
 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



ก 
 

ค าน า 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค๑ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวให๎สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ได๎ออกกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ วําด๎วย ระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็น
หนํวยงานต๎นสังกัดก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให๎สถานศึกษาด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในและก าหนดให๎ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ประเมินคุณภาพ
ภายนอก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ถือวําเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา มีการก าหนดทิศทางไว๎อยําง
ชัดเจนท่ีจะน าองค๑กรไปในทิศทางท่ีต๎องการ และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด ในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงต๎องมีการวางแผนยุทธศาสตร๑ อยํางเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม
ของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก ท่ีส าคัญเหนือส่ิงอื่นใดต๎องมีการน าแผนยุทธศาสตร๑ไปสํูการ
ปฏิบัติ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน น าผลการประเมินมาพัฒนางานให๎ดี
ยิ่งขึ้นตํอไป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ ท่ีก าหนดอยํางครบถ๎วน ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการ น ามา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด เพื่อให๎เห็นถึงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นไปตามตามทิศทางท่ีก าหนดไว๎  

หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ให๎เป็นไปตามทิศทางท่ี
ก าหนดสํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามท่ีต๎องการ 

 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………………… 
           (นายปรีชา หมีนคลาน) 

     ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพรา๎ว 
                  ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สารบญั 
 

  หน๎า 
ค าน า  ก 
สารบาญ  ข 
บันทึกการให๎ความเห็นชอบ ค 
สํวนท่ี ๑ ข๎อมูลพื้นฐาน   ๑ 

 ข๎อมูลท่ัวไป ๑ 
 ข๎อมูลนักเรียน ๓ 
 ข๎อมูลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕ 
 ข๎อมูลอาคารสถานท่ีและแหลํงเรียนรู๎ ๖ 
 ข๎อมูลงบประมาณ ๙ 
 โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา ๙ 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ๑๑ 
 ผลงานดีเดํนในรอบปีท่ีผํานมา ๑๘ 
 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๒ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๒๕ 
 ผลการประเมินสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก ๓๐ 

สํวนท่ี ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓๕ 
 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓๖ 
 โครงสร๎างการบริหารงาน ๓๗ 
 การบริหารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔๑ 

สํวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๔๔ 
 แผนกลยุทธ๑การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔๕ 
 โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕๙ 

สํวนท่ี ๔ การบริหารแผนสํูการปฏิบัติ  ๑๓๓ 
 กระบวนการน าแผนสํูการปฏิบัติ ๑๓๓ 
 การติดตามการวัดและประเมินผล ๑๓๕ 

ภาคผนวก ๑๓๗ 
    ค าส่ังโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวแตํงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  

 
 



ค 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 
****************************** 

  สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร๎างความมั่นใจแกํ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องวําผ๎ูเรียนทุกคนจะได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยํางเต็มศักยภาพ โดยให๎ถือวําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นสํวน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องนั้น เพื่อให๎การ
ด าเนินการดังกลําวเป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ.๒๕๔๒(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) 
ก าหนด ทางโรงเรียนจึงจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บ๎านห๎วยมะพร๎าว ปีการศึกษา ๒๕๖๐บัดนี้ได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๕ เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ี
ประชุมได๎พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ซึ่งได๎จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสถานศึกษา มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท๑ ให๎น าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือใน
การพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค๑ เป้าหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยมะพร๎าว น าไปสํูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอกตํอไป 

 
 

(ลงช่ือ)........หมาน  ยาบา........  

    ( นายหมาน ยาบา  ) 
  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลท่ัวไป 
  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ที่ต้ัง/เขตบริการ   
หมูํท่ี ๑๑ (บ๎านห๎วยมะพร๎าว) ต าบลละงู  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๑๐  
โทร ๐๗๔-๗๕๐-๔๖๐   
 

ปรัชญา     การศึกษาท าให๎คนเจริญงอกงาม 
ค าขวัญ     มีคุณธรรม น าความรู๎ รักษ๑ส่ิงแวดล๎อม   

       อัตลักษณ ์ รู๎จักออมและพอเพียง 
อักษรย่อโรงเรียน   ห.พ.  ห.(หวงแหน)  

