีสงค ์ 39 14  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./กศ.
ม. 

ฟิสิกส์/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 8/64  

1
2 

นายพลทวีรัชต์  วิชญธีรากุล 44 19  ครูช านาญ
การพิเศษ 

 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 5/40  

1
3 

นางเรวดี  สการันต์ 54 15 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 8/64  

1
4 

นางสาวจรูญทรัพย์   ใจดีเย็น 37 15  ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเ
ทศ 

10/80  

1
5 

นางสาวณฐิณี  เวชกุล 36 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ./
กศ.ม. 

การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 3/24  

1
6 

นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 36 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 4/32  

1
7 

นางสาวเกศินี  สนธิศิร ิ 35 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 11/88  
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนกลุ่มสาระ          

การเรียนรู้ 

จ านวน
คร้ังและ
ชั่วโมงที่

เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

1
8 

นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 42 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ./
กศ.ม. 

สุขศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 7/56  
 
 

1
9 

นางสาวกรกช  มณีรัตน์ 38 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./กศ.
ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 3/24  

2
0 

นางสาวอุมาพร  เกษมสุข 41 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์/
บรรณารักษ ์

คณิตศาสตร ์ 4/32 

2
1 

นางสาวบุญครอง  กกกลิ่น 55 19 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. สังคมศึกษา ปฐมวัย 11/88  

2
2 

นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 37 12 ครูช านาญ
การ 

คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 16/128  

2
3 

นางสาวสุรภา หล่อทอง 52 12 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 5/40  

2
4 

นางวิมลฤดี  วิกาสอน 39 12 ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาต่างประเ
ทศ 

8/64  

2
5 

นางสาวฤทัยวรรณ  สร้าง
เจริญ 

37 12 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

สถิติศาสตร์/การ
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 10/80  

2
6 

นางสาววราภัสร ์ บุญน่วม 40 7  ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ./
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 12/96 

2
7 

นางศจ ี รวยพงษ ์ 53 7 ครูช านาญ
การ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

ภาษาไทย/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 11/88 

2
8 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 35 7 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์/
หลักสูตรและการสอน 

การงานอาชีพฯ 8/64 

2
9 

นางสาวศรินทร์รัตน์  วัดฟุ้ง
เฟ่ือง 

42 7 ครชู านาญ
การ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 10/80  

3
0 

นายอมร  ดุลยะสิทธ์ิ 40 7  คร ู ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 8/64 

3
1 

นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 37 7  คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 12/96  

3
2 

นางสาวมณีรัตน์  โยธาคึก 36 6  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเ
ทศ 

7/56  

3
3 

นางระวีสุกาญจ์  ธนสารสมบัติ 51 6 คร ู ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพฯ 3/24  

3
4 

นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์ 41 5  คร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 8/64 

3
5 

นางสาคร  พูลสุข 54 4  คร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 9/72 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนกลุ่มสาระ          

การเรียนรู้ 

จ านวน
คร้ังและ
ชั่วโมงที่

เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

3
6 

นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 46 4  คร ู ค.บ./ศษ.
ม. 

ปฐมวัย/การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 10/80  

3
7 

นางสาวกาญจนา ศิริวรรณ ์ 42 3  คร ู ค.บ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

สังคมศึกษาฯ 6/48  

3
8 

นางสมสมัย วงษ์จันทรา 36 3  คร ู ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 11/88  

3
9 

นายไพรบูณ  ศิริพล 36 3  คร ู กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 9/72  

4
0 

นางสาวฐิติกา  เสียงดัง 32 2  คร ู วท.บ. วิทยาการคอมฯ ภาษาต่างประเ
ทศ 

6/48 

4
1 

นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง 30 5 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 2/16 

4
2 

นางสาวเฌอกาญจน์  เพ็งประ
โคน 

25 2 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 7/56 

 
พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
จ้างด้วยเงิน 

1 นายพุทธมาศ  เท่ียงสันเทียะ 31 7  ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบเมือง
พัทยา 

2 นางทิภาวรรณ  ศรีด้วง 47 6  วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

พลศึกษา งบเมือง
พัทยา 

3 นางนิรดา  ศรีอ่อนหล้า 56 6  ค.บ. ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ งบเมือง
พัทยา 

4 นายวุฒิชัย  กายราช 31 4 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ งบอุดหนุน 
5 นางสาวธาริดา  ใจยะ 28 4  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบอุดหนุน 
6 นางสาวสายทิพย์  อุ่นเครือ 33 4 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบอุดหนุน 
7 นางสาวพรรณทิพย์  ชื่นชม 28 4  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ งบอุดหนุน 
8 นางสาวณัฐรดา  รัสมี 27 3 กศ.บ ปฐมวัย ปฐมวัย งบเมือง

พัทยา 
9 นายธีรภัทร์  แก้วชมภู 39 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ งบเมือง

พัทยา 
10 นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม 25 2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ งบเมือง

พัทยา 
11 นางสาวชณิกา  พันล าภักด์ิ 24 2 ค.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบอุดหนุน 
12 นางสาวนารีรัตน์  แตงฮ่อ 26 2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบเมือง

พัทยา 
13 นางสาวพรพิมล  ดี 30 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบเมือง

พัทยา 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
จ้างด้วยเงิน 

14 นางสาววนิดา  บุญเลี้ยง 25 2 ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย งบเมือง
พัทยา 

15 นายเจตพล  จันทร์กระจ่าง 27 2 ปธ.ษ./
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
บริหารการศึกษา 

การงานอาชีพฯ งบอุดหนุน 

16 นางสาวเปรมฤทัย  ค ามูล
มาตร 

25 2 ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย งบเมือง
พัทยา 

17 นางสาวพชรกมล  นาคหนอง
หาญ 

25 11 เดือน ค.บ ปฐมวัย ปฐมวัย งบเมือง
พัทยา 

 
 
 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

 
 สรุปจ านวนบุคลากร 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวเสาวภาคย์  นิลโคก

สูง 
33 ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการ

ทั่วไป 
ธุรการโรงเรียน งบเมือง

พัทยา 
2 นายประภาส  แก้วส าโรง 54 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมือง

พัทยา 
3 นางสาวจันทร์รอน  มิสเกตุ 51 นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
4 นางอาทิตยา  บุตตะพิมพ์ 50 นักการภารโรง ม.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
5 นางสาววาสนา  แก้วส าโรง 27 นักการภารโรง ปริญญาตรี การตลาด นักการภารโรง งบอุดหนุน 
6 นายไพบูลย์  แก้วส าโรง 32 นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
7 นางสมัย  แก้วส าโรง 52 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมือง

พัทยา 
8 นางชัญญานุช  ใจสะอาด 45 นักการภารโรง ม.3 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. ผู้สอน - - - - - 

- ครู - 27 12 - 39 
- ครูอัตรา - 17 - - 17 

รวม - 44 12 - 56 
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 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน……9…คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน.......9....คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน…....4....คน คิดเป็นร้อยละ 7.14
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา จ านวน.....6...คน     คิดเป็นร้อยละ 10.71 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน......3.....คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน.....3......คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน......4.....คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน......5.....คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน......1.....คน คิดเป็นร้อยละ   1.79 
 ครูปฐมวัย จ านวน.....12......คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน.....56....คน 
 จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  จ านวน.....46.....คน   คิดเป็นร้อยละ 82.14 
 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  จ านวน...54...คน      คิดเป็นร้อยละ 96.43

ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์  เท่ากับ………22……ช่ัวโมง : สัปดาห์   
 
 
ข้อมูลนักเรียน    (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน 2561) 
 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  1,216  คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.1 3 38 31 69 23 

  อ.2 4 49 54 103 26 

  อ.3 4 56 48 104 26 

รวม 11 143 133 276 25 

ป.1 4 49 57 106 27 

ป.2 4 63 58 121 30 

ป.3 4 70 64 134 34 

ป.4 4 60 66 126 32 

3.บุคคลากรสนับสนุน      
- ผู้ประกอบอาหาร - - - - - 
- ภารโรง 7 - - - 7 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - - 1 
- ลูกจ้าง - - - - - 

รวม 7 ๑ - - 8 
รวมทั้งสิ้น 7 45 15 - 67 
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ป.5 4 75 50 125 31 

ป.6 4 52 64 116 29 

รวม 24 369 359 728 30 

ม.1 2 46 30 76 38 

ม.2 2 42 34 76 38 

ม.3 2 32 28 60 30 

รวม 6 120 92 212 35 

รวมทั้งสิ้น 41 632 584 1216 30 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  5  คน   
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 23 : 1      เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตาม ประกาศ ก.เมืองพัทยา อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 25 : 1 )      
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 21 : 1       เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตาม ประกาศ ก.เมืองพัทยา อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 25 : 1 )      
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 21 : 1      เป็นไปตามเกณฑ์     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตาม ประกาศ ก.เมืองพัทยา อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = 20 : 1 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จ านวน 

1. อาคารเรียน 6 หลัง 

2. อาคารประกอบ 5 หลัง 

3. ห้องน้ า/ห้องส้วม 5 หลัง 

4. สระว่ายน้ า     - 

5. สนามเด็กเล่น 1 สนาม 

6. สนามกีฬา 2 สนาม 
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ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายส่ิงของ 
   3.  เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5.  เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6.  เงินท่ีได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับ
ประโยชน์     
       จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7.  เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8.  รายได้อื่น ๆ 

- 
- 

26,310 
- 
- 
 

75,000 
- 
 

20,126.19 
404,862.65 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ข. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1 เงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, 
ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพฒันาห้องสมดุ
โรงเรียน, ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ใน
การรณรงค์ป้องกันยา              เสพติดของ
สถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู ้                
สู่ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียน
ฯลฯ 

 
 

5,156,000 

 
 

4,966,020 
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2.2  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

2,629,300 
- 

447,450 
1,188,310 
433,390 

1,198,490 

 
 

2,629,300 
- 

447,450 
1,188,310 
433,390 
82,816 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) - - 
รวม 11,052,940 9,747,286 

 
หมายเหตุ  
 ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน         1,305,654.00  บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560  จ านวน         4,648,288.07  บาท 
 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนพาณิชยกรรม  ชุมชนประมง  และการบริการ 
สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนวัดช่องลม  ต าบลนาเกลือ  ประชากรเป็นคนพื้นท่ีด้ังเดิม  และประชากรแฝงท่ี
อพยพโยกย้ายเข้ามาท างานและเช่าบ้านพักอาศัย  มีประชากรประมาณ 1,000-2,000 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางละมุง  ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางละมุง  และ
วัดช่องลมนาเกลือ  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว  การค้าปลีก ธุรกิจ
บ้านเช่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  อิสลาม  คริสต์  (ตามล าดับ)  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นท่ี
รู้จักโดยท่ัวไป คือ  ประเพณีวันไหล  ประเพณีกองข้าว  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย   ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  50,000-100,000  บาท 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  การแลกเปล่ียนการบริการ  การ
แข่งขันกีฬา  การให้บริการด้านสถานท่ีจัดงาน  เช่น  งานบวช  งานแต่งงาน  งานประชุม  สัมมนา  การจัดงาน
นิทรรศการ  การประกวด  การแข่งขันต่าง ๆ 
 ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา
บางอย่างยังไม่เอื้ออ านวยต่อการให้การบริการต่อชุมชน 
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 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  1. ห้องสมุด  IT  มีพื้นท่ีขนาด 288 ตารางเมตร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  80  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด IT (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย  
235  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  88.28  ของนักเรียนท้ังหมด 
  2. ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 11 ห้อง จ าแนกเป็น  

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 3 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 3 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน 2 ห้อง 

  4) ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์      จ านวน 1 ห้อง 
  5) ห้องปฏิบัติการ(กาย)    จ านวน 1 ห้อง 
  6) ห้องศิลปะ  ดนตรี    จ านวน 1 ห้อง 
  7) ห้องนาฎศิลป์     จ านวน 1 ห้อง 
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน 190  เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 110 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   80 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)               
เฉล่ีย 8 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 43 ของนักเรียนท้ังหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  5  เครื่อง 
 4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
93 

ห้องสมุด IT 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องดนตรี  
ห้องนาฏศิลป์ 
แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ 
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 

ห้อง Kbot 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

 

  5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

วัดช่องลม 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
ป่าชายเลนชุมชนคลองนกยาง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง) 
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

22 
2 
2 
5 
1 
1 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

วัดพระศรีรัตนศาสนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 
โรงเรียนบางละมงุ 
ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง 
ตลาดนาเกลือ (ลานโพธิ์) 
อ่าวนาเกลือ 
ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา 
วิหารเซียน 
วัดญาณสังวรวิหาร 
ค่ายพระพุทธบุตร 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์   
 
 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อดูจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาท่ีเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับครูและบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์  อาคารสถานท่ี ตลอดจนกระบวนการในการบริหารและจัดการท่ีจะให้เกิดผลต่อนักเรียน  และได้น า
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา คือ สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  
ประชากร  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  โดยผสมผสานข้อมูลท้ัง 2 ด้าน  รวมทั้งนโยบายในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัดเข้าด้วยกัน น ามาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์  และแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น 

 
พันธกิจ (MISSION) 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงก าหนดพันธกิจท่ีจะต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย(GOAL) 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย และรักท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการน าเอา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพ 
 
 

กลยุทธ์(Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานชาติ  มีพัฒนาการความพร้อม
ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีความสามารถตาม
หลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 
 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ ท่ีหลากหลาย มีทักษะการคิด คิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ คิดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ คิดอย่างมีเหตุผล 
คิดแก้ปัญหาในแนวทางท่ีถูกต้อง สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการฟัง พูด อ่าน เขียน และรับข่าวสาร
ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ สรุปความ ขยายความและจัดระบบข้อมูล ประยุกต์ใช้ข่าวสารโดยการเลือกวิธีและ
เครื่องมือในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามรักษ์ความเป็นไทยและท้องถ่ิน 
 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  อีกท้ังมีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม ชุมชน 
ท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 เร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี มีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล  เร่งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นส าคัญ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาใช้
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู้    

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 เร่งพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลยี และจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา โดยบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร
ศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษา 



ส่วนที่ 4 
สรุปบญัชีโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อทุิศ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีน ้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
2. เพ่ือส่งเสริมเด็กมี
สมรรถภาพทางกายและกลไก
เหมาะสมตามวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมเด็กสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเองเหมาะสม
ตามวัย 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความร่า
เริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพ่ือน ครูและผู้อื่น 
5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสนใจ ชื่น
ชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 

