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 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น
โดยอาศัยข้อมูลและสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของโรงเรียนและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สม
ศ.) รอบสาม ผลการประเมินคุณภาพภายใน น ามาวิเคราะห์ (swot) เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานในการก าหนด
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงงานของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในรอบปี โดย ผู้บริหาร คณะ
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท ามี
แผนปฏิบัติการประจ าปีจึงได้ร่วมกันจัดท าท้ังนี้โดยได้น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาวิเคราะห์จัดท าเป็น
โครงการและกิจกรรม เพื่อใหแ้ผนนี้เป็นกลไกท่ีสามารถท าให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานโรงเรียนได้
พัฒนาดีขึ้นตามล าดับ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีนี้ใช้เป็น แนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีด้วยความร่วมมือของคณะครูในโรงเรียนทุกท่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีช่วยสนับสนุนการศึกษาจึงขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้และหวัง
ว่าอนาคตโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จะเป็นทีพึงพอใจของชุมชนและครูสามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
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เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 5 บัญญัติให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  โรงเรียนจึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการและเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป 
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บทที่ 1 
วัตถุประสงค์ในการจดัท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 

 
1. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการด าเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้อง และรองรับการปฏิรูปการศึกษาไทย ในยุคศตวรรษท่ี 21 และจากผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) อีกท้ังเพื่อน าผลการประเมินมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อดูจุดอ่อน จุด
แข็ง และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาท่ี
เป็นองค์ประกอบในการส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาเกี่ยวกับครูและบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานท่ี 
ตลอดจนกระบวนการในการบริหารและจัดการท่ีจะให้เกิดผลต่อผู้เรียน  และได้น าสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษา คือ สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ประชากร  วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี  โดยผสมผสานข้อมูลท้ัง 2 ด้าน  รวมท้ังนโยบายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
เข้าด้วยกัน  น ามาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์  และแนวทางการพัฒนา จึงก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 
 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น 

 
พันธกิจ (MISSION) 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงก าหนดพันธกิจท่ีจะต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย(GOAL) 

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

ศิลปวัฒนธรรมไทย และรักท้องถิ่น 
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 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาช่วยสอน 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 พุทธศักราช 2561 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 
 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะการคิด คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูล น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ คิดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ คิดอย่างมีเหตุผล คิด
แก้ปัญหาในแนวทางท่ีถูกต้อง สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการฟัง พูด อ่าน เขียน และรับข่าวสารข้อมูล 
ด้วยการวิเคราะห์ สรุปความ ขยายความและจัดระบบข้อมูล ประยุกต์ใช้ข่าวสารโดยการเลือกวิธีและเครื่องมือ
ในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

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

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 เร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี มีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล  เร่ง
พัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรยีนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการน าความคิด หลักการ  
เทคนิควิธีการจัด กิจกรรม การวัด และประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 เร่งพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลยี และจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาใช้
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู้    

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วน 
เก่ียวข้อง 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร
ศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
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2. ความเป็นมาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การวางแผนเป็นหัวใจของการบริหาร ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติการงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสามารถติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาลท่ีระบุให้โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็น
การวางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ด าเนินการนโยบายเน้นให้ครูทุกคนมีส่วนในการ
วางแผนและมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นเตรียม ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
    1. ประชุมช้ีแจง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    2. ประสานงานและประชาสัมพันธ์การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
    3. ก าหนดเจ้าหน้าท่ี และครูรับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นปฏิบัติการ ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
    2. พิจารณาก าหนดประเด็นปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
    3. หาสาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
    4. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
    5. มอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงาน/คณะท างาน 
    6.ก าหนดแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
    7. จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน 
    8. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
4. คณะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน คณะครู  และกลุ่มวิชาการโรงเรียนประกอบด้วย 
 

  

1. นายพูลศักดิ์   พงษ์พิพัฒน์วัฒนา  ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรวดี   เข้มแข็ง รองประธานกรรมการ 
3. นายพัทธนพงษ์            ตราชู                                         รองประธานกรรมการ 
4. คณะครูโรงเรียนเมือง พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)                                        กรรมการ 
5. นางสาวเกศินี       สนธิศิริ กรรมการและเลขานุการ 
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บทที่ 2 

ปัญหา และอุปสรรคการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 
 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 
 ต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมจากภายนอกและภายในสถานศึกษา ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า 
 
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. ผู้เรียนบางส่วนมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและยาเสพ
ติด 
4. ห้องสมุดยังไม่สามารถใช้บริการได้เต็มรูปแบบ 
5. สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น จุดบริการน้ าด่ืม น้ าใช้ 
ไฟฟ้า ประตูห้องส้วมช ารุดและขนาด ความสูงของโถ
ส้วมไม่เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน 
6. ขาดการจัดการระบบท่อระบายน้ าเสีย ท่อดักไขมัน
และขยะเปียก 
7. ฝาปิดท่อระบายน้ ารอบอาคารช ารุดท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ต่อผู้เรียน 
8. ขาดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร  
9. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้กับส่ือ
เทคโนโลยีในห้องเรียนบางห้อง 
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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.  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อการเรียน 
และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของบุตร 
2.  สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน เช่น ร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร์    
3.  ผู้เรียนเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจาก
ส่ิงแวดล้อมและส่ือออนไลน์ 
4. งบประมาณสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอาคารเรียน
ล่าช้า  
5. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 
บุคลากรในสถานศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศกึษา  

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 

1.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น  โดยเน้นใหค้รูสอนแบบ Active learning ผ่านบทเรียนร่วมกัน ด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อยก
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น 

3.  สถานศึกษาควรจัดท าแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้มากขึ้น 

4.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความช านาญในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และติดต้ังส่ือ
โสตทัศนูปกรณ์ ให้ครบทุกห้องเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 

5.  สถานศึกษาจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันอัน
น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยจัดท ำโครงสร้ำงและ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำอ่ำนออกเขียนได้ในแต่ละระดับช้ันอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท้ัง 

16 มาตรฐาน โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคล่ือนตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท าให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ด้านการบริการชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มีการให้บริการชุมชนด้านอาคาร
สถานท่ี ได้แก่  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์  สนามกีฬา และสถานท่ีอื่น ๆ อย่าง
พอเพียงต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน 

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

ในด้านบุคลากรของโรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน  มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี  ท าให้สังคม ชุมชนยอมรับ  และได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

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



7 

 

บทที่ 3 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
สภาพท่ัวไป 
 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/ครุ
ศาสตร์เกษตร 

การงานอาชีพฯ 10/80  

6 นางระเบียบ  หนูห่วง 60 36  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 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  

10 นางพิกุล  เผยกระโทก 55 24  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ปฐมวัย 9/72  

11 นางกชกร  ปรีสงค ์ 39 14  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./กศ.
ม. 

ฟิสิกส์/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 8/64  

12 นายพลทวีรัชต์  วิชญธีรากุล 44 19  ครูช านาญ
การพิเศษ 

 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 5/40  

13 นางเรวดี  สการันต์ 54 15 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย 8/64  

14 นางสาวจรูญทรัพย์   ใจดีเย็น 37 15  ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเ
ทศ 

10/80  

15 นางสาวณฐิณี  เวชกุล 36 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ./กศ.
ม. 

การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 3/24  

16 นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 36 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 4/32  

17 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 

18 นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 42 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ./กศ.
ม. 

สุขศึกษา/การบรหิาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 7/56  
 
 

19 นางสาวกรกช  มณีรัตน์ 38 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./กศ.
ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 3/24  

20 นางสาวอุมาพร  เกษมสุข 41 12 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์/
บรรณารักษ ์

คณิตศาสตร ์ 4/32 

21 นางสาวบุญครอง  กกกลิ่น 55 19 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. สังคมศึกษา ปฐมวัย 11/88  

22 นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 37 12 ครูช านาญ
การ 

คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 16/128  

23 นางสาวสุรภา หล่อทอง 52 12 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 5/40  

24 นางวิมลฤดี  วิกาสอน 39 12 ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาต่างประเ
ทศ 

8/64  

25 นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 37 12 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./กศ.
ม. 

สถิติศาสตร์/การ
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 10/80  

26 นางสาววราภัสร ์ บุญน่วม 40 7  ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ./
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 12/96 

27 นางศจ ี รวยพงษ ์ 53 7 ครูช านาญ
การ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

ภาษาไทย/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 11/88 

28 นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 35 7 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./กศ.
ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์/
หลักสูตรและการสอน 

การงานอาชีพฯ 8/64 

29 นางสาวศรินทร์รัตน์  วัดฟุ้ง
เฟ่ือง 

42 7 ครชู านาญ
การ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย 10/80  

30 นายอมร  ดุลยะสิทธ์ิ 40 7  คร ู ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 8/64 
31 นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 37 7  คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 12/96  
32 นางสาวมณีรัตน์  โยธาคึก 36 6  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเ

ทศ 
7/56  

33 นางระวีสุกาญจ์  ธนสารสมบัติ 51 6 คร ู ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพฯ 3/24  
34 นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์ 41 5  คร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 8/64 
35 นางสาคร  พูลสุข 54 4  คร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 9/72 
36 นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 46 4  คร ู ค.บ./ศษ.

ม. 
ปฐมวัย/การบริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย 10/80  

37 นางสาวกาญจนา ศิริวรรณ ์ 42 3  คร ู ค.บ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

สังคมศึกษาฯ 6/48  

38 นางสมสมัย วงษ์จันทรา 36 3  คร ู ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 11/88  
39 นายไพรบูณ  ศิริพล 36 3  คร ู กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 9/72  
40 นางสาวฐิติกา  เสียงดัง 32 2  คร ู วท.บ. วิทยาการคอมฯ ภาษาต่างประเ 6/48 
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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 

ทศ 
41 นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง 30 5 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 2/16 
42 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 
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 ามูลมาตร 25 2 ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย งบเมือง
พัทยา 

17 นางสาวพชรกมล  นาคหนอง
หาญ 

25 11 เดือน ค.บ ปฐมวัย ปฐมวัย งบเมือง
พัทยา 
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 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

 
 สรุปจ านวนบุคลากร 

 

 

 
    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 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวเสาวภาคย์  นิลโคกสูง 33 ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการ

ทั่วไป 
ธุรการโรงเรียน งบเมืองพัทยา 

2 นายประภาส  แก้วส าโรง 54 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
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 งบเมืองพัทยา 
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 
3.บุคคลากรสนับสนุน      
- ภารโรง 7 - - - 7 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - - 1 

รวม 7 1 - - 8 
รวมทั้งสิ้น 7 45 15 - 67 
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 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

งานสอนของครูโดยเฉล่ียช่ัวโมง : 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 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ข. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1 เงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบ
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, 
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์
ป้องกันยา              เสพติดของสถานศึกษา, ในการ
พัฒนาการเรียนรู ้                สู่ประชาคมอาเซียน, 
ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

5,156,000 

 
 

4,966,020 

2.2  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 
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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/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ี
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 

 
 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 
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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. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

วัดช่องลม 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
ป่าชายเลนชุมชนคลองนกยาง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง) 
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
วัดพระศรีรัตนศาสนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 
โรงเรียนบางละมงุ 
ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง 
ตลาดนาเกลือ (ลานโพธิ์) 
อ่าวนาเกลือ 
ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา 
วิหารเซียน 
วัดญาณสังวรวิหาร 
ค่ายพระพุทธบุตร 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

22 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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บทที่ 4 
นโยบาย วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 

 
 ในปกีารศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์   
เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาประจ าปีดังนี้ 
 
 1. นโยบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนภายใต้กรอบแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ของเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับปัญหาและแนวโน้มความต้องการท้องถิ่น  โดยยึดหลักในการจัดท าแผนตาม
นโยบายของเมืองพัทยา ในกลยุทธ์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ระบบการศึกษาจะน ามาซึ่งความรู้ สู่รายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดี นั้นการมีระบบการศึกษาท่ีดีย่อม
เป็นต้นทุนของชีวิตท่ีดีในอนาคต  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ท่ีว่า ผู้เรียนมีคุณภาพและรักษ์ท้องถิ่น โดยโรงเรียนได้
มีการพัฒนาเรื่องระบบการบริหารการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อให้ได้ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพท้ังในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญต่อการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเอง รู้จักคิด รู้จักท าและรู้จักแก้ไขปัญหา สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิประจ าวันเพื่อประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 นอกจากจะให้ความส าคัญในด้านวิชาการแล้ว ก็ไม่ท้ิงเรื่องการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการโดยมี
การคัดโครงการด้านกีฬาและกิจกรรมสันทนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังกายและใจ 
สร้างความรักความสามัคคีในสังคม 
 