  พ.(พร๎อมเพียง) 
    สีประจ าโรงเรียน 
        สีน้ าเงิน หมายถึง  ผู้มีความรู้ มีความฉลาด รักความยุติธรรม 
        สีชมพู   หมายถึง  ผู้มีคุณธรรม มีน้ าใจ จิตสาธารณะ  
 

ผู้บริหาร  
นายปรีชา  หมีนคลาน ต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน  
อันดับ   ค.ศ.๓          วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแตํ วันท่ี ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวเปิดการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๐๘ โดยทางราชการ

อนุญาตให๎เปิดท าการสอนต้ังแตํวันท่ี ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๐๘ แตํเนื่องจากอยูํในระยะปิดเรียนภาค
ปลายทางราชการจึงมิได๎แตํงต้ังผ๎ูใดมาปฏิบัติราชการตํอมาเรื่องวันท่ี ๒๕ เดือนพฤษภาคม ในปีเดียวกัน 
ทางราชการจึงได๎แตํงต้ัง นายประมูล ชาชะ  เป็นครูโรงเรียนบ๎านทํุงมาชํวยราชการในโรงเรียน  

โรงเรียนจึงได๎ปลูกสร๎างอาคารเรียนแบบช่ัวคราวหลังคามุงจาก มีขนาดกว๎างประมาณ ๖ เมตร 
ยาว ๑๓ เมตร โดยได๎รับความรํวมมือกันระหวํางผ๎ูใหญํบ๎านและราษฎรในท๎องท่ีเป็นอยํางดี การปลูก
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สร๎างอาคารเรียนใช๎เวลา ๓ วัน ก็แล๎วเสร็จลงได๎ท าการเปิดสอนในวันและเวลาดังกลําว มีนักเรียนมาเข๎า
เรียนท้ังหมด ๒๘ คน ดังนี้ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๑๖ คน นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๔ คน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖ คน นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๒ คน 
           ปีการศึกษา ๒๕๒๓ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวเปิดขยายช้ันเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ เป็น
ของตนเอง (แตํกํอนยังอาศัยเปิดในช่ือโรงเรียนคลองน้ าเค็ม) ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ทางส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสตูลได๎จัดสรรเงินงบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อสร๎างส๎วมแบบ ๔๐๑ กรมสามัญ
ศึกษา จ านวน ๒ ท่ีนั่ง เริ่มสร๎างเมื่อวันท่ี  ๒๕ มกราคม ๒๕๒๕ ใช๎เป็นสุขาประจ าโรงเรียนในปีเดียวกัน 
ทางโรงเรียนได๎รับอนุมัติให๎เปิดขยายช้ันเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีครูจ านวน ๘ คน โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยมะพร๎าว เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในศูนย๑เครือขํายละงู ๒ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

สภาพที่ต้ังเขตบริการและชุมชน 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ต้ังอยูํหมูํท่ี ๑๑ พื้นท่ีต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัดศูนย๑

เครือขํายละงู ๒ ระยะทางหํางจากสถานท่ีต้ังท่ีวําการอ าเภอละงู ๑๑  กิโลเมตร และหํางจากเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๖๐ กิโลเมตร  มีเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน หมูํท่ี ๑๑ บ๎านห๎วยมะพร๎าว 
ทิศเหนือติดกับล าคลองละงู ทิศตะวันออกติดกับหมูํท่ี ๓ บ๎านดาหล า ทิศใต๎จดหมูํท่ี ๑๓  บ๎านคลองขุด 
ทิศตะวันตกจดหมูํท่ี  ๕ บ๎านทํุงและล าคลองละงูหมูํ ๑๓  มีโรงเรียนใกล๎เคียงในเขตพื้นท่ีของต าบลและ
พื้นท่ีตํางต าบลดังนี้ โรงเรียนบ๎านทํุงสภากาชาดอุปถัมภ๑ ๒๕๕๐ โรงเรียนบ๎านคลองน้ าเค็ม  โรงเรียน
บ๎านห๎วยไทร โรงเรียนบ๎านดาหล า  