เด็กและครูผู้สอนปฐมวัย
โรงเรียนเมืองพัทยา 2(เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) 

79,192 80,000 80,000 80,000 81 1. เด็กมีน ้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. เด็กมีสมรรถภาพทางกาย
และกลไกเหมาะสมตามวัย 
3. เด็กสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยของ
ตนเองเหมาะสมตามวัย 
4. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู
และผู้อื่น 
5. เด็กมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
6. เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรีการ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
7. เด็กมีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนเองตามข้อตกลง 
8. เด็กมีความกตัญญูกตเวที มี
มารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย หลักศาสนาที่ตน
นับถือ  

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตนเอง
ตามข้อตกลง 
8. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
กตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมไทย หลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ  
9. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
10. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ประหยัด ใช้ทรัพยากรและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
11. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีการ
ปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 
12. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
13. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ความรู้พื นฐานที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร  

9. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น 
10. เด็กรู้จักประหยัด ใช้
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
11. เด็กมีการปรับตัวในการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
12. เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
13. เด็กมีทักษะความรู้พื นฐานที่
จ้าเป็นตามหลักสูตร  
14. เด็กมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีจินตนาการ 
15. เด็กมีทักษะในการใช้ภาษา
สื่อสารเหมาะสมตามวัย 
16. เด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
17. เด็กมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีจินตนาการ 
15. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสม
ตามวัย 
16. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์
17. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
18. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการแสวงหา
สื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
19. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการจัดท้าข้อมูลใช้ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
 

18. ครูสามารถในการแสวงหา
สื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
19. สถานศึกษาจัดท้าข้อมูลใช้ 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ส่งเสริม
ความสามารถ
ทางวิชาการ
เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนทั ง 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพให้สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดอย่างเป็น
ระบบ 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ น และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก้าหนด 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 40 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิด
อย่างเป็นระบบผ่านการท้า
โครงงาน เฉลี่ยร้อยละ 80  

44,640 44,640 44,640 44,640 ร้อยละ 
86.767 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ น และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก้าหนด 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
 
 
 
 

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 โครงการ
พัฒนาการ
อ่านเขียน 

1) เพ่ือให้ผู้เรียนโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 ทุกคนสอบผ่านเกณฑ์
ด้านการอ่านและการเขียน 
2) เพ่ือให้ผู้เรียนโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 ทุกคนอ่านเขียน
หนังสือได้คล่อง 
3) เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การสอนอ่านเขียนของครูให้

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ทุกคน 

 
10,000 

 
20,000 

 
25,000 

 
25,000 

ร้อยละ  
83.923 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) สอบผ่าน
เกณฑ์ด้านการเขียนทุกคน อีก
ทั งอ่านเขียนหนังสือได้คล่อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ในการ
เขียนเรื่องจากภาพและเขียน
เรื่องตามจินตนาการได้ และ
บุคลากรครูมคีวามสามารถใน
การสอนอ่านเขียนเป็นไปตาม

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เป็นไปตามแนวทางการสอน
ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
ด้านการคิดวิเคราะห์ในการ
เขียนเรื่องของผู้เรียน 

แนวทางการสอนอ่านออกเขียน
ได้อีกทั งสามารถฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ในการเขียนเรื่อง
จากภาพและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการให้กับนักเรียนได้ 

4 ส่งเสริมทักษะ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะผ่านเกณฑ์ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ออกแบบและ
จินตนาการ วิพากษ์วิจารณ์ 
งานได้ 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ศิลปะ ทัศนศลิป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศลิป ์
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ทัศนศลิป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป ์
5.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ผลงานด้านศิลปะ และการวาด
ภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ   

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ทุกคนและ
ผู้เรียนที่มีความถนัดเฉพาะทาง
ในด้านต่างๆ 
 
 

50,000 50,000 50,000 60,000 85.090 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 87 
2.  ผู้เรียนมีความสนใจศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วรรณศิลป ์
3.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ทัศนศลิป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศลิป ์
4.  ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วรรณศิลป์มคีวามภาคภูมิใจ
ผลงานของตนเอง 
5.  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ออกแบบและ
จินตนาการ วิพากษ์วิจารณ์ 
งานได้ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศลิป ์
7.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ 
และกล้าแสดงออกในทางที่
เหมาะสม 
 

5 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองแสดง
ความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมี
จิตส้านึกในการใช้ทรัพยากร
ด้วยการแปรรูปแล้วน้ากลับใช้
ใหม่ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน้า
ความรู้ไปพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท้างานและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่

ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 

25,000 25,000 25,000 25,000 60.700 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมสูงขึ น 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมี
จิตส้านึกในการใช้ทรัพยากร
ด้วยการแปรรูปแล้วน้ากลับใช้
ใหม่ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน้า
ความรู้ไปพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท้างานและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่
สืบสานและสร้างสรรค์  

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

สืบสานและสร้างสรรค์  
วัฒนธรรมประเพณีที่อนุรักษ์
ความเป็นไทย 
5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท้างาน  รักการท้างาน  มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพที่ตนสนใจ 
6.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความสนใจอย่าง
หลากหลายและสามารถมี
ทักษะในการจัดการ  การ
ท้างานให้ส้าเร็จ และภูมิใจ
ผลงานของตนเอง 

วัฒนธรรมประเพณีที่อนุรักษ์
ความเป็นไทย 
5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท้างาน  รักการท้างาน  มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพที่ตนสนใจ 
6.  ผู้เรียนท้างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานตนเองที่สามารถสร้าง
เป็นอาชีพได้ 
 
 

6 โครงการ
ส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และ
มีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแล
ปก ครองภายในโรงเรียน ตาม
ระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                          
2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอภาคและ
หน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย                                                                                                                                                               
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น้า 

  - นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือก ตั ง
ตั งแต่ชั นประถมศึกษาท่ี1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                            
- คณะกรรมการโครง การ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  จ้านวน  20  คน     
 

10,000 10,000 10,000 10,000 85.00 1.นักเรียนเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย รู้จักปกครอง
ตนเอง 
 2. นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
3.นักเรียนมีระเบียบวินัย  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

และผู้ตามในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง                                
 4.   เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและ
มีประสบการณ์ในการร่วม
ท้างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอื่น                                                                                                                                                                    
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั งปวงของ
โรงเรียน 

4.นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถ
น้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
5.นักเรียนรู้และเข้าใจการ
ท้างานเป็นหมู่คณะ 

7 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรียน    
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา 
4.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับฟัง
โอวาท แนวทางในการวางตน 
เพ่ือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
2.ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) 
3.ครูโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 
4.นักเรียนชั นประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
กับสภาพปัญหา 

9,000 9,000 9,000 9,000 ร้อยละ 
75.625 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนเป็นไปด้วยดีและมี
ความอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเองและ
ควบคุมตนเองได้ 
4. นักเรียนได้รับข้อมูลจาก
ข่าวสารที่ทันสมัยและน้าไป
ปรับใช้ในชีวิต 
5. ติดตามผลนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชั น ป.6 และ 
ม.3 ปีการศึกษา 2561 

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
หรือการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ 
5.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก 
ความกตัญญูกตเวที ความ
ผูกพันระหว่างเพ่ือน ครูและ
โรงเรียน 
 

2.ครูมีสัมพันธภาพอันดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน.   
3.นักเรียนชั นประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้รับฟังโอวาท แนวทาง
ในการวางตน เพ่ือก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ น หรือการก้าวเข้าสู่
โลกอาชีพ 
4.นักเรียนมีความรัก ความ
กตัญญูกตเวที ความผูกพัน
ระหว่างเพ่ือน ครูและโรงเรียน 

6. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 
6 และนักเรียนศึกษาปีที่ 3 
ได้รับฟังโอวาท แนวทางในการ
วางตน เพ่ือก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ น หรือการก้าวเข้าสู่
โลกอาชีพ 
7. นักเรียนมีความรัก ความ
กตัญญูกตเวที ความผูกพัน
ระหว่างเพ่ือน ครูและโรงเรียน 
 

8 ลูกเสือ - เนตร
นารี 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง 
รัชกาลที่ 6  
2. เพ่ือให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
4. เพ่ือให้ผู้เรียน มีวินัยต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
5. เพ่ือให้ผู้เรียน รู้จักบ้าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียน อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ทุกคน 
 

290000 150000 200000 200000 85.25 

ส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ลูกเสือ-เนตรนารี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ลูกเสือ-เนตรนารี มีวินัยต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการ
ห้องสมุดมี
ชีวิตพิชิต IT 

1. เพ่ือให้บุคลากรและผู้เรียน
ในโรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายได้และการ 
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเห็น
ความส้าคัญในการสืบค้นข้อมูล
และใช้ประโยชน์จาก
อินเตอร์เน็ตแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

คร ู บุคลากรและผู้เรียน
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบ
ค้นหาความรู้เพ่ิมเติม  และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 70.333 1. บุคลากรและผู้เรียนใน
โรงเรียนมีห้องสมุด IT เป็น
แหล่งการเรียนรู ้
2.  ผู้เรียนความรู้เรื่อง IT 
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายได้และ
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ได้ 
3.  ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 4.  ผู้เรียนสามารถเห็น
ความส้าคัญในการสืบค้นข้อมูล
และใช้ประโยชน์จาก
อินเตอร์เน็ตแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

วิชาการ 

10 ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักดูแล
สุขภาพ  สุขนิสัย  และออก
ก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีน ้าหนัก  
ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อื่น 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 มี
สุนทรียภาพลักษณะนิสัย
ทางด้านการกีฬาและ
นันทนาการรู้จักการเล่นกีฬา
และออกก้าลังกายและมี
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

95,000 95,000 60,000 60,000 75.00 1. นักเรียนได้รู้จักดูแลสุขภาพ  
สุขนิสัย  และออกก้าลังกาย
อย่างสม่้าเสมอ 
2. นักเรียนเรียนมีน ้าหนัก  
ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
ให้เกียรติผู้อื่น 

นาย
ไพรบูณ  
ศิริพล 



51 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

4.เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความ
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬา/นันทนาการ 
5.เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 
 
 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬา/นันทนาการ 
5. ให้สถานศึกษาได้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 
 6. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

11 ส่งเสริมการ
เรียนรู้กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เปรียบเทียบวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปความคิด
รวบยอดได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั ง
ระบบ และมีจินตนาการ   
4.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียนหรือ
น้าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ได้  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด้าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ระดับชั น 
ป. 1 – ม. 3 มีความรู้ มีทักษะ
ชีวิตที่จ้าเป็นตามหลักสูตร
ก้าหนด และสามารถด้ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4,360 4,500 4,500 4,500 80.384 1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ 
2. ร้อยละ 71 ของผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบระดับชาติมีค่า T-
Score มากกว่าหรือเท่ากับ 40 
3.ร้อยละ93ของผู้เรียนเข้าร่วม
ตอบค้าถามเกี่ยวกับข่าว 
เหตุการณ์ 
4.ร้อยละ93ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม เกี่ยวกับข่าว 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ น 
5.ร้อยละ93ของผู้เรียนมีความ
พึงพอใจ ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
6. ร้อยละ92ของผู้เรียนรู้ถึง
ความส้าคัญของการก่อตั ง 

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

วัตถุประสงค์และการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของประเทศต่างๆ
ได้ 
7. ร้อยละ93ของผู้เรียนได้รู้ถึง
การด้าเนินงานของอาเซียนด้าน
การเมืองและความมั่นคงพร้อม
ทั งประโยชน์ที่เกิดขึ นต่อ
ประเทศสมาชิกได้ 
8. ร้อยละ93ของผู้เรียนได้รู้ถึง
การด้าเนินงานของอาเซียนด้าน
เศรษฐกิจพร้อมทั งประโยชน์ที่
เกิดขึ นต่อประเทศสมาชิกได้ 
9. ร้อยละ93ของผู้เรียนได้รู้ถึง
การด้าเนินงานของอาเซียนด้าน
สังคมและวัฒนธรรมพร้อมทั ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ นต่อประเทศ
สมาชิก 
10.ร้อยละ 95  ของผู้เรียนได้
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู ้
11.ร้อยละ 88 ของผู้เรียนที่
สามารถสื่อสารผ่านการพูด 
เขียน หรือน้าเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
12. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
ทักษะด้านการคิด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13. ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการกล้วยไม้ป่าของ
เมืองพัทยา 

12 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากร
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
3.เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
หลักมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
 

บุคลากรและผู้เรียน ในโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ)  มีหลักธรรมยึดเหน่ียวใน
การปฏิบัติตน และมีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม  และเป็น
แบบอย่างแก่ผู้เรียนในชุมชนได้ 

20,000 20,000 22,000 25,000 80.00 1. ผู้บริหารมคีุณธรรมจริยธรรม
การเป็นแบบอย่างที่ดีตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ 
100 
2. ร้อยละ 80 ของครูปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
ครบถ้วนของการเป็นครูที่ดีตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทั งภายในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่จัดขึ น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมารยาท
ในการพูด การฟัง และการ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตน
ตามหลักมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
 

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการวัน
ส้าคัญของชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัต
ริย์ และ
ประเพณีไทย 

1. เพ่ือให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  และต่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนรัก  เห็นคุณค่า
ในภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิ
ปัญญาไทย  และมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
4. เพ่ือให้ครู  ผู้เรียน  
ผู้ปกครองปฏิบัติและร่วม
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  ประเพณีท้องถ่ินไทย 
5. เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจต่อครู  ในการ
ปฏิบัติตนต่อศิษย์ด้วยความรัก
และความเมตตาอย่างเสมอ
ภาค 

ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 

1. ครูและผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ 
2. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ  และต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
3. ผู้เรียนรัก  เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย  
และมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย 
4. ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง
ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ประเพณีท้องถ่ินไทย 
5.  ผู้ปกครองและชุมชนมคีวาม
พึงพอใจต่อครู  ในการปฏิบัติ
ตนต่อศิษย์ด้วยความรักและ
ความเมตตาอย่างเสมอภาค 

 
 

กิจกการ
นักเรียน , 
สัมพันธ์
ชุมชน 

14 โครงการ 1. เพ่ือให้นักเรียน ครูบุคลากร 
ผู้ปกครองและชุมชน ทราบ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนเมืองพัทยา  2  