 2. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายจัดการศึกษาของเมืองพัทยา   กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  พร้อมท้ังตามความต้องการของผู้เรียน  และท้องถิ่น   ดังนี้ 
คือ 
 1.  เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาดูแลด้านการพัฒนาการ ทางสติปัญญา  อารมณ์  
สังคม และร่างกายก่อนถึงภาคบังคับ 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ เข้ารับการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและท่ัวถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 3.  จัดสรรงบประมาณท้ังภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้รับความ
สะดวก ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริการด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  โดย
ค านึงถึงการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 4.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 5.  พัฒนาครูให้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพเกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
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 6.  พัฒนาส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน  เพื่อใหค้รบูุคลากรมีความเข้าใจใน
การจัดการบริหารสถานศึกษา   
 7.  เพื่อให้คณะครูได้ผลิตและจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิกรรมการเรียนการสอน 
 8.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา  
พระมหากษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณีวันส าคัญของชาติ  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและรักท้องถิ่น 
 9.  เพื่อให้ประชาชน / ชุมชน / ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน  ตามกลุ่มสาระของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 3. เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม

ไทย และรักท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพ  
 
 4. แนวทางในการพัฒนาและการน าไปใช้ 
   

 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผล
การประเมินพัฒนาการ ผลการทดสอบระดับนานาชาติและผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนท้ัง 5 
ด้าน ท้ังในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
ดังนี ้
  4.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ความรัก  ความเมตตา  เด็กทุกคนอย่างเสมอ
ภาค มีความสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีมมีการวิเคราะห์ศักยภาพ   และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคลการประเมิน
พัฒนาการมีสอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการประเมิน มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและสามารถจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม  ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารงานอย่างมี
คุณภาพในส่วนของการพัฒนาศักยภาพครู ครูควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงกับสังคมปัจจุบัน 
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 ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
  สถานศึกษาส่งเสริมก ากับดูแลให้ครูท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
เหมาะสมกับเด็กและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสาระสนเทศและพัฒนานวัตกรรมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ในส่วนของการพัฒนา สถานศึกษาควรส่งเริมการก ากับดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลการ
วางแผนการส่งต่อข้อมูลนักเรียนอย่างมีระบบ และนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสม มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ด้านอารมณ์ – จิตใจ เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ ด้านสังคมเด็กมีความกตัญญูกตเวที มี
มารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและด้าน
สติปัญญาเด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมตามวัย รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรักการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของผู้เรียน พงึพอใจต่อ
ครู และผู้บริหาร 
 
  4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา  
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ครูมีมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์  ได้ก าหนดโครงการ
และกิจกรรมของโรงเรียนด าเนินไปตามกระบวนการท่ีวางไว้ ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จทุกโครงการ
และทุกกิจกรรม ส่ิงท่ีได้รับการช้ีแนะในการประเมินภายในสถานศึกษา คือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 
ปี เป็นแผนแม่บทของสถานศึกษาต่อไป 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา  
สถานศึกษามีการกระจายอ านาจบริหารและตรวจสอบถ่วงดุลโดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการศึกษา จัดท าและบริหารหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น แต่ยังต้องพัฒนาในส่วนของการผลิตและใช้ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างคู่มือนิเทศ
การสอนให้มีความชัดเจนเพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
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 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมท่ีสอดคล้องและสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย  มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบ
ร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ 

 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน 
 
 สภาพท่ัวไปของข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 

1.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น  โดยเน้นใหค้รูสอนแบบ Active learning ผ่านบทเรียนร่วมกัน ด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อยก
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น 

3.  สถานศึกษาควรจัดท าแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้มากขึ้น 

4.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความช านาญในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และติดต้ังส่ือ
โสตทัศนูปกรณ์ ให้ครบทุกห้องเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 

5.  สถานศึกษาจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันอัน
น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยจัดท ำโครงสร้ำงและ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำอ่ำนออกเขียนได้ในแต่ละระดับช้ันอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท้ัง 

16 มาตรฐาน โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคล่ือนตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท าให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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ด้านการบริการชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มีการให้บริการชุมชนด้านอาคาร
สถานท่ี ได้แก่  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์  สนามกีฬา และสถานท่ีอื่น ๆ อย่าง
พอเพียงต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน 

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

ในด้านบุคลากรของโรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน  มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี  ท าให้สังคม ชุมชนยอมรับ  และได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

โดยภาพรวมของโรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านการบริหารงานท้ัง  6 งานของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี  รวมทั้งได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  โอกาสต่อไปโรงเรียน 
เมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองพัทยำท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำ
เยำวชนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภำพและรักษ์ท้องถิ่น  ประเทศชำติสืบไป 
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บทที่ 5 
การน าแผนสู่การปฏิบตัิและการตดิตามประเมินผล 

 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ี
จะผลักดันการท างานของกลไกท่ีส าคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  การด าเนินงาน
จะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  
รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  
โครงงานนั้น  และพร้อมท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงาน
ของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความ
เป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น   เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2)  โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิ บั ติ การ  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  และ
ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดใน
เวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพ
ท่ีดี  
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  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  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 จุดมุ่งหมายของโครงการหรือโปรแกรม 
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  การ
ใช้สถิติวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเพื่อหาข้อสรุป  รวมท้ังการค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบกับการ
ประเมินของการวิจัยประยุกต์  (applied  research)  ท่ีเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
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ข้อมูลเพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการตัดสินใจทางการบริหารจัดการโครงการมากกว่าใช้ส าหรับการตัดสินคุณค่า
ของโครงการ 

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 าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละจุดประสงค์ 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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ภาคผนวก 
      บัญชีรายชื่อโตรงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

       โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  ตามงาน 6 งาน  
                บัญชีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561 
             คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561 

 
 



 

 
งานวิชาการ 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสง่เสริมและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีน ้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. เพ่ือส่งเสริมเด็กมีสมรรถภาพทางกาย
และกลไกเหมาะสมตามวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมเด็กสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง
เหมาะสมตามวัย 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริง
แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู
และผู้อื่น 
5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสนใจ ชื่นชม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีการ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
7. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตนเองตามข้อตกลง 
8. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกตัญญู
กตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย หลักศาสนาที่ตนนับถือ  
9. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

เด็กและครูผู้สอนปฐมวัย
โรงเรียนเมืองพัทยา 2(เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) 

ตลอดปี
การศึกษา 

79,192 1. เด็กมีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 
2. เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไก
เหมาะสมตามวัย 
3. เด็กสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตาม
วัย 
4. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น 
5. เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
6. เด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีการเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
7. เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนเองตามข้อตกลง 
8. เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท 
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย หลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

น.ส.กิ่งแก้ว  
ทองทิพย์ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

10. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักประหยัด ใช้
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
11. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีการปรับตัวใน
การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
12. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
13. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้
พื นฐานที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  
14. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีจินตนาการ 
15. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
16. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
17. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
18. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถใน
การแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
19. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ
จัดท้าข้อมูลใช้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

9. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
เอื อเฟื้อเผ่ือแผ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 
10. เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
11. เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
12. เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
13. เด็กมีทักษะความรู้พื นฐานท่ีจ้าเป็น
ตามหลักสูตร  
14. เด็กมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการ 
15. เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสาร
เหมาะสมตามวัย 
16. เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
17. เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

18. ครูมีความสามารถในการแสวงหาส่ือ
และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
19. จ้านวนครั งท่ีครูน้าวัสดุในท้องถิ่นมา
ผลิตส่ือและใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
20. สถานศึกษามีการจัดท้าข้อมูลใช้ 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 
21. จ้านวนครั งท่ีสถานศึกษาเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 จัดท้าหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 
หลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2561 และเอกสารประกอบ
หลักสูตรของสถานศึกษา   
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551  และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  ท่ีมี
สาระการเรียนรู้บรูณาการเรียนรู้ระดับ
สากล ระดับชาติและท้องถ่ินอย่าง
เหมาะสม 

บุคลากรในโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 1. จ้านวนครั ง/ปีท่ีสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน
และปฐมวัย  
2.จ้านวนครั ง/ปีสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางท่ีมีสาระการเรียนรู้
บูรณาการเรียนรู้ระดับสากลระดับชาติ
และท้องถิ่น 
3. จ้านวนครั ง/ปีสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแกนกลาง ท่ีเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นคลอบคลุมกับ ความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

น.ส.สายชล  

โชติธนากิจ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551  และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  ท่ี
เหมาะสมกับท้องถ่ินครอบคลุมกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4. เพ่ือให้ครูจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี วัด สื่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือให้ครูจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ 5 ขั นตอน ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี วัด สื่อการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

4. จ้านวนครั ง/ปีสถานศึกษาจัดท้า
เอกสารประกอบหลักสูตรขึ นใช้ทุกกลุ่ม
สาระทุกสายชั น 
5.ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน 
6. ครูทุกคนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ5 ขั นตอน  
7. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
8.ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียน
การสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้
9. ครูทุกคนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

3 ส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนทั ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพให้สู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

44,640 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปทั ง 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
แห่งชาติ ของผู้เรียนชั น ป.6 และ ม.3 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
อย่างเป็นระบบ 

น.ส.เกศินี  
สนธิศิริ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 

อย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่าง
เป็นระบบผ่านการท้าโครงงาน 
เฉลี่ยร้อยละ 80  

4 ส่งเสริมทักษะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะผ่าน
เกณฑ์ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
ออกแบบและจินตนาการ 
วิพากษ์วิจารณ์ งานได้ 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วรรณศิลป ์
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วรรณศิลป ์
5.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีผลงานด้าน
ศิลปะ และการวาดภาพที่ตนเอง
ภาคภูมิใจ   
6.เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วรรณศิลป ์
7.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกในทางที่เหมาะสม 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ทุกคนและ
ผู้เรียนที่มีความถนัดเฉพาะทาง
ในด้านต่างๆ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะผ่านเกณฑ์  
2. ผู้เรียนส่ือสารผ่านการพูดเขียนหรือ
น้าเสนอผลงานด้วยวิธีต่างๆได้ 
3.ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ 
ท้าโครงงานศิลปะได้ 
4. ผู้เรียน มีความรักและสนใจ งาน
ศิลปะการวาดภาพ 
5. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเป็น
ประจ้าอย่างน้อย 1 อย่าง 
6. ผู้เรียนมีผลงานด้านศิลปะและการ
วาดภาพท่ีตนเองภาคภูมิใจ 
7.ผู้เรียนท่ีมีความสามารถวิพากษ์วิจารณ์
งานศิลปะได้ 
8. ผู้เรียนมีผลงานศิลปะการวาดภาพ
อย่างสร้างสรรค์ 
9.ผู้เรียนสนใจกิจกรรมดนตรี(สากล)วง
โยธวาทิต 
10.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี 
(สากล )วงโยธวาทิตเป็นประจ้าอย่าง
น้อย 1 อย่าง 

นางนารี   
จูงจิตรด้ารงค ์



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11. ผู้เรียนท่ีมีผลงานด้านดนตรี(สากล)
วงโยธวาทิต 
12. ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์งานดนตรี
(สากล) วงโยธวาทิตได้ 
13. ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมสอนดนตรี(สากล)วงโยธวาทิต
โดยไม่ขัดศาสนา 
14..ผู้เรียนท่ีมีความสนใจดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
15.ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
16. ผู้เรียนท่ีมีผลงานด้านดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
17. ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 
18. ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมร้องเล่น
เต้นร้า 
19. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้องเล่น
เต้นร้า 
20. ผู้เรียนท่ีมีผลงานด้านกิจกรรมร้อง
เล่นเต้นร้าและมั่นใจกล้าแสดงออก 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักดูแลสุขภาพ  สุข
นิสัย  และออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีน ้าหนัก  ส่วนสูง  และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้อื่น 
4.เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
5.เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 มี
สุนทรียภาพลักษณะนิสัย
ทางด้านการกีฬาและ
นันทนาการรู้จักการเล่นกีฬา
และออกก้าลังกายและมี
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