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท แตํเพราะมีระยะทางหําง
จากเทศบาลต าบลก าแพง ประมาณ ๙ กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ ๑,๑๐๐ คน ๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑ 
ของประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร๎อยละ ๗๐ มีความศรัทธาและเช่ือมั่นทางศาสนาสูง 
ปฏิบัติตามแนวทางศาสนาอยํางเครํงครัด ชุมชนเป็นขนาดชุมชนขนาดเล็กมีความสัมพันธ๑ในลักษณะ
เครือญาติ เนื่องจากบ๎านห๎วยมะพร๎าวเป็นท่ีรวมของคนตํางท๎องท่ี ตํางอ าเภอ ตํางเมือง แตํเข๎ามาอยูํ
รวมกันด๎วยการแตํงงานแล๎วพากันมาต้ังรกรากท่ีบ๎านห๎วยมะพร๎าว ท าให๎เป็นชุมชนผสม แตํในแงํของ
การศึกษา ประชากรมีพื้นฐานความรู๎คํอนข๎างต่ า  โดยท่ัวไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน 
จัดวําเป็นชุมชนท่ีมีฐานะคํอนข๎างยากจน ประกอบอาชีพ รับจ๎าง ท าสวนยางพารา ท านา ท าสวนปาล๑ม  
และสวนผลไม๎ เนื่องจากพื้นท่ีสํวนใหญํเหมาะแกํการเกษตร อยูํใกล๎แมํน้ าละงู มีคลองสํงน้ าของพลังงาน
ไฟฟ้าเข๎ามาในหมูํบ๎าน  สํวนหนึ่งไปประกอบอาชีพรับจ๎างในประเทศมาเลเซีย ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยท่ัวไป คือ ปัญจสิละและรองแง็ง 
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ที่ดินของโรงเรียน  
แปลงท่ี ๑ เป็นดินสงวนหมูํบ๎าน ขึ้นทะเบียนแปลงหมายเลขท่ี ๒๑๒  น.ส.ล.๐๑๖๐  จ านวน 

๑๖ ไรํ ๔๓ ตารางวา เลขท่ี ๔๐๒๒ แผํนท่ี ๗๕ ทิศเหนือ จรดดินนายดนกอหนี โส๏ะเทํง นายหมาดยาหวี 
โส๏ะเทํง นายหมาดดาโหด สะเทํง ระยะ ๑๘๓ เมตร ทิศใต๎ จรดดินนายกูเต็ม ราเหม นายอาด ขุนนา 
นายแอ ขวัญทอง ระยะ ๑๒๑.๔๒ เมตร ทิศตะวันออก จรดทางสาธารณะ ระยะ ๑๘๘.๔ เมตร ทิศ
ตะวันตก จรดนายเหวียน  คงถิ่น ระยะ ๑๖๙.๓๔ เมตร 

แปลงท่ี ๒ เป็นดินท่ีราษฎรยกให๎เพื่อใช๎ประโยชน๑ โดยนายทองขาว ยาบา ขึ้นทะเบียนแปลง
หมายเลขท่ี ๒๑๑ น.ส.ล.๐๑๖๑ จ านวน ๒ ไรํ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา เลขท่ี ๔๙๒๒I แผํนท่ี ๗๖ ทิศเหนือ 
จรดดินนายดาด ยาบา ระยะ ๖๔ เมตร ทิศใต๎ จรดดินทางสาธารณะ ระยะ ๗๕ เมตร ทิศตะวันออก 
จรดนางฉะ ยาบา ระยะ ๙๕ เมตร ทิศตะวันตก จรดนายดาโอม ยาบา ระยะ ๔๐เมตร 

 
รายนามผ๎ูบริหารโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑. นายประมูล  ชาชะ ๒๔ ก.ค. ๒๕๑๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๑๗ 
๒. นายอ าพร  แดงนุ๎ย ๑ มี.ค. ๒๕๑๙ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๒๓ 
๓. นายประเสริฐ  อโนทัย ๑ มี.ค. ๒๕๒๓ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๓๐ 
๔. นายบุญมาก  สองเมือง ๑ ธ.ค. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๗ 
๕. นายสมทบ  ฉันทะอุไร ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒ 
๖. นายผัน ชูชํวย ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 
๗. นายเจริญ   นิติวิศิษฎ๑กุล ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ 
๘. นายอารีย๑   หวันตาหลา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ 
๙. นายภานุมาศ  เพชรรัตน๑ ๒๕๕๑ – ๒ ธ.ค. ๒๕๕๓ 