 
10,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

ร้อยละ  
82.190 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่
เอื อต่อการจัดการเรียนรู้  
นักเรียน ครู บุคลากร และ

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

นักเรียนแกนน้าด้านสุขภาพ
ได้รับการอบรมและปฏิบัติตาม
หน้าท่ี 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยของ
ผู้เรียนและผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพป้องกันตนเอง
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน ้าหนัก-
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

จ้านวน 1,250 คน ผู้ปกครอง
และชุมชน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 
และสมาชิกในชุมชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ ปลูกฝัง
ทัศนคติและสร้างเสริมทักษะที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและย่ังยืน 
 

ผู้ปกครอง ทราบนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นผู้มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออก
ก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ มี
น ้าหนัก-ส่วนสูง มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ และป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุทั งใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

15 โครงการ
สถานศึกษาสี
ขาว 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของสารเสพ
ติด 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ไข 
ป้องกันและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสถานการณ์เสี่ยงสารเสพ
ติดทุกชนิดได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างของตนเองให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

-ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษของสารเสพติด 
-ผู้เรียนสามารถแก้ไข ป้องกัน
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สถานการณ์เสี่ยงสารเสพติดทุก
ชนิด 
-ผู้เรียนกล้าแสดงออกและใช้
เวลาว่างของตนเองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
-ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุขในสถาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 80.00 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษของสารเสพติด 
2. ผู้เรียนสามารถแก้ไข ป้องกัน
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สถานการณ์เสี่ยงสารเสพติดทุก
ชนิด 
3. ผู้เรียนกล้าแสดงออกและใช้
เวลาว่างของตนเองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4. ลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขใน

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. เพ่ือลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การด้าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขทั งภายในและนอก
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ให้มี
ความเข้มแข็งและย่ังยืน 
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้าไป
พัฒนาและสร้างระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื นที่ 
7. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน มีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ นในโรงเรียน
และการเดินทางมาโรงเรียน 

ศึกษาและนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) 
-เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้าไป
พัฒนาและสร้างระบบการป้อง 
กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื นที่ 
-นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ นในโรงเรียนและการ 
เดินทางมาโรงเรียน   

สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
5. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 
ได้สนับสนุนและส่งเสริมการ
ด้าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ทั งภายในและนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) ให้มีความเข้มแข็ง
และย่ังยืน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้าไป
พัฒนาและสร้างระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื นที่ 
6. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ นในโรงเรียนและการ 
เดินทางมาโรงเรียน 

16 โครงการ
อาหารเช้า
และอาหาร
กลางวัน 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลน
ได้รับประทานอาหารเช้า 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันและ

1. นักเรียนที่ขาดแคลนได้
รับประทานอาหารเช้า 
2. นักเรียนทุนคนได้
รับประทานอาหารกลางวันและ

5,436,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 100 1. นักเรียนที่ขาดแคลนได้
รับประทานอาหารเช้าทุกคน 
2. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันและ

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 เลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร 

เลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนและมี
คุณค่าทางโภชนาการ  
 

เลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
3. นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร 

17 จัดท้า
หลักสูตร และ
เอกสาร
ประกอบ
หลักสูตรของ
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2561 หลักสูตร
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2561 และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา   
2. เพ่ือให้สถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551  
และเอกสารประกอบหลักสูตร
ของสถานศึกษา  ท่ีมีสาระการ
เรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ระดับ
สากล ระดับชาติและท้องถ่ิน
อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้สถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551  
และเอกสารประกอบหลักสูตร
ของสถานศึกษา  ท่ีเหมาะสม

บุคลากรในโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
และเอกสารประกอบหลักสูตร
ของสถานศึกษา ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 
 
 

- - - - 80 1. สถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ขึ นใช้ทุกชั น 
2. สถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลางที่มีสาระการเรียนรู้
บูรณาการเรียนรู้ระดับสากล 
ระดับชาติและท้องถ่ินอย่าง
เหมาะสม 
3. สถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลาง ท่ีเหมาะสมกับ
ท้องถ่ินคลอบคลุมกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
สังคม 
4. ครูจัดท้าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5 ขั นตอน ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี วัด สื่อการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

 

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

กับท้องถ่ินครอบคลุมกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
สังคม 
4. เพ่ือให้ครูจัดท้าแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวชี วัด สื่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือให้ครูจัดท้าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั นตอน 
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี วัด สื่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 

18 วัดผลและ
ประเมินผล
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจใน
กระบวนการวัดและประเมินผล 
และสามารถจัดระบบการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
2. เพ่ือให้ครูน้าผลการวัดและ
ประเมินผล ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและ

1.ครูสามารถวัดและประเมินผล
ผู้เรียนได้ถูกต้องตามหลักการ
วัดผล ทุกคน 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการประเมินต่างๆ 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2 
มีความรู้ตามหลักสูตร 
4. ครูผู้สอนรู้จักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่

- - - - ร้อยละ 
70.00 

1. ครูผูส้อนเข้าใจการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
การสอนในห้องเรียนรู้ที่จัด
ให้แก่ผู้เรียนและเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

น้าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ 
4. เพ่ือให้สถานศึกษา
ด้าเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือให้ผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด (คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็น
ระบบ) 

สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
การสอนในห้องเรียนรู้ที่จัด
ให้แก่ผู้เรียนและเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

3. ผู้เรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษา พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพและ 
น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีการ
ตรวจสอบ ทบทวน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน  ให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินของ สมศ.   
3 .เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดท้า
รายงานคุณภาพตามมาตรการ
ประกันคุณภาพศึกษาประจ้าป ี

1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ)  มีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพเป็น
ระบบ ครบวงจร และมีการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
2. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ)  สามารถ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั นพื นฐานและมีความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพจากต้น
สังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสมศ. รอบ 4 

- - - - ร้อยละ 
100 

1. สถานศึกษามีสารสนเทศ
ส้าหรับการวางแผน ส่งเสริม
พัฒนาระบบการด้าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาละพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาได้มีการ
ตรวจสอบ ทบทวน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา  3. สถานศึกษา
ได้มีการจัดท้ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ทุกปี
การศึกษา 

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 การนิเทศ
ภายใน 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานหลักสูตรและ
เป็นไปตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 

ครูและบุคลากร ในโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) 

- - - - ร้อยละ 
80.00 

1. สถานศึกษามีศักยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไป
ตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2.เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
บริหารและจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 
 3.เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
4.เพ่ือให้บุคลากรใน
สถานศึกษา ได้พัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน   

2.สถานศึกษามีคู่มือแผนงาน
นิเทศ  สามารถบริหารและ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.บุคลากรในสถานศึกษา ได้
พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
แลประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 วิจัยในชั น
เรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูทุก
คนท้างานวิจัยในชั นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูทุกคน
น้าผลของการท้างานวิจัยในชั น
เรียนมาพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ  
3. เพ่ือให้คณะครูทุกคนได้มี
เอกสารร่องรอยของการพัฒนา
ผู้เรียน 
 

1. ครูทุกคนในโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ได้รับความรู้เรื่อง การท้าวิจัยใน
ชั นเรียน เพ่ือท้างานวิจัยในชั น
เรียนได้ถูกต้อง  
2. คณะครูทุกคนในโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) มีเอกสารร่องรอยของ
การท้าวิจัยในชั นเรียน  
3. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนได้รับการ