95,000 1. ร้อยละ 90.00 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน 
2.ร้อยละ 80.00 ของนักเรียนออกก้าลัง
กายนันทนาการ 
3.ร้อยละ 80.00 ของนักเรียนมี
สมรรถภาพทางร่างกายท่ีแข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4.ร้อยละ 95.00 ของผู้เรียนเข้าร่วมกีฬา
นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา 
5.ร้อยละ50.00 ของนักเรียนท่ีคัดเลือก
เข้าร่วมเป็นตัวแทนของโรงเรียน และ
เมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกและได้คัดเลือกเป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับประเทศ  
6.ร้อยละ 1.00 ของนักเรียนท่ีคัดเลือก
เข้าร่วมเป็นตัวแทนของโรงเรียน และ
เมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับประเทศและได้รับรางวัล 
7.ร้อยละ 20 ของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม
สอนเสริมสุขศึกษาและพลศึกษาหลังเลิก
เรียน 

นายไพรบูณ  
ศิริพล 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 

6 โครงการสง่เสริมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองแสดงความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมี
จิตส้านึกในการใช้ทรัพยากรด้วยการ
แปรรูปแล้วน้ากลับใช้ใหม ่
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน้าความรู้ไป
พัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน
และสร้างสิง่ประดิษฐ์ทีส่ืบสานและ
สร้างสรรค์  วัฒนธรรมประเพณีที่
อนุรักษ์ความเป็นไทย 
5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน  
รักการท้างาน  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพที่ตนสนใจ 
6.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจอย่างหลากหลายและ
สามารถมีทักษะในการจัดการ  การ
ท้างานให้ส้าเร็จ และภูมิใจผลงาน
ของตนเอง 

ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 

ตลอดปี
การศึกษา 

25,000 1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ น 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีการวางแผนการ
ท้างาน ท้างานครบตามล้าดับขั นตอน  
3.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายขั นตอนการ
ท้างานและผลงานท่ีเกิดขึ น ทั งส่วนดีและ
ส่วนท่ีมีข้อบกพร่อง 
4. เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงงานและพัฒนา
ผลการท้างานให้บรรลุเป้าหมาย 
5. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีรักการท้างาน มีเจตคติ
ท่ีดีต่อการท้างาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

 6. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถใช้กระบวนการ
ก ลุ่มและการร่วมกันท้างานเป็นทีม 
รับผิดชอบงานท่ีกลุ่มมอบหมายและขจัด
ความขัดแย้งในการท้างานได้ 
7.  เพื่อให้ผู้เรียนจ้าแนกอาชีพท่ีสุจริต
และไม่สุจริต มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  สามารถบอกอาชีพท่ีตนสนใจ
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

นางผจงจิตร  
ชีวพัฒน
พิบูลย์ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8.  เพือ่ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน 
รักการท้างาน  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  มีทักษะอาชีพ  
9.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสม คุ้มค่าประหยัด
และรู้คุณค่า ร่วมกิจกรรมการประหยัด 
10. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

7 ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปความคิด
รวบยอดได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดแบบองคร์วมทั งระบบ 
และมีจินตนาการ   
4.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่าน
การพูด เขียนหรือน้าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 
ได้  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด้าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ระดับชั น ป. 
1 – ม. 3 มีความรู้ มีทักษะชีวิต
ที่จ้าเป็นตามหลักสูตรก้าหนด 
และสามารถด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ตลอดปี
การศึกษา 

4,350 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติมีค่า  
T-Score มากกว่าหรือเท่ากับ 40 

3.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมตอบค้าถาม
เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ 

4.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ น 

5.ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

6. ร้อยละของผู้เรียนรู้ถึงความส้าคัญของ
การก่อตั ง วัตถุประสงค์และการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของประเทศต่างๆได้ 

7. ร้อยละของผู้เรียนได้รู้ถึงการ
ด้าเนินงานของอาเซียนด้านการเมืองและ

น.ส.สุวีณา  
บุญประเสริฐ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ความมั่นคงพร้อมทั งประโยชน์ท่ีเกิดขึ น
ต่อประเทศสมาชิกได้ 

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รู้ถึงการ
ด้าเนินงานของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
พร้อมทั งประโยชน์ท่ีเกิดขึ นต่อประเทศ
สมาชิกได้ 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รู้ถึงการ
ด้าเนินงานของอาเซียนด้านสังคมและ
วัฒนธรรมพร้อมทั งประโยชน์ท่ีเกิดขึ นต่อ
ประเทศสมาชิก 

10. ร้อยละของผู้เรียนได้ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
11. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถส่ือสาร
ผ่านการพูด เขียน หรือน้าเสนอด้วยวิธี
ต่างๆ 

12. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
คิด 

13. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกล้วยไม้ป่าของ
เมืองพัทยา 

8 วัดผลและประเมินผลภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจใน
กระบวนการวัดและประเมินผล และ
สามารถจัดระบบการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

1.ครูสามารถวัดและประเมินผล
ผู้เรียนได้ถูกต้องตามหลักการ
วัดผล ทุกคน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 1. ร้อยละของครูท่ีมีความเข้าใจใน
กระบวนการวัดและประเมนิผล และ
สามารถจัดระบบการวัดและประเมินผล
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 

น.ส.มณีรัตน์  
โยธาคึก 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ครูน้าผลการวัดและ
ประเมินผล ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงและน้าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
4. เพ่ือให้สถานศึกษาด้าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือให้ผลการประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดอย่างเป็นระบบ) 

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการประเมินต่างๆ 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2 
มีความรู้ตามหลักสูตร 
4. ครูผู้สอนรู้จักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
การสอนในห้องเรียนรู้ที่จัดให้แก่
ผู้เรียนและเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นส้าคัญ 

2. ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีความพึง
พอใจต่อการจัดระบบวัดและประเมินผล 
การรายงานผลการเรียน และการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 
อยู่ในระดับ ดี ขึ นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และ
สมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร 

9 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษา พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและ 
น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองตามแผนพัฒนา
ที่วางไว้ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีการตรวจสอบ 
ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน  ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการประเมินของ สมศ.   

1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ)  มีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบ
วงจร และมีการด้าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
2. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ)  สามารถพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน
และมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 1.สถานศึกษาจัดท้าแผนงานและ
สารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก 
2.สถานศึกษาได้มีการพัฒนาแฟ้ม
มาตรฐานการศึกษา 
3. สถานศึกษาได้มีการจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4.สถานศึกษาได้มีการด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.สถานศึกษาได้มีการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 

น.ส.เกศินี  
สนธิศิริ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3 .เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดท้ารายงาน
คุณภาพตามมาตรการประกันคุณภาพ
ศึกษาประจ้าปี 

และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสมศ. รอบ 4 

6. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
7. สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ้าปี 

10 การนิเทศภายใน 1.เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและ
เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553 
2.เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
4.เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้
พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน   

ครูและบุคลากร ในโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 1. สถานศึกษามีคู่มือแผนงานนิเทศ   
2. ร้อยละของ ครูตระหนักและให้
ความส้าคัญในการนิเทศ 
3. ร้อยละของ ครู สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเช่ือมโยงกับการ
บริหารงานทั ง 6 งานให้ครูได้จัดการวัด
ประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี วัดและ
ตามสภาพจริง ครู  
4. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
ตลอดจนใช้ส่ือเทคโนโลยี เอื อต่อการจัด
กิจกรรมเรียนรู ้
5. ร้อยละของครูท่ีสามารถน้าผลการ
นิเทศไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

น.ส.เกศินี  
สนธิศิริ 

11 วิจัยในชั นเรียน 1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูทุกคนท้างาน
วิจัยในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูทุกคนน้าผล
ของการท้างานวิจัยในชั นเรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  
3. เพ่ือให้คณะครูทุกคนได้มีเอกสาร
ร่องรอยของการพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูทุกคนในโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ได้รับความรู้เรื่อง การท้าวิจัยใน
ชั นเรียน เพ่ือท้างานวิจัยในชั น
เรียนได้ถูกต้อง  
2. คณะครูทุกคนในโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 1. ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการอบรม
ความรู้เรื่องงานวิจัยในชั นเรียน 
2. ร้อยละของครูท่ีส่งงานวิจัยในชั นเรียน
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคเรียน 
3. ร้อยละของครูท่ีท้างานวิจัยในชั นเรียน
ได้ถูกต้อง 

น.ส.
ฤทัยวรรณ  
สร้างเจริญ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 อุทิศ) มีเอกสารร่องรอยของการ
ท้าวิจัยในชั นเรียน  
3. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ได้เต็มตามศักยภาพ 

12 โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 1) เพ่ือให้ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
ทุกคนสอบผ่านเกณฑ์ด้านการอ่านและ
การเขียน 
2) เพ่ือให้ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
ทุกคนอ่านเขียนหนังสือได้คล่อง 
3) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอน
อ่านเขียนของครูให้เป็นไปตามแนว
ทางการสอนของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการ
คิดวิเคราะห์ในการเขียนเรื่องของผู้เรียน 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ทุกคน 

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีได้รับการฝึก
ทักษะพื นฐานด้านการอ่าน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีได้รับการฝึก
ทักษะพื นฐานด้านการเขียนค้า 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีได้รับการฝึก
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในการเขียน
เรื่องจากภาพและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียนท่ีเขียนได้ผ่าน
ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีอ่านได้ผ่าน
ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
6. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนท่ีเขียนเรื่อง
จากภาพและเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดให้ 
7. ร้อยละ 95 ของนักเรียนกลุ่ม
แก้ปัญหา เขียนได้ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด 

น.ส.สุขฤทัย  
ขอพรกลาง 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่ม
แก้ปัญหา  อ่านได้ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด 
9. จ้านวน 2 ครั ง/ปี ท่ีครูได้รับการนิเทศ
การสอนอ่านออกเขียนได้ 
10. ร้อยละ 97 ของครูท่ีมีความรู้และ
ทักษะการสอนเขียนอ่าน 
11. ร้อยละ 99 ของผู้เรียนท่ีบันทึก
ใจความส้าคัญ และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ในสมุดบันทึกการอ่าน 
12. จ้านวน 42 ห้องเรียนท่ีจัดและมีมุม
นานาสาระ 
13. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน ครูและ
ผู้ปกครองท่ีมีความพึงพอใจ ต่อการ
ด้าเนินโครงการพัฒนาการอ่านเขียน 

13 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1. เพ่ือส้ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษาและชุมชน 
2. เพ่ือจัดท้าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
3. เพ่ือจัดท้าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) และผู้เรียน มี
แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษา
และชุมชนที่หลากหลายเอื อต่อ
การเรียนรู้  
  
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 1. สถานศึกษาส้ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หลากหลาย 
2. สถานศึกษาจัดท้าสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาจัดท้าแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
ชัดเจน 
4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอื อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

น.ส.สายใจ  
คุณบัวลา 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษาและชุมชน5. เพ่ือสร้าง
เครือข่าย เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษา
และชุมชน 
6. เพ่ืออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษาและชุมชน 

5. สถานศึกษามีข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ภายนอกท่ีเอื อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
7. สถานศึกษาสร้างเครือข่าย เผยแพร่ 
แลกเปล่ียนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
9. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

14 โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิต IT 1. เพ่ือให้บุคลากรและผู้เรียนในโรงเรียน
มีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู ้
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายได้
และการ 
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 1. ร้อยละของครู บุคลากรและผู้เรียนใช้
ห้องสมุดมีชีวิตผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้
ได้ด้วยตนเองและผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละผู้เรียนได้รับข่าวสารท่ีทันสมัย
และใช้อินเตอร์เน็ตแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

น.ส.อุทุมพร  
เกษมสุข 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเห็น
ความส้าคัญในการสืบค้นข้อมูลและใช้
ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

3. ความพึงพอใจในการใช้บริการและ
การจัดกิจกรรมของห้องสมุด IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานบริหารบุคคล 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมศักยภาพครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษา 

1. เพ่ือปรับปรุง แผนงานในการบริหาร 
บุคลากร ให้เหมาะกับงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากร มีขวัญก้าลังใจ ความ
รักความสามัคคี ในการร่วมท้ากิจกรรม 
ของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ครูได้รับ การอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน มีเทคนิค การสอนใหม่ๆ 
ในการน้ามา จัดการเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้ครูมีการ พัฒนา ความรู้ในการ 
ศึกษาต่อและการท้าวิทยฐานะ เพ่ือ
พัฒนา วิชาชีพตนเอง 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