๑๐. นายสุรพงษ๑   สาแลํหมัน ๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ - ๒๒ ธ.ค.๒๕๕๖ 
๑๑. นายปรีชา   หมีนคลาน ๒๕๕๗  ถึง ปัจจุบัน 

 

ข้อมูลนักเรียน  

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑๑๕ คน   เปิดสอนต้ังแตํระดับ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 การศึกษาปฐมวัย จ านวนท้ังหมด   ๔๑ คน มีเด็กพิเศษ   ๑   คน 
 ประถมศึกษา  จ านวนท้ังหมด   ๘๓ คน     มีเด็กพิเศษ  ๑๑  คน 
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จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปี ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

เฉลี่ยต่อ
ห้องเรียน 

เพศ ศาสนา 
อิสลาม พุทธและอื่น ๆ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  ๑ ๗ ๑๐ ๑๗ ๗ ๑๐ ๑๗ - - - ๑ ๑๗ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๘ ๑๒ ๒๐ ๘ ๑๒ ๒๐ - - - ๑ ๒๐ 
รวมอนุบาล ๑๕ ๒๒ ๒๗ ๑๕ ๒๒ ๒๗ - - - ๒ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๑ ๕ ๗ ๑๒ ๕ ๖ ๑๑  ๑ ๑ ๑ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๒ ๑๓ ๘ ๒๑ ๑๓ ๘ ๒๑ - - - ๑ ๒๑ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๓ ๖ ๗ ๑๓ ๖ ๗ ๑๓ - - - ๑ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๔  ๓ ๖ ๑๐ ๒ ๖ ๑๐ ๑ - ๑ ๑ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๕   ๔ ๒ ๖ ๔ ๒ ๖ - - - ๑ ๖ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๖ ๑๑ ๘ ๑๙ ๑๐ ๘ ๑๘ ๑ - ๑ ๑ ๑๙ 

รวมประถม ๔๒ ๓๘ ๘๑ ๔๐ ๓๗ ๗๙ ๒ ๑ ๓ ๖ ๘๑ 
รวมทั้งสิ้น ๕๗ ๖๐ ๑๑๗ ๕๕ ๔๓ ๙๐ ๒ ๑ ๓ ๖ ๑๑๗ 

จ านวนผู้เรียนพิการเรียนร่วมจ าแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ 

ระดับ 

ประเภทความพิการ/ความบกพร่อง 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด การเห็น การได้ยิน สติปัญญา 
ร่างกาย/                                          

สุขภาพ/การ
เคลื่อนไหว 

การเรียนรู ้
การพูด
และ
ภาษา 

พฤติกรรม
และอารมณ ์

ออทิสตกิ พิการซ้อน 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 
อ.๑ - - - - ๑ - - - - - - - - - - - - - ๑ - ๑ 
อ.๒ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - ๑ - - - - - - - - - - - - - ๑ - ๑ 
ป.๑ - - - - - - - - ๑ ๑ - - - - - - - - ๑ ๑ ๒ 
ป.๒ - - - - - ๑ - - ๑ - - - - - - - - - ๑ ๑ ๒ 
ป.๓ - - - - ๒ - - - ๑ - - - - - - - - - ๓ - ๓ 
ป.๔ - - - - - - - - ๒ ๑ - - - - - - - - ๒ ๑ ๓ 
ป.๕ - - - - -    ๒ ๑ - - - - - - - - ๒ ๑ ๓ 
ป.๖ - - - - - - - - ๔ ๒ - - - - - - - - ๔ ๒ ๖ 
รวม - - - - ๓ ๑ - - ๑๑ ๕ - - - - - - - - ๑๓ ๖ ๑๙ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒
๔ 
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สรุปจ านวนผู้เรียนตามประเภทต่าง ๆ 
ที่ รายการ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑ นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร๎างสุขภาพ (สสส.) 