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
88.330 

1. คณะครูทุกคนมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการท้าวิจัยในชั น
เรียนสามารถเลือกใช้สถิติ                        
ที่เหมาะสม 
2. คณะครูทุกคนน้าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพผ่านกระบวนการวิจัย
ในชั นเรียน 

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

พัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ได้เต็มตามศักยภาพ 

3. คณะครูทุกคนเลือกใช้
เทคนิคการสอนหรือใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่าน
กระบวนการวิจัยในชั นเรียน 
4. คณะครูทุกคนท้างานวิจัยใน
ชั นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
5. คณะครูทุกคนมีเอกสาร
ร่องรอยของการพัฒนาผู้เรียน 
6. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล                    
ตามศักยภาพผ่าน
กระบวนการวิจัยในชั นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 ส่งเสริม
ศักยภาพครู
และ 
บุคลากรใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือปรับปรุง แผนงานใน
การบริหาร บคุลากร ให้เหมาะ
กับงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากร มีขวัญ
ก้าลังใจ ความรักความสามัคคี 
ในการร่วมท้ากิจกรรม ของ
สถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ครูได้รับ การอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน มีเทคนิค 
การสอนใหม่ๆ 

สถานศึกษาโรงเรียน 
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ)   
มีโครงสร้างและ ระบบ การ
บริหารงาน บุคลากร อย่างเป็น
ระบบ และต่อเน่ือง  เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์ต่อ การพัฒนา 
การศึกษาให้มี คุณภาพสูงสุด 

150,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
93.400 1.สถานศึกษามีโครงสร้าง 

ระบบการบริหารงานบุคคล
อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.สถานศึกษามีครูทีจ่ัดท้าวิทย
ฐานะและพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

งาน
บุคลากร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ในการน้ามา จัดการเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้ครูมีการ พัฒนา 
ความรู้ในการ ศึกษาต่อและ
การท้าวิทยฐานะ เพ่ือพัฒนา 
วิชาชีพตนเอง 

3.บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
สามารถพัฒนา การศึกษาให้มี 
คุณภาพสูงสุด 

 
 

 
 
 
 

23 บริหารจัดการ
และพัฒนา
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้ด้าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารงาน  6  งานของ
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือให้บุคลากรใน
สถานศึกษารู้บทบาทหน้าท่ี
ปฏิบัติงานได้ชัดเจนตรงตาม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือกระจายอ้านาจการ
บริหารงานจัดการศึกษาโดย
โรงเรียนเป็นฐาน 
 

สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีระบบ
การบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรอย่างครบ
วงจร 

3,000 3,000 3,000 3,000 90.333 1.  สถานศึกษามีระบบ
บริหารงานที่ชัดเจน และบรรลุ
เป้าหมาย 
2.  บุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานตรงตามศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
3.  สถานศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาในการด้าเนินงาน
ต่างๆของสถานศึกษาได้ 
4.  สถานศึกษาได้สนอง
นโยบายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบระดับสงูได้ 
5.  บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียพึงพอใจต่อการบริหารงาน
สถานศึกษา 

วิชาการ 

24 พัฒนาระบบ
สารสนเทศใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลต่าง 
ๆ เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่าง
มีระบบ  ซึ่งบุคลากรใน

50,000 20,000 20,000 20,000 88.727  โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างมี
ระบบ ทั งงานธุรการ  การเงิน 
และพัสดุ และงานทะเบียน 

งานธุรการ
การเงิน
พัสดุ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการค้นคว้าข้อมูลแก่
ผู้ที่มาใช้บริการ 
3. เพ่ือเป็นการสนับสนุนงาน
ด้านอื่น ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สถานศึกษา 
 

โรงเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้
เองอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
บุคลากรจากภายนอก
สถานศึกษาซึ่งมาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวกในการขอรับ
บริการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบันอย่างมีระบบ ทั ง
งานธุรการ  การเงิน และพัสดุ 
และงานทะเบียน สามารถ
ให้บริการข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว และสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มาขอรับบริการ 
ร้อยละ  85  ของผู้มาขอรับ
บริการ 

สามารถให้บริการข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็ว และสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้มาขอรับบริการ 
ร้อยละ  85  ของผู้มาขอรับ
บริการ 
 

25 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1. เพ่ือส้ารวจข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 
2. เพ่ือจัดท้าสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 
3. เพ่ือจัดท้าแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) และผู้เรียน มี
แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชนที่
หลากหลายเอื อต่อการเรียนรู้  
  
 

2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 
80 

1. สถานศึกษามีทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 
2. สถานศึกษามีแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ

วิชาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในสถานศึกษาและ
ชุมชน5. เพ่ือสร้างเครือข่าย 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 
6. เพ่ืออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 
4. สถานศึกษามีเครือข่าย 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาและชุมชน 
5. สถานศึกษาและชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
26 5 ส 1. เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนมีการแยกสิ่งของ
ต่างๆที่ไม่จ้าเป็นและขจัด
ออกไปจากท่ีท้างาน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากร
ประจ้าโรงเรียนจัดหมวดหมู่
สิ่งของที่จ้าเป็นในการใช้งานให้
เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้
งานได้ง่ายขึ น 
3. เพ่ือให้ห้องเรียน  ห้องพักครู  
ห้องพิเศษต่างๆโดยทั่วไปมี
ความสะอาดปราศจากฝุ่นที่พื น
รวมทั งวัสดุอุปกรณ์  เอกสาร
และสิ่งของต่างๆปราศจากฝุ่น
ด้วย 

1.ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ 97  มีจิตส้านึก
ในการพัฒนาสถานที่ท้างาน   
ที่อยู่อาศัย ให้สะอาดเป็น
ระเบียบน่าอยู่ 
2. พื นที่บริเวณโรงเรียน  
ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  อาคาร
เรียนและห้องน ้า - ห้องส้วม  
โดยทั่วไปมีความสะอาดร้อยละ 
98      3. สถานศึกษามีบริเวณ
สะอาดร่มรื่นและเอื อต่อการ
เรียนรู้ 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 80.600 1. ผู้เรียนและบุคลากรประจ้า
ห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ 
มีการจัดวางของต่างๆที่ไม่
จ้าเป็นในการใช้งานให้เป็น
ระเบียบเพ่ือให้สามารถหยิบใช้
งานได้ง่าย 
2. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีความรู้เก่ียวกับ ๕ ส 
3.ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  วัสดุ
อุปกรณ์  เอกสารและของต่างๆ
โดยทั่วไป  มีความสะอาดและ
ปราศจากฝุ่นที่พื น 
4. ผู้เรียนและบุคลากรมีการ
รักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ

กิจการ
นักเรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4.เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสถานที่ท้างานและ
ในบริเวณโรงเรียนให้มี
มาตรฐานดีอยู่เสมอตลอดเวลา 
5. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน
ฝึกอบรม  หมวดหมู่   ปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีวินัยในการดูแล
สถานที่ทั่วไปบริเวณโรงเรียนให้
สะอาดและเป็นระเบียบด้วยตัว
ของตัวเอง 
6. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้   
7.  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก  
เห็นคุณค่า  รัก  และรู้จักดูแล
รักษาโรงเรียน  ท้องถ่ินของ
ตนเอง 