500,000 1. สถานศึกษามีการจัดวางแผนระบบ
การบริหารงานบุคคล และประเมินผล
การปฏิบัติงานได้ตรงตามศักยภาพ  
2. สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ในการอบรม /ศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากร ในสถานศึกษา  
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้าง
ขวัญและก้าลังใจให้ แก่บุคลากรอย่าง
น้อย 4 ครั ง/ปี  
4. สถานศึกษาได้ส่งเสริมการท้าวิทย
ฐานะและพัฒนา ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

น.ส.ฐิณี   
เวชกุล 

2 บริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้ด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงาน  
6  งานของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษารู้
บทบาทหน้าท่ีปฏิบัติงานได้ชัดเจนตรง
ตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือกระจายอ้านาจการบริหารงาน
จัดการศึกษาโดยโรงเรียนเป็นฐาน 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000 1.  สถานศึกษามีการจัดท้าโครงสร้าง
ระบบการบริหารงานท่ีเหมาะสม 
2.  จ้านวนครั ง/ปีการศึกษาท่ี
สถานศึกษามีการจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3.  จ้านวนครั ง/ปีการศึกษาท่ี
สถานศึกษามีการจัดท้าแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าป ี

น.ส.
ฤทัยวรรณ  
สร้างเจริญ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 4.  จ้านวนครั ง/ปีการศึกษาท่ี
สถานศึกษาจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงาน 
5.  สถานศึกษาจัดท้าโครงการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติงาน 
6.  บุคลากรพึงพอใจต่อการบริหารงาน
สถานศึกษา 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานธุรการ  การเงินและพัสดุ 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลต่าง ๆ เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ค้นคว้าข้อมูลแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 
3. เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานด้านอื่น ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างมี
ระบบ  ซึ่งบุคลากรในโรงเรียน
สามารถค้นหาข้อมูลได้เองอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และบุคลากร
จากภายนอกสถานศึกษาซึ่งมา
ติดต่อราชการได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบันอย่างมีระบบ ทั ง
งานธุรการ  การเงิน และพัสดุ 
และงานทะเบียน สามารถ
ให้บริการข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ ร้อยละ  
85  ของผู้มาขอรับบริการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 1.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบันและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน 
2.  บุคลากรทั งในและนอกโรงเรียนมี
ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
3. ส่งรายงานต่าง ๆ และหนังสือโต้ตอบ
ได้ตรงตามก้าหนดได้ 
4. สถานศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 
6. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน
อย่างชัดเจนในรูปของค้าส่ังทุกฝ่าย/ งาน 
7. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 มีข้อมูลจ้านวน
นักเรียนใหม่และเก่าท่ีชัดเจนเป็นปัจจุบัน 

น.ส.จรูญ
ทรัพย์   
ใจดีเย็น 

     
 
 
 
 
 



 

งานกิจการนักเรียน 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
3.เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลัก
มารยาทไทยได้ถูกต้อง 
5.เพ่ือให้ผู้เรียนประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สินสิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
6.เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 1. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมการเป็น
แบบอย่างท่ีดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้ครบถ้วนของการเป็นครูท่ี
ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั งภายใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีจัดขึ น 
4. ผู้เรียนมีมารยาทในการพูด การฟัง 
และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย
ได้ถูกต้อง 
6. ผู้เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิน
ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
7. ผู้เรยีนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองแสดงการท้าความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง 
8. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนในการสวด
มนต์ได้ถูกต้องตามหลักธรรมของ

น.ส.สุวีณา 
บุญประเสริฐ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

พระพุทธศาสนา และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 
9. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถด้าเนิน
ชีวิตให้อยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรม 
10.เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
ในการบรรยายธรรมะและปฏิบัติตาม
หลักศาสนาของตนนับถือ 

2 โครงการวันส้าคัญของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีไทย 

1. เพ่ือให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ  และต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนรัก  เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย  และมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
4. เพ่ือให้ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองปฏิบัติ
และร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ประเพณี
ท้องถ่ินไทย 
5. เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจต่อครู  ในการปฏิบัติตนต่อศิษย์
ด้วยความรักและความเมตตาอย่างเสมอ
ภาค 

ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 1. ร้อยละของครูและผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตน
นับถือ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  และต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนรัก  เห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาไทย  และมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
4. ร้อยละของครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง
ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ประเพณีท้องถิ่นไทย 
5. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อครู  ในการปฏิบัติตน

นางสมสมัย  
วงษ์จันทรา 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต่อศิษย์ด้วยความรักและความเมตตา
อย่างเสมอภาค 

3 โครงการสง่เสริมวิถี
ประชาธิปไตย 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในการดูแลปก ครองภายใน
โรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                          
2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย                                                                                                                                                               
3. เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
เป็นผู้น้า และผู้ตามในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง                                
 4.   เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและมี
ประสบการณ์ในการร่วมท้างานเป็นหมู่
คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคน
อื่น                                                                                                                                                                    
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั งปวงของโรงเรียน 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

8,000 1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
3. ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเองในด้านประชาธิปไตย 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตามท่ี
ดี 

นางศจ ี 
รวยพงษ์ 

4 โครงการ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

1. เพ่ือให้นักเรียน ครูบุคลากร 
ผู้ปกครองและชุมชน ทราบนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนแกนน้าด้าน
สุขภาพได้รับการอบรมและปฏิบัติตาม
หน้าท่ี 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้เรียนมี

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนเมืองพัทยา  2  จ้านวน 
1,250 คน ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 
และสมาชิกในชุมชนได้รับ

ตลอดปี
การศึกษา 

 

40,000 1. ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีทราบนโยบายหรือกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2.  นักเรียนแกนน้าด้านส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนได้รับการอบรมและปฏิบัติ
หน้าท่ี 
3. มาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  30 ข้อ 

นางสุขฤทัย 
ขอพรพลาง 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพป้องกันตนเอง
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน ้าหนัก-ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ ปลูกฝัง
ทัศนคติและสร้างเสริมทักษะที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ที่ถูกต้องและย่ังยืน 
 

4. ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
ในโรงเรียน 
5. ผู้เรียนป้องกันตนเองไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
6. ภาชนะขังน ้าในโรงเรียนไม่มียุงลาย 
7. นักเรียนไม่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 
8. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก 
9.  ผู้เรียนท่ีเจ็บป่วยและการใช้บริการ
ห้องพยาบาล 
10.  ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านสายตา ได้รับ
บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่น 
11.  ผู้เรียนชั น ป.1-4 ได้รับการตรวจ
สุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข 
12.  ผู้เรียนชั น ป.5 ได้รับการวัคซีน
ป้องกันป้องกนัมะเรง็ปากมดลูก 
13. ผู้เรียนชั น ป.1 และ ป.6 ท่ีได้รับ
วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม 
(MMR) และโรคคอตีบ บาดทะยัก (dP) 
14. ผู้เรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
15. ผู้เรียนไม่เป็นเหา 
16. ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีคุณค่า  
17. ผู้เรียนได้ด่ืมนมโรงเรียน 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

18. จ้านวนข้อท่ีผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของโรงอาหารในโรงเรียน 
19. ผู้เรียนมีน ้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
20. ผู้เรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
21. ผู้เรียนออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
22. จ้านวนครั ง/สัปดาห์ ท่ีจัดกิจกรรม
กายบริหารส้าหรับนักเรียน 
23. ผู้เรียนมีสมรรถภาพ/มีร่างกาย
แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
ของกรมพลศึกษา 

5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน    
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
4.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับฟังโอวาท 
แนวทางในการวางตน เพ่ือก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ น หรือการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ 

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

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000 1. นักเรียนได้รับการคัดกรองเป็น
รายบุคคลจากครู 
2. นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้านจากครู
เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนท่ีมาขอรับค้าปรึกษา
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสม
หลังจากเข้ารับการปรึกษา 
5. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษา อาชีพและสังคมท่ีทันสมัย 3 
ครั ง/เดือน 

น.ส.
กาญจนา  
ศิริวรรณ์ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก ความ
กตัญญูกตเวที ความผูกพันระหว่างเพ่ือน 
ครูและโรงเรียน 
 

1.นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงกับ
สภาพปัญหา 
2.ครูมีสัมพันธภาพอันดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน.   
3.นักเรียนชั นประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้รับฟังโอวาท แนวทางใน
การวางตน เพ่ือก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ น หรือการก้าวเข้าสู่
โลกอาชีพ 
4.นักเรียนมีความรัก ความ
กตัญญูกตเวที ความผูกพัน
ระหว่างเพ่ือน ครูและโรงเรียน 
 

6. นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั น ป.6 
และ ม.3 มีสถานศึกษาต่อ/ประกอบ
อาชีพ 
7. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 
8. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
นักเรียนศึกษาปีท่ี 3 ได้รับฟังโอวาท 
แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การ
เปล่ียนแปลงการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ น หรือการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ 
9. นักเรียนมีความรัก ความกตัญญู
กตเวที ความผูกพันระหว่างเพื่อน ครู
และโรงเรียน 

6 ลูกเสือ - เนตรนารี 1. เพ่ือให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง รัชกาลที่ 6  
2. เพ่ือให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง คณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 
4. เพ่ือให้ผู้เรียน มีวินัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
5. เพ่ือให้ผู้เรียน รู้จักบ้าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ทุกคน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,0000 1. ผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เข้า
ร่วมพิธีโอนกอง เป็นลูกเสือส้ารอง 
2. ผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เข้า
ร่วมพิธีโอนกอง เป็นลูกเสือสามัญ 
3. ผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ร่วม
พิธีโอนกองเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
4. ตัวแทนลูกเสือ – เนตรนารีเข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ   

นายอมร 
ดุลยะสิทธิ์ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. ลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรณคต ร.6  
6. ลูกเสือ – เนตรนารีส้ารอง ได้ร่วม 
Scout day 
7. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ได้ร่วมเดิน
ทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม 
8. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้
ร่วมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม 
9. ลูกเสือ – เนตรนารีปฎิบัติตามกฎ
ลูกเสือได้ 
10. ลูกเสือ – เนตรนารีร่วมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์  
11. ลูกเสือ – เนตรนารีอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

7 5 ส 1. เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีการแยกสิ่งของต่างๆที่ไม่จ้าเป็นและ
ขจัดออกไปจากท่ีท้างาน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรประจ้า
โรงเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งของที่จ้าเป็นใน
การใช้งานให้เป็นระเบียบสามารถหยิบ
ใช้งานได้ง่ายขึ น 
3. เพ่ือให้ห้องเรียน  ห้องพักครู  ห้อง
พิเศษต่างๆโดยทั่วไปมีความสะอาด
ปราศจากฝุ่นที่พื นรวมทั งวัสดุอุปกรณ์  

1.ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ 97  มีจิตส้านึก
ในการพัฒนาสถานที่ท้างาน   ที่
อยู่อาศัย ให้สะอาดเป็นระเบียบ
น่าอยู่ 
2. พื นที่บริเวณโรงเรียน  
ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  อาคาร
เรียนและห้องน ้า - ห้องส้วม  
โดยทั่วไปมีความสะอาดร้อยละ 
98      3. สถานศึกษามีบริเวณ

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 1. ผู้เรียน  บุคลากรประจ้าห้องเรียนและ
ห้องพิเศษต่างๆ มีการจัดวางของต่างๆท่ี
ไม่จ้าเป็นในการใช้งานให้เป็นระเบียบ
เพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย 
2. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับ ๕ ส 
3. ร้อยละของห้องเรียน  ห้องพิเศษ  
วัสดุอุปกรณ์  เอกสารและของต่างๆ
โดยท่ัวไป  มีความสะอาดและปราศจาก
ฝุ่นท่ีพื น 

นางระวีสุ
กาญจ์  
ธนสารสมบัติ
ศิร ิ



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารและสิ่งของต่างๆปราศจากฝุ่น
ด้วย 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท้างานและ
ในบริเวณโรงเรียนให้มีมาตรฐานดีอยู่
เสมอตลอดเวลา 
5. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนฝึกอบรม  
หมวดหมู่   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยใน
การดูแลสถานที่ทั่วไปบริเวณโรงเรียนให้
สะอาดและเป็นระเบียบด้วยตัวของ
ตัวเอง 
6. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้   
7.  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก  เห็นคุณค่า  
รกั  และรู้จักดูแลรักษาโรงเรียน  
ท้องถ่ินของตนเอง 
8.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนและท้องถ่ินของตนเอง 
9.  เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 