๑๑๗ ๙๘.๓๒ 

๒ นักเรียนน้ าหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย ๑๑๕ ๙๖.๖๔ 
๓ นักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ๔ ๓.๓๖ 
 นักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม ๒๐ ๑๖.๘๑ 

๔ นักเรียนสถิติการขาดเรียน/เดือน ๖ ๕.๐๔ 
๕ นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๕ ๔.๒๑ 
๖ นักเรียนมีปัญญาเลิศ ๐ ๐ 
๗ นักเรียนออกกลางคัน ๐ ๐ 
๘ นักเรียนเรียนซ้ าชั้น ๓ ๒.๕๒ 
๙ นักเรียนที่จบหลักสูตร อนุบาล ๒ ๒๐ ๑๐๐ 

๑๐ นักเรียนที่จบหลักสูตร ป.๖  ๑๙ ๑๐๐ 
๑๑ นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ ผู๎ปกครอง ๑๑๙     ๑๐๐ 
๑๒ นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑๑๔ ๙๕.๘๐ 
๑๓ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ    ๑๑๔ ๙๕.๘๐ 
๑๔ นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา ๑๑๙ ๑๐๐ 
๑๕ นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 
๑๑๙ ๑๐๐ 

๑๖ นักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามเกณฑ๑ที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๖ ๙๗.๔๘ 

๑๗ นักเรียนที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๑๗ ๙๘.๓๒ 

 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อัตราสํวนของจ านวนนักเรียนตํอครู เป็น ๑๕:๑ อัตราสํวนของจ านวนนักเรียนตํอห๎อง เป็น ๑๕:๑ 
 อัตราสํวนของจ านวนนักเรียนตํอครู  ระดับช้ันกํอนประถมศึกษา เป็น ๒๙:๑ ระดับช้ัน
ประถมศึกษา เป็น ๑๒:๑ จ านวนครู   ครบช้ัน    ไมํครบช้ัน ในระดับช้ัน อนุบาล 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๖.๖๗ จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๓ คน คิด
เป็นร๎อยละ ๓๓.๓๓  ภาระงานครูโดยเฉล่ีย ช่ัวโมง:สัปดาห๑  เป็น ๓๐:๑ 
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ข้อมูลจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
๑๓๔๒ นาปรีชา หมีนคลาน ผ.อ/ช านาญการพิเศษ กศ.ม./บริหารการศึกษา 
๑๓๔๗ นางปรียดา ปฎิมินทร๑ ครูคศ.๒/ช านาญการ คบ./การประถมศึกษา 
๑๓๔๙ นายจ าเริญ  มุกดา ครูคศ.๒/ช านาญการ คบ./การประถมศึกษา 
๑๒๐ น.ส.มาเรียม แดงหลัง ครูคศ.๒/ช านาญการ คบ./ภาษาอังกฤษ 

๑๓๔๔ นางกัณฐิรัตน๑ เกษา ครูคศ.๒/ช านาญการ คบ./การศึกษาปฐมวัย 
๑๓๔๕ นายชิตนนธว๑ รักสุวชน ครูคศ.๑ กศ.ม./คอมพิวเตอร๑ศึกษา 
๑๓๑๒ น.ส.ฮีดายะห๑ หะมิดง ครูคศ.๑ ศษ.บ./การประถมศึกษา 

 นายเจ๏ะอาหลี สันโด พนักงานราชการ ศษ.บ./การประถมศึกษา 
 นางอาตีก๏ะ หมาดหวัง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ วท.บ./ออกแบบลิตภัณฑ๑ 
 น.ส.กาญจณาภรณ๑  สฤษฎีพีรพันธุ๑ เจ๎าหน๎าธุรการ บธ.บ./จัดการอุตสาหกรรม   
 น.ส.เกตุสุดา ยาประจัน ครูอัตราจ๎างชั่วคราว คบ./ภาษาอังกฤษ 
 นายฮารอปัน หาดดี นักการภารโรง คบ./พลศึกษา 

 