โรงเรียนให้มีมาตรฐานดีอยู่
ตลอดเวลา 
5. ผู้เรียนตระหนัก  เห็นคุณค่า  
รัก  และรู้จักดูแลรักษาโรงเรียน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนและท้องถ่ินของตนเอง 
และปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 

27 โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาและจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มีอาคารสถานที่
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
2. เพ่ือจัดการวางแผนงานด้าน
อาคารสถานที่ให้เหมาะสม 

ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 85.000 1. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มีอาคารสถานที่
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
2. มีการวางแผนงานด้าน
อาคารสถานที่ให้เหมาะสม 

อาคาร
สถานที่ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและรักษาสาธารณะ
สมบัติของโรงเรียนและ
ส่วนรวม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนรู้จัก
ประหยัดใช้ทรัพยากร สิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า 
5. เพ่ือจัดท้าแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

3. ผู้เรียนมีความตระหนักเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
รักษาสาธารณะสมบัติของ
โรงเรียนและส่วนรวม 
4. ผู้เรียนเป็นคนรู้จักประหยัด
ใช้ทรัพยากร สิ่งของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
5. มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
 

28 โครงการ 
แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์
เจริญราษฎร์
อุทิศ (บ้านนา
เกลือ) 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สามารถ
น้าความรู้ ท่ีได้มาไปต่อยอด 
แสวงหา ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ น
และน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  
2.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณา
การใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางสถานศึกษาขั น
พื นฐาน พุทธศักราช 2551 
3.  เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน 
ชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าฐานราก
ทางประวัติศาสตร์และภูมิ

นัก เรี ยนและบุคลากร ขอ ง
โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญ
ร าษฎร์อุ ทิ ศ )     นั กศึ กษา  
ประชาชน  บุคลากรท้องถ่ิน  
ส่วนราชการทุกภาคส่วนทั งใน
ต้ าบลนา เกลื อ  และ ต้ าบล
ใกล้เคียง 
 

50,300 60,000 60,000 60,000 78 1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) มีแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของตนเอง 
2. เพ่ือให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆในชุมชนของ
ตนเองในการปลูกฝังค่านิยม
รักษ์ท้องถ่ินและแหล่งศึกษา
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
3. เกิดสังคมที่มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

อาคาร
สถานที่ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ปัญญาท้องถ่ิน ของชุมชน
พัทยา นาเกลือ  
 

พัฒนาของคนในชุมชน ให้รู้จัก
รากเหง้าของตนเอง สามารถใช้
ความรู้ไปประกอบอาชีพ และ
สร้างประโยชน์แก่ท้องถ่ิน 
สังคมได้ 

29 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส้าคัญของแหล่งเรียนรู ้
3. เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้น
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน้า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน 

นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและน้า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน 

170,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 

1. นักเรียนเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2. นักเรียนเกิดความตระหนัก
ถึงความส้าคัญของแหล่งเรียนรู ้
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
4. นักเรียนรู้จักการน้าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน 

งานกิจการ
นักเรียน 

30 สถานศึกษา
และชุมชน
ร่วมกันพัฒนา
การศึกษา 

1. เพ่ือร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆและสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน   
2. เพ่ือให้ ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการการจัดการศึกษา 
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
สถานศึกษา    

ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อ
กัน  มีความสามัคคี  มีความรู้
ความเข้าใจ  ในข่าวสารทาง
การศึกษาของสถานศึกษา  อีก
ทั งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี  

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 
85 

1. ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   
2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การการจัดการศึกษา และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
สถานศึกษา    
3. เป็นการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ทาง

สัมพันธ์ 
ชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ทาง
วิชาการให้ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับทราบความเคลื่อนไหวใน
ด้านการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. เพ่ือให้คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการก้าหนดทิศทางการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ตลอดจนการก้ากับติดตามการ
ประชาสัมพันธ์การด้าเนินของ
สถานศึกษา 

วิชาการให้ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับทราบความเคลื่อนไหวใน
ด้านการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. เพ่ือให้คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการก้าหนดทิศทางการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ตลอดจนการก้ากับติดตามการ
ประชาสัมพันธ์การด้าเนินของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
แนวทางการบริหารแผนกลยุทธส์ู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมินผล  

 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ี
จะผลักดันการท างานของกลไกท่ีส าคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  การ
ด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยม  
เป้ามาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  
แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการ
ปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและ
สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2)  โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิบั ติการ  และด าเนิ นการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามท่ี
มุ่งหวังไว้  
  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  
เพื่อให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน
อัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมท้ังลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลส าเร็จการด าเนินงานท้ังในด้านปริมาณ  คุณภาพ
ระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  
และประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดในเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมี คุณค่ามี
สุขภาพท่ีดี  
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  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคม
ทางวิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้าง
เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในท้ัง 6 งาน  โดยมีการก าหนด
เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการท่ีด าเนินกรช้ากว่าท่ีก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพ
อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
 การประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การประเมินเป็นกระบวนการ
ให้ได้มา ซึ่งสารสนเทศส าหรับตัดสินคุณค่าของผลิตผล กระบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการหรอืโปรแกรม 
หรือทางเลือกต่างๆ ท่ีออกแบบ เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมิน คือ การเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ได้สารสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่า 
 การด าเนินโครงการใด ๆ  ก็ตามจะให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมต้องอาศัย
องค์ประกอบพื้นฐานเชิงระบบ  3  องค์ประกอบ  คือ 
 1).  การวางแผน  (Planning)  เป็นการคิดล่วงหน้าว่าจะท าอะไร  ท าอย่างไร  และใครเป็นผู้กระท า  
เพื่อก าหนดความเป็นไปท่ีพึ่งประสงค์ของโครงการในอนาคตในรูปของจุดมุ่งหมาย  (goal)  วัตถุประสงค์  
(Objective)  เป้าหมาย  (target)  เป็นวิธีการหรอืกิจกรรม  (activity) 
 2). การด าเนินงาน  (implementation)  โดยการจัดทรัพยากรและจัดกิจกรรมตามแผนต่างๆ  ท่ีได้
ก าหนดไว้   
 3).  การติดตาม  ก ากับ  และการประเมินผล  (evaluation)  ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
ตัดสินคุณค่าของการพัฒนาโครงการและช่วยให้ทราบว่าแผนท่ีวางไว้เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว  สามารถท าได้
ตามแผนหรือไม่  มีปัญหา  อุปสรรคในด้านใดบ้าง  ด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด  ผลท่ีเกิดขึ้น
เป็นอย่างไรบ้าง  และควรต้องพัฒนา  ปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ 

ความหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อน ามา
จัดเป็นสารสนเทศ  ตัดสินคุณค่า  และประกอบการพิจารณาตัดสินว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมายหรือสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดจะน าไปสู่การพิจารณาเลือกทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ 
 หากพิจารณาความหมายท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานของการประเมินจะพบว่ามีแนวคิดใน  2  ลักษณะ  คือ
การประเมินในเชิงการวัด  (measurement)  เป็นลักษณะของการประเมินตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
เน้นความเป็นปรนัยในเชิงประจักษ์  ความน่าเช่ือถือของการวัด  ความเป็นมาตรฐานของเครื่องมือท่ีใช้วัด  
การใช้สถิติวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเพื่อหาข้อสรุป  รวมทั้งการค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบกับ
การประเมินของการวิจัยประยุกต์  (applied  research)  ท่ีเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
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ข้อมูลเพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการตัดสินใจทางการบริหารจัดการโครงการมากกว่าใช้ส าหรับการตัดสิน
คุณค่าของโครงการ 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ  
สามารถสรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการได้ดังต่อไปนี้ 