สะอาดร่มรื่นและเอื อต่อการ
เรียนรู้ 
 

4. ผู้เรียนทุกคนมีวินัยในการดูแล
ห้องเรียนและมีสถานท่ีบริเวณโรงเรียน
ให้สะอาดมี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. ผู้เรียนตระหนัก  เห็นคุณค่า  รัก  
และรู้จักดูแลรักษาโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและท้องถิ่นของตนเอง 
และปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

8 โครงการสถานศึกษาสีขาว 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษของสารเสพติด 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ไข ป้องกัน
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสถานการณ์
เสี่ยงสารเสพติดทุกชนิดได้ 

-ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษของสารเสพติด 
-ผู้เรียนสามารถแก้ไข ป้องกัน
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก

ตลอดปี
การศึกษา 

8,000 1. สถานศึกษาจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน
การป้องกันเสพติดและอบายมุข 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแกนน้าเฝ้า
ระวังค้นหา รักษา ดูแล 

นางกชกร  
ปรีสงค ์



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและใช้
เวลาว่างของตนเองให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
4. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 
5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขทั งภายในและนอก
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) ให้มีความเข้มแข็ง
และย่ังยืน 
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้าไปพัฒนา
และสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอบายมุข ปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา ในทุกพื นที่ 
7. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มี
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ นใน
โรงเรียนและการเดินทางมาโรงเรียน 

สถานการณ์เสี่ยงสารเสพติดทุก
ชนิด 
-ผู้เรียนกล้าแสดงออกและใช้
เวลาว่างของตนเองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
-ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุขในสถาน 
ศึกษาและนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ) 
-เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้าไป
พัฒนาและสร้างระบบการป้อง 
กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื นที่ 
-นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ นในโรงเรียนและการ 
เดินทางมาโรงเรียน   

4. ครู นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขมีความพึงพอใจท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
5. ครู นักเรียนในโรงเรียน มีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ นใน
โรงเรียนและการ 
เดินทางมาโรงเรียน 

9 โครงการอาหารเช้าและอาหาร
กลางวัน 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้
รับประทานอาหารเช้า 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันและเลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

1. นักเรียนที่ขาดแคลนได้
รับประทานอาหารเช้า 
2. นักเรียนทุนคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันและเลือก
รับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ  

ตลอดปี
การศึกษา 

5,292,000 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีขาดแคลนได้รับ
การสนับสนุนอาหารเช้า 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถม 
ศึกษาและประถมศึกษาได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
3. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

น.ส.วราภัสร์  
บุญน่วม 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 

 ได้รับประทานอาหารกลางวัน 

10 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส้าคัญของแหล่งเรียนรู ้
3. เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน้าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวัน 

นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและน้าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน 

ตลอดปี
การศึกษา 

250,000 1. จ้านวนนักเรียนท่ีไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
2. นักเรียนน้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน 

นางกชกร  
ปรีสงค ์

11 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
2. เพื่อน้างบประมาณค่าอุปกรณ์
การเรียนจัดสรรให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับชั น 
3. เพื่อน้างบประมาณค่า
เครื่องแบบจัดสรรให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับชั น 

นักเรียนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

872,630 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับค่าอุปกรณ์
การเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับค่า
เครื่องแบบ 

น.ส.
ฤทัยวรรณ  
สร้างเจริญ 

 
 
 
 
 
 



 

งานอาคารสถานที ่
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีอาคาร
สถานที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
2. เพ่ือจัดการวางแผนงานด้านอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษา
สาธารณะสมบัติของโรงเรียนและ
ส่วนรวม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนรู้จักประหยัดใช้
ทรัพยากร สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
5. เพ่ือจัดท้าแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา 2  
(เจริญราษฎร์อุทศิ) 

ตลอดปี
การศึกษา 

200,000 1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
2. สถานศึกษามีอาคารประกอบท่ี
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
3. สถานศึกษามีมุมมอง/ห้องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
4. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและ
เหมาะสม 
5. สถานศึกษามีพื นท่ีสีเขียวร่มรื่น 
สวยงามและเอื อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอื อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. ร้อยละของครูท่ีสามารถจัด
ส่ิงแวดล้อมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

นางผจงจิตร  
ชีวพัฒน
พิบูลย์ 

2 โครงการ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์สามารถน้าความรู้ ท่ีได้มาไป
ต่อยอด แสวงหา ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ นและ
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  
2.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการใช้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้าง

นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญ
ราษฎร์อุทศิ)    นักศึกษา  
ประชาชน  บุคลากรท้องถ่ิน  
ส่วนราชการทุกภาคส่วนทั งใน
ต้าบลนาเกลือ และต้าบล
ใกล้เคียง 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,300 1. การสอนโครงงานบูรณาการ
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 
2. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณา
การใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ 

น.ส.พร
พิมล ดี 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั น
พื นฐาน พุทธศักราช 2551 
3.  เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน ชุมชนได้
ศึกษาค้นคว้าฐานรากทางประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของชุมชนพัทยา 
นาเกลือ  

 3. นักเรียนเข้าศึกษากิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์  
4. ความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษา  
ประชาชน  ส่วนราชการท่ีมาใช้บริการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 สถานศึกษาและชุมชนร่วมกัน
พัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน   
2. เพ่ือให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
การจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของทางสถานศึกษา    
3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ข่าวสารความรู้ทางวิชาการให้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้ 
รับทราบความเคลื่อนไหวในด้านการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพ่ือให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมใน
การก้าหนดทิศทางการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาตลอดจนการก้ากับติดตาม
การประชาสัมพันธ์การด้าเนินของ
สถานศึกษา 

ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน  
มีความสามัคคี  มีความรูค้วาม
เข้าใจ  ในข่าวสารทางการศึกษา
ของสถานศึกษา  อีกทั งมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกันเป็นอย่างดี  

ตลอดปี
การศึกษา 

15,000 1.  ร้อยละของชุมชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัด 
การเรียนการสอน  กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียนมีการพฒันาในทางท่ีดีขึ น   
2.  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับข่าวสารความรู้ทางวิชาการ  ความ
เคล่ือนไหวในด้านการพัฒนาการศึกษา 
3.  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจท่ีผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ  ทักษะด้านวิชาการ  กีฬา  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
4.  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจในความประพฤติ  ปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้บริหาร  
5.  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจท่ีผู้บริหาร  ครู  ให้
ค้าปรึกษา  แนะน้า  ช่วยเหลือชุมชน
และส่วนรวม 

น.ส.สุรภา  
หล่อทอง 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6.  ร้อยละคณะกรรมการมีส่วนร่วมใน
การก้าหนดทิศทางการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาตลอดจนการก้ากับติดตาม
การประชาสัมพันธ์การด้าเนินของ
สถานศึกษา 

     
 



คณะผู้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พ.ศ. 2561 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
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 นางสาวสุวรรณนา  เพ็งกลา กรรมการผู้แทนครู 
11 นายพัฒนพงษ์   ตราชู กรรมการผู้แทนครู 
12 นางระเบียบ   หนูห่วง กรรมการผู้แทนครู 
13 นางสาวพรพิมล   สมทรัพย์ กรรมการผู้แทนชุมชน 
15 นายคะนึง   นักสะกิด กรรมการผู้แทนชุมชน 
16 นายสมคิด   อุ่นเรือน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17 นายณัฐวุฒิ   นิลวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18 นายอรรถวุฒิ   โพธิ์แก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19 นายสมสิน   ทิพย์มณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20 นายวิสิทธิ์   ฉัตรมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21 นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร์ ครูเช่ียวชาญ 
22 นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเช่ียวชาญ 
23 นางนารี   จูงจิตรด ารงค์ ครูเช่ียวชาญ 
24 นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 
26 นายพลทวีรัชต์   วิชญธีรกุล ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางเรวดี   สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 
28 นางกชกร   ปรีสงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาวจรูญทรัพย์   ใจดีเย็น ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวณฐิณี   เวชกุล ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสาวสายชล   โชติธนกิจ ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางสาวกรกช   มณีรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการพิเศษ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
35 นางสาวสุรภา   หล่อทอง ครูช านาญการ 
36 นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการ 
37 นางสาวบุญครอง  กกกล่ิน ครูช านาญการ 
38 นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการ 
39 นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูช านาญการ 
40 นางสาววราภัสร์   บุญน่วม ครูช านาญการ 
41 นางศจี   รวยพงษ์ ครูช านาญการ 
42 นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟื่อง ครู 
43 นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครู 
44 นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครู 
45 นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครู 
46 นางระวีสุกาญจ์  ธนสารสมบัติศิริ ครู 
47 นางกนกทิพย์   สุขสมยา ครู 
48 นางสาคร   พูลสุข ครู 
49 นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ ครู 
50 นางสมสมัย   วงษ์จันทา ครู 
51 นายไพรบูณ  ศิริพล ครู 
52 นางสาวฐิติกา  เสียงดัง ครูผู้ช่วย 
53 นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง ครูผู้ช่วย 
54 นายพุทธมาศ   เท่ียงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
55 นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
56 นางนิรดา  ศรีอ่อนหล้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
57 นางสาวเสาวภาคย์   นิลโคกสูง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
58 นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 
59 นางสาวธาริดา  ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
60 นางสาวสายทิพย์  อุ่นเครือ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
61 นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
62 นางสาวณัฐรดา  รัสมี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
63 นายธีรภัทร์  แก้วชมภู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
64 นายเจตพล  จันทร์กระจ่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
65 นางสาวเปรมฤทัย  ค ามูลมาตร พนักงานจ้างตามภารกิจ 
66 นางสาวชณิกา  พันล าภักดิ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
67 นางสาววนิดา  บุญเล้ียง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
68 นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
69 นางสาวนารีรัตน์  แตงฮ่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
70 นางสาวพรพิมล  ดี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
71 นางสาวพชรกมล  นาคหนองหาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
72 นางภัทรวดี  เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
73 นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา / เลขานุการ 

 



รายช่ือโครงการประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 

กล
ยุท

ธ์ 

งา
น/

ฝ่า
ย 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสง่เสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.1 วิชาการ นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 

2 
โครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

4.1 วิชาการ นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 

3 
ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 

1.2 วิชาการ นางสาวเกศินี  สนธิศิร ิ

4 โครงการสง่เสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.1 วิชาการ นางนารี  จูงจิตรด ารงค ์

5 
โครงการสง่เสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.2 วิชาการ นายไพรบูณ  ศิริพล 

6 
โครงการสง่เสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.1 วิชาการ นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

7 
โครงการสง่เสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 วิชาการ นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 

8 โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา 4.1 วิชาการ นางสาวมณีรัตน์  โยธาคึก 
9 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.2 วิชาการ นางสาวเกศินี  สนธิศิร ิ
10 โครงการนิเทศภายใน 4.2 วิชาการ นางสาวเกศินี  สนธิศิร ิ
11 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 4.1 วิชาการ นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
12 โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 1.3 วิชาการ นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5.1 วิชาการ นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 
14 โครงการสง่เสริมศักยภาพครูและบคุลากรในสถานศึกษา 4.2 บุคลากร นางสาวณฐิณี  เวชกุล 
15 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 4.3 บุคลากร นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 4.3 ธุรการการเงิน นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 
17 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 3.1 กิจการนักเรียน นางสาวสุวีณา บุญประเสริฐ 

18 
โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีไทย 

3.1 กิจการนักเรียน นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 

19 โครงการสง่เสริมวิถีประชาธิปไตย 2.2 กิจการนักเรียน นางศจ ี  รวยพงษ์ 
20 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3.2 กิจการนักเรียน นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
21 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.2 กิจการนักเรียน นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ 
22 โครงการ 5 ส. 5.2 กิจการนักเรียน นางระวีสุกาญจ์  ธนสารสมบัติศิริ 
23 โครงการลูกเสือ – เนตรนารี 2.2 กิจกรมพัฒนาผู้เรียน นายอมร  ดุลยะสิทธ์ิ 

24 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3.2 กิจการนักเรียน 
นางศจ ี  รวยพงษ์ 
นายไพรบูณ  ศิริพล 

25 โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิต IT 2.1 กิจการนักเรียน นางสาวอุทุมพร  เกษมสุข 
26 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 5.2 อาคารสถานที่ นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 
27 โครงการแหลง่เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทศิ (บ้านนาเกลือ) 5.1 อาคารสถานที่ นางสาวพรพิมล  ดี 
28 โครงการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 6 สัมพันธ์ชุมชน นางสาวสุรภา  หล่อทอง 
29 โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน 3.2 กิจการนักเรียน นางสาววราภัสร ์ บุญน่วม 
30 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5.1 กิจการนักเรียน นางกชกร  ปรีสงค ์
31 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 3.2 กิจการนักเรียน นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
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ส่วนที่ 1 
 