 
จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์ 

ประเภทบุคลการ 

เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

ป.
 ต

รี 

สูง
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

น้อ
ยก

ว่า
๓๐

 ป
ี 

๓๐
 –

 ๕
๐ 

มา
กก

ว่า
๕๐

 ป
ี 

น้อ
ยก

ว่า
๑๐

 ป
ี 

๑๑
 –

 ๒
๐ 

มา
กก

ว่า
๒๐

 ป
ี 

ผู๎อ านวยการ ๑ - - - ๑ - ๑ - ๑ - - 
ครูประจ าการ ๒ ๔ - ๕ ๑ ๑ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ครูอัตราจ๎าง - ๒ - ๒ - ๑ ๑ - ๒ - - 
พนักงานราชการ ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๑ - 
นักการภารโรง ๑ - - ๑ - - ๑ - ๑ - - 
อื่นๆ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ - ๑ - ๑ - - ๑ - ๑ - - 
         รวม ๕ ๗ - ๑๐ ๒ ๒ ๘ ๒ ๗ ๓ ๒ 
 ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 
 
 
 
 



7 

 

ข้อมูลอาคารสถานท่ีและแหล่งเรยีนรู้ 
     ข๎อมูลอาคารสถานท่ี 

ท่ี แบบอาคาร 
จ านวน สภาพ 

ประโยชน์การใช้ หมายเหตุ 
หลังที่ ห้อง 

๑ อาคารเรียนแบบ ป.๑ก ๒ ๘ ช ารุด จัดการเรียนรู๎  

๒ 
อาคารอเนกประสงค๑ แบบ 
สปช.๒๐๒/๒๖ 

๑ 
๑ 

ช ารุด 
จัดการเรียนรู๎  

๓ อาคารเรียนอเนกประสงค๑ ๑ ๑ ช ารุด จัดการเรียนรู๎  
๔ ห๎องส๎วมแบบ ๔๐๑ ๑ ๑ ปกติ ห๎องน้ า  
๕ ห๎องส๎วมแบบ ๔๐๑ ๑ ๑ ปกติ ห๎องน้ า  
๖ สนามเด็กเลํน ๑ ๑ ช ารุด ฝึกความแข็งแรงของรํางกาย  
๗ สนามฟุตบอล ๑ ๑ ปกติ ฝึกความแข็งแรงของรํางกาย  
๘ สนามบาสเก็ตบอล ๑ ๑ ปกติ - เข๎าแถวเคารพธงชาติ 

- ฝึกความแข็งแรงของรํางกาย 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 แหล่งเรียนรู้  
 ๑) ห๎องสมุดมีขนาด ๑๗.๕ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด  ๖๐๐ เลํม การสืบค๎น
หนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ แบบบันทึกข๎อมูล จ านวนนักเรียนท่ีใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
เฉล่ีย ๖๐ คน ตํอวันคิดเป็นร๎อยละ   ๕๒.๑๗ ของนักเรียนท้ังหมด 
 ๒) ห๎องปฏิบัติการ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑    จ านวน ๑ ห๎อง 
 ๓) คอมพิวเตอร๑ จ านวน ๖ เครื่อง ใช๎เพื่อการเรียนการสอน ๕ เครื่อง ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทาง
อินเทอร๑เน็ต ๖ เครื่อง จ านวนนักเรียนท่ีสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๙  เฉล่ีย ๓๕
คน ตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ ๓๐.๔๓  ของนักเรียนท้ังหมด ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ  ๒ เครื่อง 

 

 

 

แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการที่สถานศึกษาให้บริการแก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
๑.  ห๎องคอมพิวเตอร๑ การงานอาชีพฯ ๑๐๐ 
๒.  ห๎องสหกรณ๑ สังคมฯ ๑๐๐ 
๓.  ห๎องอิสลามศึกษา สังคมฯ ๑๐๐ 
๔.  ห๎องสมุด ทุกกลํุมสาระฯ ๑๐๐ 
๕.  แปลงเกษตร การงานอาชีพฯ ๑๐๐ 
๖.  ห๎องพยาบาล สุขศึกษา ๖๐ 



8 

 

ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
๗.  โรงอาหาร/ห๎องครัว การงาอาชีพฯ ๑๐๐ 
๘.  สนามเด็กเลํน สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ 
๙. สนามกีฬา สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

 

แหลํงการเรียนรู๎นอกเขตบริการท่ีสถานศึกษาให๎บริการแกํครู นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชื่อแหล่งการเรียนรู้ ที่ต้ัง สอดคล้องกับกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