 1.  ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยงกับการวางแผนงานและ
โครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2.  ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
3.  ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจและ

วินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ยกเลิกหรือขยายการด าเนินโครงการต่อไปอย่างไร 
5.  ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามโครงการเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับ

การลงทุนหรือไม ่
6.  เป็นแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะท าให้

ผู้ปฏิบติังานได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน จุดเด่น จุดด้อย  และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 วิธีการประเมินผล แบ่งวิธีการประเมินผลออกเป็น  2 ระดับ คือ 
  1.  การประเมินคุณค่าภายใน  คือ  การประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
เนื้อหา จุดมุ่งหมาย การให้หรือการก าหนดคะแนนและทัศนคติของผู้อื่น ต่อเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ี
มีอยู่เป็นการประเมินผลในระดับท่ียังไม่ต้องการปฏิบัติ 
  2.  การประเมินคุณค่าปฏิบัติการ คือ การตัดสินคุณค่าท่ีมีผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
นั้น    ส าหรับการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) ได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามระบบงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบทาง Balance Scorecard  โดยมองจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งได้แก่ นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่า
ต้องการอะไรและน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์  ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละจุดประสงค์ และด าเนินการ
ก ากับติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  โดยได้ก าหนดคณะท างานออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   1) ผู้รับผิดชอบโครงการ   จะเป็นผู้นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อย 
ในโครงการนั้นๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกิจกรรม 
   2) ฝ่ายแผนงาน  จะติดตามงานในแต่ละโครงการ ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  โดยหัวหน้า
งานแต่ละงาน ประเมินผลการท างานของตนเอง  และส่งสรุปผลการประเมินโครงการต่อฝ่ายแผนงาน เมื่อจบ
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
   3)  ต้ังคณะกรรมการระดับโรงเรียน  เพื่อประเมินตนเองในภาพรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ 

 
 

วัน  เดือน  ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาระยะ 4 ปี  แผนปฏิบัติการประจ าปี   
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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คณะกรรมการในการติดตาม และประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตาม 
และประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  ดังนี้ 
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบันลือ   กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2 พลต ารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
3 นายสินธ์ไชย   วัฒนศาสตร์สาธร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
4 นางโสภา   คิดหาผล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5 นายอุฤทธิ์   นันทสุรศักดิ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6 พระครูวิมลภาณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
7 ครูครูวิมลธรรมสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นางระภี  ศรีขจร กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
9 นางเบญจวรรณ  ห้วยใหญ่ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
10 นางภัทรวดี  เข้มแข็ง กรรมการผู้แทนครู 
11 นางระเบียบ   หนูห่วง กรรมการผู้แทนครู 
12 นางสาวสุวรรณนา  เพ็งกลา กรรมการผู้แทนครู 
13 นางสาวพรพิมล   สมทรัพย์ กรรมการผู้แทนชุมชน 
14 นายคะนึง   นักสะกิด กรรมการผู้แทนชุมชน 
15 นายสมคิด   อุ่นเรือน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 นายณัฐวุฒิ   นิลวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17 นายอรรถวุฒิ   โพธิ์แก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18 นายสมสิน   ทิพย์มณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19 นายวิสิทธิ์  ฉัตรมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20 นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา / เลขานุการ 

 

   

 
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผล และเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  

และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี   

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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                                               ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
 



คณะผู้จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายบรรลือ   กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2 พลต ารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
3 นายสินธ์ไชย   วัฒนศาสตร์สาธร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
4 นางโสภา   คิดหาผล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5 นายอุฤทธิ์   นันทสุรศักดิ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6 พระครูวิมลภาณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
7 พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นางระภี  ศรีขจร กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
9 นางเบญจวรรณ  ห้วยใหญ่ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
10 นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลา กรรมการผู้แทนครู 
11 นางนารี   จูงจิตรด ารงค์ กรรมการผู้แทนครู 
12 นางระเบียบ   หนูห่วง กรรมการผู้แทนครู 
13 นางสาวพรพิมล   สมทรัพย์ กรรมการผู้แทนชุมชน 
15 นายคนึง   นักสะกิด กรรมการผู้แทนชุมชน 
16 นายสมคิด   อุ่นเรือน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17 นายณัฐวุฒิ   นิลวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18 นายอรรถวุฒิ   โพธิ์แก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19 นายสมสิน   ทิพย์มณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20 นายวิสิทธิ์   ฉัตรมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21 นายพัทธนพงษ์   ตราชู รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
22 นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเช่ียวชาญ 
23 นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 
24 นางเรวดี   สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางกชกร   ปรีสงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวจรูญทรัพย์   ใจดีเย็น ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางสาวณฐิณี   เวชกุล ครูช านาญการพิเศษ 
28 นางสาวสายชล   โชติธนกิจ ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวสุรภา   หล่อทอง ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวบุญครอง  กกกล่ิน ครูช านาญการ 



 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
35 นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการ 
36 นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูช านาญการ 
37 นางสาววราภัสร์   บุญน่วม ครูช านาญการ 
38 นางศจี   รวยพงษ์ ครูช านาญการ 
39 นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟื่อง ครู 
40 นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครู 
41 นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครู 
42 นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครู 
43 นางระวีสุกาญจ์  ธนสารสมบัติศิริ ครู 
44 นางสาวกนกทิพย์   สุขสมยา ครู 
45 นางสาคร   พูลสุข ครู 
46 นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ ครู 
47 นางสมสมัย   วงษ์จันทา ครู 
48 นายไพรบูณ  ศิริพล ครู 
49 นางสาวฐิติกา  เสียงดัง ครูผู้ช่วย 
50 นางสาวเฌอกาญจน์  เพ็งประโคน ครูผู้ช่วย 
51 นางสาวชลลดา  พงษ์จะโปะ ครูผู้ช่วย 
52 นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง ครูผู้ช่วย 
53 นายพุทธมาศ   เท่ียงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
54 นางสาวธาริดา  ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
55 นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
56 นางนิรดา  ศรีอ่อนหล้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
57 นางสาวเสาวภาคย์   นิลโคกสูง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
58 นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 
59 นางสาวสุวรรณภา  สุดาทิพย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
60 นางสาวสุธาสินี  ลอยฟ้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
61 นางสาวรัตติยา   ทองหล่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
62 นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
63 นางสาวณัฐรดา  รัสมี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
64 นายธีรภัทร์  แก้วชมภู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
65 นายเจตพล  จันทร์กระจ่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
66 นางสาวเปรมฤทัย  ค ามูลมาตร พนักงานจ้างตามภารกิจ 
67 นางสาวชณิกา  พันล าภักดิ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
68 นางสาววนิดา  บุญเล้ียง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
69 นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
70 นางสาวนารีรัตน์  แตงฮ่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 



 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
71 นางสาวพรพิมล  ดี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
72 นางสาวพชรกมล  นาคหนองหาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
73 นางภัทรวดี  เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
74 นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา / เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