ค ำแถลงประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อทุิศ) 
สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เมืองพัทยำ 
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ค ำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
 

เรียน  ประธำนกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์
อุทิศ) 
  

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จะเสนอร่างแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ได้ทราบ
ถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี ้
 

1. สถำนกำรณ์คลัง 
รำยรับ 

ประมาณการรายรับท้ังส้ินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน   8,326,240   บาท 
รำยจ่ำย 
          ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน   8,323,762  บาท 
 
เหตุผล 

ในด้านรายได้ปรากฏว่า รายได้แต่ละประเภทเป็นรายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ ของ
เมืองพัทยาและเงินงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาล 

ในด้านรายจ่าย ผู้อ านวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ีการเงินซึ่งรับผิดชอบร่วมกันในการ 
ควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณหรือตามอ านาจ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเมอืงพัทยา เรื่อง เงินบ ารุง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณครั้งนี้ เป็นการจัดท าแผนแบบสมดุล 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แม้สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 

แต่โรงเรียนก็สามารถด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณได้ครบถ้วนทุกโครงการ 
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2.1 รำยได้ 
 

รำยได้ 
รับจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำย 
เหตุ 

 ก. รำยได้ที่จัดหำเอง    
 1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ - -  
 2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 26,310 600,000  
 3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ - -  
 4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา - -  
 5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก  เน่ืองจากบุคคลน้ันได้รับประโยชน์ 

จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
75,000 5,000  

 6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

- -  

 7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 20,126.19 20,000  
 8.  รายได้อื่นๆ  404,862.65 245,000  
 ข. รำยได้ที่เมืองพทัยำต้ังงบประมำณให้และเงินที่ได้รบัจำกเงินอุดหนุน    
 1. เงินที่เมืองพัทยาต้ังงบประมาณจากเงินรายได้ของเมืองพัทยาเอง 

1.1  ค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวัน 
 

 
3,486,000 

 

 
1,372,000 

 

 2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ    
            2.1 ค่าอาหารกลางวัน   2,078,000 4,080,000  
     2.2    ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

   2.3    ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   2.4    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

447,450 
- 

666,090 

898,380 
437,340 
668,520 

 

       
       

       
       
       
       
        
       
   รวมทั้งสิ้น 7,203,838.84 8,326,240.00  

 

 

 

 

 

2.2  รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ (ป ี2561) 
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รำยจ่ำย 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำย 
เหตุ 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย   

- 130,692 
79,192    

 

2. ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียน
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) - 31,500  

3. เพ่ือจัดท าสื่อ เครื่องมือทดสอบด้านการอ่านและการเขียน  20,000  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดเป็น ท ำเป็น  
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   

 191,000 
50,000        

 

2. จัดกิจกรรมจัดท าข้อมูลเว็บไซด์และเอกสารเผยแพร่ที่ทันสมัย  5,000  
3. จัดท าสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย ส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักไร้ดิน เรียนรู้โครงงาน  25,000  
4. จัดค่ายพักแรมพัฒนาทักษะด้านลูกเสือ-เนตรนารี  100,000  
5. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย    8,000  
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รักตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง  3,000  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม รักษ์ควำมเป็น
ไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องถ่ิน 
1. จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 5,626,350 
 
24,350 

 

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ รักษค์วามเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม  50,000  
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  70,000  
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษของสารเสพติดและสามารถ 
ป้องกันและหลีกเลี่ยงตนเองจากสารเสพติดได้ 

 30,000  

5. จัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า   496,000  
6. จัดให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและเลือกรับประทานอาหารที่มี 
สารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

 4,956,000  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำรและครูสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
1. จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานและจัดท าเอกสาร ประกอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน 

 565,000 
3,000 

 

2. จัดท าเครื่องมือและแบบทดสอบ  5,000  
3. อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน   - 20,000  
4. พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในสถานศึกษา  500,000  
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  2,000  
6. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  35,000  
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้  
1. จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู ้

 460,000 
2,000 

 

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศประวัตินาเกลือในพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)  53,000  
3. จัดกิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู ้  250,000  
4. จัดประกวดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  5,000  
5. ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาสวยงามน่าอยู่เอ้ือต่อการเรียนรู้  150,000  
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รำยจ่ำย 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำย 
เหตุ 

 กลยุทธ์ที่ 6  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร สถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนและผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
1. จัดประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน เย่ียมบ้านผู้ปกครอง จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- 
 
- 

15,000 
 

15,000 
  

 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น  6,988,042  
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อทุิศ) 
สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เมืองพัทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ของโรงเรยีนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ) 

เมืองพัทยำ  จังหวัดชลบุรี 
******************************************************************* 

หลักกำร 
 

รำยจ่ำยทั้งสิ้น              ยอดรวม   6,988,042  บำท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน    ยอดรวม  130,692  บำท 
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                                                      

                                                                                         ยอดรวม    79,192  บาท 
2. ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
                                                                                              ยอดรวม  31,500   บาท 
3. เพื่อจัดท าส่ือ เครื่องมือทดสอบด้านการอ่านและการเขียน 
                                                                                              ยอดรวม  20,000  บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดเป็น ท ำเปน็ ยอดรวม  191,000  บำท 
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์    

          ยอดรวม   50,000 บาท  
2. จัดกิจกรรมจัดท าข้อมูลเว็บไซด์และเอกสารเผยแพร่ท่ีทันสมัย  

ยอดรวม   5,000  บาท 
3. จัดท าส่ิงประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย ส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักไร้ดิน เรียนรู้โครงงาน  

ยอดรวม  25,000  บาท 
4. จัดค่ายพักแรมพัฒนาทักษะด้านลูกเสือ-เนตรนารี 

ยอดรวม  100,000  บาท 
5. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย   

ยอดรวม  8,000  บาท 
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รักตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง 

ยอดรวม  3,000  บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม  
รักษ์ควำมเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องถ่ิน                       ยอดรวม 5,626,350 บำท 
1. จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          ยอดรวม  24,350 บาท 
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม       
                                                                  ยอดรวม  50,000 บาท 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
         ยอดรวม  70,000  บาท 
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด 
และสามารถป้องกันและหลีกเล่ียงตนเองจากสารเสพติดได้ 
         ยอดรวม  30,000 บาท  
5. จัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า 
         ยอดรวม  496,000  บาท 
6. จัดให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและเลือกรับประทานอาหาร 
ท่ีมีสารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

ยอดรวม  4,956,000  บาท 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำรและครูสู่ควำมเป็นมืออำชพี                     ยอดรวม 565,000 บาท 
1. จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานและจัดท าเอกสารประกอบ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน                                                          

          ยอดรวม  3,000 บาท 
2. จัดท าเครื่องมือและแบบทดสอบ 
                                                                                             ยอดรวม  5,000 บาท 
3. อบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน                                                                                                      
                                                                                              ยอดรวม  20,000 บาท  
4. พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในสถานศึกษา 
                                                                                          ยอดรวม  500,000 บาท 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
                                                                                             ยอดรวม  2,000 บาท 
6. จัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง 
                                                                                                ยอดรวม  35,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้              ยอดรวม  460,000 บำท 
1. จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้    

  ยอดรวม  2,000   บาท 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศประวัตินาเกลือในพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 

  ยอดรวม  53,000   บาท 
 

3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  ยอดรวม  250,000  บาท 
 

4. จัดประกวดห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
                 ยอดรวม  5,000   บาท 
5. ปรับภมูิทัศน์ในสถานศึกษาสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
           ยอดรวม  150,000    บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง                            ยอดรวม 15,000  บำท 
1. จัดประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน จัดท าวารสาร 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เย่ียมบ้านผู้ปกครอง จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยอดรวม  15,000 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  6,988,042  บำท 
 
 

เหตุผล 
 

 เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ตลอดปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ของโรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ) 

เมืองพัทยำ   จังหวัดชลบุรี 
******************************* 

 โดยท่ีเป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อาศัยข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
เรื่อง เงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 9 จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ดังนี้  
 ข้อ  1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้  เรียกว่า  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561   
 ข้อ  2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน   8,323,762  บาท                 
 
 โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน    ยอดรวม  130,692  บำท 
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                       ยอดรวม    79,192  บาท 
2. ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)                                             ยอดรวม  31,500   บาท 
4. เพื่อจัดท าส่ือ เครื่องมือทดสอบด้านการอ่านและการเขียน    ยอดรวม  20,000  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดเป็น ท ำเปน็      ยอดรวม  191,000  บำท 
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์                ยอดรวม   50,000 บาท  
2. จัดกิจกรรมจัดท าข้อมูลเว็บไซด์และเอกสารเผยแพร่ท่ีทันสมัย   ยอดรวม   5,000  บาท 
3. จัดท าส่ิงประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย ส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักไร้ดิน เรียนรู้โครงงาน  ยอดรวม  25,000  บาท 
4. จัดค่ายพักแรมพัฒนาทักษะด้านลูกเสือ-เนตรนารี     ยอดรวม  100,000  บาท 
5. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย     ยอดรวม  8,000  บาท 
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รักตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง  ยอดรวม  3,000  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม  
รักษ์ควำมเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องถ่ิน                       ยอดรวม   5,626,350  บำท 
1. จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ยอดรวม  24,350 บาท 
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม     ยอดรวม  50,000 บาท 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี     ยอดรวม  70,000  บาท 
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด 
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และสามารถป้องกันและหลีกเล่ียงตนเองจากสารเสพติดได้    ยอดรวม  30,000 บาท  
5. จัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า      ยอดรวม  496,000  บาท 
6. จัดให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและเลือกรับประทานอาหาร 
ท่ีมีสารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการ     ยอดรวม  4,956,000  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำรและครูสู่ควำมเป็นมืออำชพี                     ยอดรวม  565,000 บาท 
1. จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานและจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยและขั้น
พื้นฐาน                                                  ยอดรวม  3,000 บาท 
2. จัดท าเครื่องมือและแบบทดสอบ      ยอดรวม  5,000 บาท 
3. อบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน                                                          ยอดรวม  20,000 บาท  
4. พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในสถานศึกษา   ยอดรวม  500,000 บาท 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา     ยอดรวม  2,000 บาท 
6. จัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง        ยอดรวม  35,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้             ยอดรวม 460,000 บำท 
1. จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้   ยอดรวม  2,000  บาท 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศประวัตินาเกลือในพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ   ยอดรวม  53,000   บาท 
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้       ยอดรวม  250,000  บาท 
4. จัดประกวดห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ     ยอดรวม  5,000   บาท 
5. ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้    ยอดรวม  150,000  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง                             ยอดรวม 15,000  บำท 
1. จัดประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
เย่ียมบ้านผู้ปกครอง จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น     ยอดรวม  15,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น     6,988,042      บำท 
 
      ข้อ  4  การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงิน
บ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา พ.ศ.2561  ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ใน
สถานศึกษา  
       
 

        (ลงนาม) 
                                       (นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วฒันา) 

     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
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ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อทุิศ) 
สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เมืองพัทยำ 
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ประมำณกำรรำยได้ของสถำนศึกษำ 
 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  

ของโรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ) 
เมืองพัทยำ  จังหวัดชลบุรี 

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

ประมำณกำรรำยได้  รวมทั้งสิ้น    8,326,240  บำท   
ก. รำยได้ที่จัดหำเอง 

1. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ  จ านวน....................-...................บาท     
2. เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จาการจ าหน่ายส่ิงของ  จ านวน   600,000  บาท  
3. เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ  จ านวน................-.................บาท   
4. เงินท่ีได้จาการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา  จ านวน..............-.............บาท  
5. เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก  เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

จ านวน  5,000  บาท   
6. เงินท่ีได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา จ านวน

.........-...........บาท  
7. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน   20,000  บาท 
8. รายได้อื่นๆ  จ านวน  245,000   บาท    

ข. รำยได้ท่ีเมืองพัทยำต้ังงบประมำณให้และเงินที่ได้จำกเงินอุดหนุน 
1. เงินท่ีเมืองพัทยาต้ังงบประมาณเงินรายได้ของเมืองพัทยาเอง  

1.1 ค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวัน     จ านวน    1,372,000   บาท  
  

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน        จ านวน  4,080,000  บาท   
2.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน      จ านวน  898,380  บาท  
2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน      จ านวน  437,340  บาท 
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน  668,520  บาท 
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
ของโรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ) 

เมืองพัทยำ   จังหวัดชลบุรี 
******************************* 

รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญาตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
 
งำนที่ท ำ  

      1. จัดทัศนศึกษาทุกระดับช้ัน 
       2. จัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาเด็กปฐมวัย 
       3. จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  79,192  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 3,500 79,192   
รวม 3,500 79,192   
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
แนวทำงกำรพัฒนำท่ี  2   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานชาติ   
มีความสามารถตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง 2558 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไป  
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์  

ของโรงเรียน 
                 4. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้มีอัตลักษณ์อ่านออกเขียนได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
งำนที่ท ำ  

      1. สอนเสริม O-NET 
       2. กิจกรรมแข่งขันในทักษะวิชาการ 
       3. ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน 
                4. จัดงานวันวิทยาศาสตร์ 

      5. จัดงานวันคริสต์มาส 
      6. จัดท าป้ายนิทรรศการผลงานเผยแพร่อัตลักษณ์สถานศึกษา 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ   51,500  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

- 31,500   

2. โครงการพัฒนาการอ่านเขียน - 20,000   
รวม - 51,500   
 
1. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  งบประมาณ   31,500  บาท 
 1. กิจกรรมสอนเสริม        17,700  บาท 
 2. กิจกรรมคริสต์มาส      5,000    บาท 
 3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 5,000    บาท 
 4. กิจกรรมวันสุนทรภู ่  3,800    บาท 
2. โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 
 1. กิจกรรมฝึกอ่านฝึกเขียน 6,000    บาท 
 2. กิจกรรมอ่านเขียนเรียนคล่อง 10,000   บาท 
 3. กิจกรรมนิเทศการสอนอ่านออกเขียนได้     1,000    บาท 
 4. กิจกรรมรักการอ่าน  3,000     บาท 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น  ท าเป็น 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
วัตถุประสงค์  

     1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิด      
สร้างสรรค์ออกแบบจินตนาการ วิพากษ์วิจารณ์งานได้ 
      2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้และอ้างอิงแหล่งท่ีมา 
ของข้อมูลได้ 
               3. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการท างาน       
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร มีทักษะในการจัดการการท างานให้ส าเร็จและภูมิใจ ใน
ผลงานของตัวเอง 
 
งานที่ท า  

     1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ 
      2. จัดท าข้อมูลเว็บไซด์ท่ีทันสมัยให้ทันโลกทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3. จัดท าส่ิงประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย ส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักไร้ดิน เรียนรู้โครงงาน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  80,000  บาท 

งาน/โครงการ/ กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 50,000   
2. โครงการห้องสมุด IT - 5,000   
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- 25,000 
  

รวม - 80,000   
 
1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    งบประมาณ   50,000   บาท 
 1. กิจกรรมสอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   5,000     บาท 
 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000     บาท 
 3. กิจกรรมประกวดวาดภาพ     5,000     บาท 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนวงโยธาวาทิต    10,000    บาท 
 5. กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง   15,000  
บาท 
 6. กิจกรรมร้องเล่นเต้นร าสุขกายสุขใจ    10,000     บาท 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น  ท าเป็น 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์     
              1.  เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
งานที่ท า   
               1.  จัดค่ายพักแรมพัฒนาทักษะด้านลูกเสือ-เนตรนารี 
     2.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย 
     3.  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รกัตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
1.  ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
2.  ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 งบประมาณ  111,000  บาท 
 

งาน/โครงการ/ กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี - 100,000   
2. โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย - 8,000  
3. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 3,000  

รวม - 111,000   
 
1. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี   งบประมาณ  100,000  บาท 
2. โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย     งบประมาณ   8,000   บาท 
 1. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  8,000     บาท 
 2. กิจกรรมฝึกประชาธิปไตย     -         บาท 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และท้องถิ่น 
 
แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และประเพณีอันดีงาม 
 
วัตถุประสงค์ 
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      1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและประเพณีดีงามของไทย 
      2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกับ  

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

งำนที่ท ำ  
      1. จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

                2.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  74,350  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- 
4,350 

  

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา - 20,000   
3. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี
ไทย 

- 
50,000 

  

รวม - 64,350   
 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
3. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีไทย   งบประมาณ  50,000   บาท 
 1. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
  - กิจกรรมวันไหว้คร ู  1,500      บาท 
  - กิจกรรมวันเด็ก   35,500    บาท 
 2. กิจกรรมวันส าคัญของศาสนา    3,000      บาท 
  - วันวิสาขบูชา 
  - วันอาสาฬหบูชา 
  - วันเข้าพรรษา 
  - วันมาฆบูชา 
 3. กิจกรรมวันส าคัญของพระมหากษัตริย ์
  - กิจกรรมวันแม่   1,500     บาท 
  - กิจกรรมวันพ่อ   1,500     บาท 
 4. ประเพณีท้องถิ่นไทย 
  - ประเพณีสงกรานต์วันไหล 4,000     บาท 
  - ประเพณีกองข้าวพัทยานาเกลือ 3,000     บาท 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และท้องถิ่น 
 
แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี สุขบัญญัติ 10 ประการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  
                2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติดและสามารถป้องกันและหลีกเล่ียง 
ตนเองจากสารเสพติดได้ 

 
งำนทีท่ ำ  
                1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  

      2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติดและสามารถป้องกันและ  
หลีกเล่ียงตนเองจากสารเสพติดได้ 
      3. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและเลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วน 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  5,552,000  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- 
30,000 

  

2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 40,000 
 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข - 30,000 
 

4. โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน - 5,452,000  
รวม - 5,552,000   
 
1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   งบประมาณ   30,000  บาท 
 1. กิจกรรมกีฬาภายใน     15,000  บาท 
 2. กิจกรรมนันทนากายบริหาร       -       บาท 
 3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ       -       บาท 
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 4. กิจกรรมกีฬานักเรียนสังกัดเมืองพัทยา   13,000  บาท 
 5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก    -   บาท 
 6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคประเทศ       -  บาท 
 7. กิจกรรมสอนเสริมสุขศึกษาและพลศึกษา  2,000  บาท 
 8. กิจกรรมส่งเสริมการสอนโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา    -   บาท 
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   งบประมาณ  40,000   บาท 
 1. กิจกรรมนโยบายและการบริหารจัดการในโรงเรียน    2,000    บาท 
 2. กิจกรรมการจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ  20,000    บาท 
 3. กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน      4,000    บาท 
 4. กจิกรรมโภชนาการและอาหารปลอดภัย   10,000    บาท 
 5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ       4,000    บาท 
3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   งบประมาณ   30,000   บาท 
 1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ          -       บาท 
 2. กิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกัน    18,000    บาท 
 3. กิจกรรมแกนน าเฝ้าระวัง     10,000    บาท 
 4. กิจกรรมค้นหา รักษา ดูแล       2,000    บาท    
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ  1   ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์   
                1. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา   
                2. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 
งำนที่ต้องท ำ     
   1.  ท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 
   2.  ท าเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 
   3.  จัดท าเครื่องมือและแบบทดสอบ 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  28,000  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร ของ
สถานศึกษา 

- 
3,000 
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2. โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา - 5,000 
 

3. โครงการวิจัยในช้ันเรียน - 20,000   
รวม - 28,000   
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 2   พัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำด้วยระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ      
โดยกระบวนกำรท ำงำนแบบ PDCA 
 
วัตถุประสงค์     
                1. เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินของ สมศ. 

  2. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจความรักความสามัคคีในการร่วมท ากิจกรรมของ  
สถานศึกษา 
 

งำนที่ต้องท ำ    
1. พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในสถานศึกษา 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญรษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  505,000  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการนิเทศภายใน - -   
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา - 500,000 

 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - 5,000 

 
รวม - 505,000   
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 3   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้งาน 
 
วัตถุประสงค์   
                1. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
   2. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  

 
งำนที่ต้องท ำ   
   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
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   2. จัดซื้อวัสดุส้ินเปลืองหมึกพิมพ์ 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
1. ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)   
2. ฝ่ายธุรการ การเงิน/พัสดุโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ  32,000  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา - 2,000   
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน - 30,000 

 
รวม - 32,000   
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำที่  1    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์   

     1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

งำนที่ท ำ   
     1. จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศประวัตินาเกลือในพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
     3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)                                                                                                                                                                              
งบประมาณ  305,000  บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน - 2,000   
2. โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อทิุศ (บ้านนาเกลือ) - 53,000   
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 250,000  
รวม - 305,000   
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    งบประมาณ  250,000   บาท 
 ระยะท่ี 1  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA   
อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี งบประมาณ   46,560   บาท       
 ระยะท่ี 2  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   
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อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี งบประมาณ   48,650   บาท 
 ระยะท่ี 3  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย , เรือหลวง
จักรีนฤเบศร และป่าชายเลน สอ.รฝ.  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี งบประมาณ   39,150   บาท 
 ระยะท่ี 4  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี งบประมาณ   17,480   บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำที่  2   พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์   

     1. เพื่อปรับภมูิทัศน์ในสถานศึกษาให้สวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

งำนที่ท ำ   
     1. จัดประกวดห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
     2. ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    
1. ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
2. ฝ่ายอาคารสถานท่ีโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
งบประมาณ 155,000 บาท 

งำน/โครงกำร/ กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

1. โครงการ 5 ส - 5,000   
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา - 150,000   
รวม - 155,000   
 
ยุทธศำสตร์ท่ี  6    ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง 
  
แนวทำงกำรพัฒนำ  1    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์                  
                1. เพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
                2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมต่างของทางสถานศึกษา 
 
งำนที่ท ำ                      
               1. จัดประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
      2. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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      3. เย่ียมบ้านผู้ปกครอง 
      4. จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ       
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
งบประมาณ 15,000 บาท 

งาน/โครงการ/ กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1. โครงการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา - 15,000   
รวม - 15,000   
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รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ของโรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ) 
เมืองพัทยำ  จังหวัดชลบุรี 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
***************************** 

รำยจ่ำย  ทั้งสิ้น  ต้ังไว้รวม    6,988,042      บาท      
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1    พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน       ต้ังไว้รวม    130,692   บำท        

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  1   ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546      ต้ังไว้รวม  79,192 บำท แยกเป็น 
        1.1.1  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัย     ต้ังไว้ 79,192  บำท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา ค่าเข้า
ชม ค่าอาหาร จัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมและพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 

 
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  2   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานชาติ  มี

ความสามารถตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง 2558    ต้ังไว้รวม  51,500  บำท  แยกเป็น 
        1.2.1  โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ)  ต้ังไว้  31,500  บำท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถเพื่อน านักเรียนแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ  ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จัดท าป้ายไวนิล  ค่ากระดาษ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก  งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน 
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 

1.2.2  โครงการพัฒนาการอ่านเขียน  ต้ังไว้  20,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายนิเทศ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมอ่านเขียน  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา 
เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านเขียนของผู้เรียน  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
(พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น  ท าเป็น    ต้ังไว้รวม  191,000  บาท       
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2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น  ต้ังไว้รวม  80,000 
บาท แยกเปน็ 

2.1.1  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ต้ังไว้  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เครื่องส าอาง  

ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ   ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 

      2.1.2  โครงการห้องสมุด IT   ต้ังไว้  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
โครงงาน  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดท า 
ข้อมูลเว็บไซด์และเอกสารเผยแพร่ท่ีทันสมัย ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 

 
2.2.3  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ต้ังไว้  25,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานประดิษฐ์ อุปกรณ์ฝึก 
ประกอบงานอาชีพ  ค่าแก๊ส ค่าวัสดุงานปลูกผักไร้ดิน อุปกรณ์ฝึกประกอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ด าเนินโครงการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงงาน ต้ังจ่ายจาก 
งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพื่อจัดท าส่ิงประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย ส่งเสริมอาชีพ ปลูกผัก
ไร้ดิน เรียนรู้โครงงาน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1 
 

2.2   แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ต้ังรวมไว้  111,000  บาท   
แยกเป็น 

2.2.1  โครงการลูกเสือ - เนตรนารี   ต้ังไว้  100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงงาน  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อส่งเสริม 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 2  แนว
ทางการพัฒนาท่ี 2 
 

2.2.2  โครงการสง่เสริมวิถีประชาธิปไตย   ต้ังไว้  8,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่าปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ การ
เป็นสภานักเรียนขณะปฏิบัติหน้าท่ีภายในและภายนอกสถานศึกษา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้าย และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงงาน ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน  เพื่อ
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เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 
 

2.2.3  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ต้ังไว้  3,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงงาน  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย ในจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รักตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา สามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 
ยุทธศำสตร์ที่  3   ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม รักษ์ควำมเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
ท้องถ่ิน ต้ังไว้ รวม  5,626,350 บำท   

3.1  แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และประเพณี อันดี
งาม  ต้ังไว้   74,350  บำท  แยกเป็น    

3.1.1  โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ  
และวัฒนธรรม   ต้ังไว้ 4,350 บำท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ปรากฏในแผนพัฒนา การศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 

3.1.2  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ  ต้ังไว้   20,000 บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินโครงการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯลฯ   ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 
  3.1.3  โครงกำรวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และประเพณีไทย  
ต้ังไว้  50,000 บำท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส่ือ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่าวัสดุในการจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุในการจัดสถานท่ี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ การด าเนินโครงการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1 
 

3.2  แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี สุขบัญญัติ 10 ประการ มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ต้ังไว้  5,552,000  บำท  แยกเปน็    
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3.2.1  โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ       
ต้ังไว้  30,000 บำท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกทักษะ ด้าน
กีฬาและสุขภาพของผู้เรียน ค่าจ้างเหมารถโดยสารในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและอืน่ ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปรากฏในแผน 
พัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 

3.2.2   โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ    ต้ังไว้  40,000  บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ  ค่าวัสดุ ในการส่งเสริม  

สุขภาพและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันยงุลาย ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก  
งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 

3.2.3   โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข    ต้ังไว้  30,000  บำท 
เพื่อเป็นค่าการจัดอบรมนักเรียนแกนน า ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เช่น ป้ายอบรม ค่าตอบแทน  

วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินโครงการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2 
 
  3.2.4  โครงกำรอำหำรเช้ำและอำหำรกลำงวันนักเรียน  ต้ังไว้   5,452,000  บำท 
  เพื่อเป็นค่าอาหารเช้านักเรียนขาดแคลน ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
และประถมศึกษา ค่าอาหารกลางวันระดับมัธยมศึกษา ต้ังจ่ำยจำก งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4   ผู้บริหำรและครูสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ต้ังไว้รวม  565,000  บำท 

4.1  แนวทำงกำรพัฒนำ 1   ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียน เป็น
ส าคัญ  ต้ังไว้รวม  28,000  บำท  แยกเป็น     
         4.1.1  โครงกำรจัดท ำหลักสูตร และเอกสำรประกอบหลักสูตรของสถำนศึกษำ  
ต้ังไว้  3,000 บำท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท ารูปเล่ม 
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ด าเนินโครงการท่ีใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ต้ังจ่ำยจำก เงินรายได้สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นส าคัญ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-
2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
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   4.1.2  โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา  ต้ังไว้  5,000  บำท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าแบบทดสอบ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ต้ังจ่ำยจำก เงินรายได้สถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด การศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นส าคัญ ปรากฏในแผน 
พัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 

4.1.3  โครงกำรวิจัยในชั้นเรียน     ต้ังไว้  20,000 บำท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน ปรากฏในแผน 
พัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 
 4.2  แนวทำงกำรพัฒนำท่ี  2   ครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยระบบงานประกันคุณภาพ  
การศึกษาและ PDCA    ต้ังไว้รวม  505,000  บำท  แยกเป็น     
     4.2.1   โครงกำรกำรนิเทศภำยใน ต้ังไว้     -     บำท 
 
           4.2.2   โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ  ต้ังไว้  5,000 บำท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท ารูปเล่ม 
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีใช้ในกิจกรรม 
ดังกล่าว ต้ังจ่ำยจำก  เงินรายได้สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ บุคลากรในสถานศึกษาด้วยระบบ 
งานประกนัคุณภาพการศึกษา และกระบวนการท างานแบบ PDCA  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
(พ.ศ. 2561-2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 
   4.2.3   โครงกำรส่งเสริมศักยภำพครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ  ต้ังไว้  500,000 บำท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ค่าอาหาร 
เครื่องด่ืม ค่าจัดท าเนียบครู  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ต้ัง
จ่ำยจำก เงินรายได้สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยระบบ งานประกัน
คุณภาพการศึกษาและ PDCA  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
  
 4.3  แนวทำงกำรพัฒนำท่ี  3  ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  ต้ังไว้รวม  32,000 บำท  แยกเป็น     
   4.3.1   โครงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ ต้ังไว้   2,000  บำท 
                   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในพัฒนาสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ท่ีใช้
ในกิจกรรมดังกล่าว ต้ังจ่ำยจำก เงินรายได้สถานศึกษา  เพื่อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 
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   4.3.2   โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในโรงเรียน  ต้ังไว้  30,000  บำท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ด าเนินโครงการท่ีใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ต้ังจ่ำยจำก  เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้    ต้ังไว้รวม  460,000  บาท        

5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ต้ังไว้รวม  305,000  บาท  แยกเป็น 
 
         5.1.1  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน  ต้ังไว้  2,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดท าป้าย  
แหล่งเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา สามปี 
(พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 

5.1.2  โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
ต้ังไว้ 53,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จัดท าข้อมูลสารสนเทศประวัตินาเกลือใน
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าไวนิลพร้อมโครงสร้าง จ านวน 3 จุด และป้าย
อะคริลิคหน้าห้องและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ต้ังจ่ายจาก  
เงินรายได้สถานศึกษา  เพื่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา สาม
ปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 
  5.1.3  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ต้ังไว้  250,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา 
ค่าเข้าชม ค่าอาหาร  ต้ังจ่ายจาก งบพัฒนาการจัดการศึกษา เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปรากฏในแผนพัฒนา 
การศึกษา สามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
 

5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สวยงามน่าอยู่และ 
เอื้อต่อการเรียนรู้        ต้ังไว้รวม  155,000 บาท แยกเป็น 
      5.2.1  โครงการ 5 ส    ต้ังไว้   5,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา  
เพื่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2561-2563)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
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        5.2.2  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา   
ต้ังไว้  150,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายวัสดุ-อุปกรณ์  
ให้ความรู้ติดตาม ต้นไม้ในกิจรรมต้นไม้พูดได้ ค่าด าเนินกิจกรรมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา  เพื่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนา 
การศึกษาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6   ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและผู้มี   
 ส่วนเก่ียวข้อง  ต้ังไว้รวม 15,000 บาท        

6. แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดกิจการศึกษา  ต้ังไว้รวม 15,000 บำท 
 6.1.1  โครงกำรสถำนศกึษำและชุมชนร่วมกันพัฒนำกำรศึกษำ   ต้ังไว้  15,000  บำท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้าย  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าวารสารโรงเรียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ดังกล่าวฯลฯ ต้ังจ่ำยจำก  เงินรายได้สถานศึกษา  
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา 
การศึกษาสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)  กลยุทธ์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
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บัญชีกระทบยอดประมำณกำรรำยรับและประมำณกำรรำยจ่ำย 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ)  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ  เมืองพัทยำ 

ต้ังจ่ำยจำก งบพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร 

ประมำณ 
กำรรำยรับ 

(บำท) 

ประมำณ
กำร

รำยจ่ำย 
(บำท) 

ประมำณกำร 
รำยจ่ำยสูงต่ ำ 
กว่ำประมำณ 
กำรรำยรับ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หมำยเหตุ 

 ประมำณกำรรำยรับ         
1 โครงการสง่เสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 79,192 79,192   ยุทธศาสตร์ 1 แนว 1  
2 โครงการสง่เสริมความสามารถทางวิชาการ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) 31,500 31,500 

   
 
 
ยุทธศาสตร์ 1 แนว 2 

 

3 โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 20,000 20,000   ยุทธศาสตร์ 1 แนว 2  
4 โครงการสง่เสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่ม 

สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 50,000 50,000 
   

ยุทธศาสตร์ 2 แนว 1 
 

5 โครงการห้องสมุด IT 5,000 5,000   ยุทธศาสตร์ 2 แนว 1  
6 โครงการสง่เสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25,000 25,000 
   

ยุทธศาสตร์ 2 แนว 1 
 

7 โครงการลูกเสือ - เนตรนารี 100,000 100,000   ยุทธศาสตร์ 2 แนว 2  
8 โครงการสง่เสริมวิถีประชาธิปไตย 8,000 8,000   ยุทธศาสตร์ 2 แนว 2  
9 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000 3,000   ยุทธศาสตร์ 2 แนว 2  
10 โครงการสง่เสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4,350 4,350 

   
 

ยุทธศาสตร์ 3 แนว 1 

 

11 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสถานศึกษา 20,000 20,000 

   
ยุทธศาสตร์ 3 แนว 1 

 

12 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และประเพณีไทย 50,000 50,000 

   
ยุทธศาสตร์ 3 แนว 1 

 

13 โครงการสง่เสริมทักษะทางการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 30,000 30,000 

   
ยุทธศาสตร์ 3 แนว 2 

 

14 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40,000 40,000   ยุทธศาสตร์ 3 แนว 2  
15 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้สื่อ

การเรียนการสอน 2,000 2,000 
   

ยุทธศาสตร์ 5 แนว 1 
 

16 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 250,000 250,000   ยุทธศาสตร์ 5 แนว 1  
  

รวมทั้งสิ้น 718,042 718,042 
    

 
 
 



33 
 

 
บัญชีกระทบยอดประมำณกำรรำยรับและประมำณกำรรำยจ่ำย 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ)  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ  เมืองพัทยำ 

ต้ังจ่ำยจำก   เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 

 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร 

ประมำณ 
กำรรำยรับ 

(บำท) 

ประมำณ
กำร

รำยจ่ำย 
(บำท) 

ประมำณกำร 
รำยจ่ำยสูงต่ ำ 
กว่ำประมำณ 
กำรรำยรับ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หมำยเหตุ 

 ประมำณกำรรำยรับ         
1 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข 30,000 30,000 
   

ยุทธศาสตร์ 3 แนว 2 
 

2 โครงการจัดท าหลักสูตรและเอกสาร 
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา 3,000 3,000 

   
ยุทธศาสตร์ 4 แนว 1 

 

3 โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถาน 
ศึกษา 5,000 5,000 

   
ยุทธศาสตร์ 4 แนว 1 

 

4 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 20,000 20,000   ยุทธศาสตร์ 4 แนว 1  
5 โครงการนิเทศภายใน - -   ยุทธศาสตร์ 4 แนว 2  
6 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 5,000   ยุทธศาสตร์ 4 แนว 2  
7 โครงการสง่เสริมศักยภาพครูและบคุลากร 

ในสถานศึกษา 500,000 500,000 
   

ยุทธศาสตร์ 4 แนว 2 
 

8 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา 
สถานศึกษา 2,000 2,000 

   
ยุทธศาสตร์ 4 แนว 3 

 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 30,000 30,000   ยุทธศาสตร์ 4 แนว 3  
10 โครงการแหลง่เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ เจริญราษฎร์

อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 53,000 53,000 
   

ยุทธศาสตร์ 5 แนว 1 
 

11 โครงการ 5 ส 5,000 5,000   ยุทธศาสตร์ 5 แนว 2  
12 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 150,000 150,000 
   

 ยุทธศาสตร์ 5 แนว 2 
 

13 โครงการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกัน 
พัฒนาการศึกษา 15,000 15,000 

   
ยุทธศาสตร์ 6 แนว 1 

 

  
รวมทั้งสิ้น 818,000 818,000 
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บัญชีกระทบยอดประมำณกำรรำยรับและประมำณกำรรำยจ่ำย 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ)  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ  เมืองพัทยำ 

ต้ังจ่ำยจำก   เงินงบเมืองพัทยำและงบอุดหนนุ 
 

 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร 

ประมำณ 
กำรรำยรับ 

(บำท) 

ประมำณ 
กำรรำยจ่ำย 

(บำท) 

ประมำณกำร 
รำยจ่ำยสูงต่ ำ 
กว่ำประมำณ 
กำรรำยรับ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
หมำย 
เหตุ 

 ประมำณกำรรำยรับ         
1 โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน 

นักเรียน 5,452,000 5,452,000 
   

ยุทธศาสตร์ 3 แนว 2 
 

  
รวมทั้งสิ้น 5,452,000 5,452,000 
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