สวนสัตว๑สงขลา จ.สงขลา บูรณาการทุกกลํุมสาระ ๑ 
สวนน้ าตรังวอเตอร๑ปาร๑ค จ.ตรัง บูรณาการทุกกลํุมสาระ ๑ 

ศูนย๑วิทยาเพื่อการศึกษาตรัง จ.ตรัง บูรณาการทุกกลํุมสาระ ๑ 
อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จ.ตรัง บูรณาการทุกกลํุมสาระ ๑ 

     นอกจากการน าแหลํงการเรียนรู๎มาชํวยในการจัดการศึกษาแล๎วส่ิงส าคัญจะต๎องมีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและวิทยากรภายนอกเป็นองค๑ประกอบท่ีส าคัญ ซึ่งสามารถแบํงออกได๎ดังแสดงในตาราง 
 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วิทยากรภายนอกท่ีอยูํในเขตบริการท่ีสถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู 
นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชื่อ-สกุล สาขาความช านาญ สาระความรู๎ที่ถํายทอด สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

ดาบต ารวจ ยุทธ ตาเอ็น การศึกษาเพ่ือตํอต๎านการใช๎ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E 
ประเทศไทย ) 

หลักสูตรโครงการการศึกษาเพ่ือ
ตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) 

๑๓ 

นางปริญญา  หยีมะเหร็บ วิทยาศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ๔ 
นายณัฐพงษ๑  ดินน๎ุย กิจกรรมนันทนาการ/คํายลูกเสือ กิจกรรมนันทนาการ/คํายลูกเสือ ๑ 
นางปรีย  อาหนําย กิจกรรมนันทนาการ/คํายลูกเสือ กิจกรรมนันทนาการ/คํายลูกเสือ ๑ 
นางปริญญา  หยีมะเหร็บ กิจกรรมนันทนาการ/คํายลูกเสือ กิจกรรมนันทนาการ/คํายลูกเสือ ๑ 
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ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จําย) งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง  คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของรายรับ 
          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของรายรับ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑,๐๑๔,๔๔๒ งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง ๒,๗๒๗,๕๔๐ 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔๑๓,๔๕๗ 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๑,๐๑๔,๔๔๒ รวมรายจ่าย ๓,๑๔๐๙๙๗ณฺ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน ๒๑ ๘๔๐ ๒๑ ๘๔๐ 
ภาษาไทย ๕ ๒๐๐ ๔ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๕ ๒๐๐ ๔ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
อิสลามศึกษา ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ 
ศิลปะ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ ๔๐ ๒ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑ ๔๐ ๒ ๔๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ 
หน้าที่พลเมือง ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
อิสลามศึกษา ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑ ๓๐ ๑ ๓๐ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ๑๐ ๑๐ 
กิจกรรมชุมนุม ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 
 ๒๖ ๑๐๔๐ ๒๖ ๑๐๔๐ 
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แผนภาพ ๑ แสดงบริเวณโรงเรียน 
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ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวมุํงพัฒนาให๎นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู๎และทักษะการ
อํานเขียนและคิดค านวณที่เข๎มแข็ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู๎และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยํางไรก็ตาม โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ต๎องเผชิญปัญหา อุปสรรคและความท๎าทายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สาระส าคัญดังน้ี 
     
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
         ผลพัฒนาการเด็ก แยกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น/พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

อนุบาลปีที ่๑     
 ๑.ด๎านรํางกาย ๑๗ ๑๐๐ - - 
 ๒.ด๎านอารมณ๑-จิตใจ ๑๗ ๑๐๐ - - 
 ๓.ด๎านสังคม ๑๗ ๕๘.๘๒ ๔๑.๑๘ - 
 ๔.ด๎านสติปัญญา ๑๗ ๕๘.๘๓ ๓๕.๒๙ ๕.๘๘ 

อนุบาลปีที ่๒     
 ๑.ด๎านรํางกาย ๒๐ ๑๐๐ - - 
 ๒.ด๎านอารมณ๑-จิตใจ ๒๐ ๑๐๐ - - 
 ๓.ด๎านสังคม ๒๐ ๑๐๐ - - 
 ๔.ด๎านสติปัญญา ๒๐ ๙๐ ๑๐ - 

สรุปผล ๓๗ ๗๘.๑๗ ๑๘.๙๐ ๒.๙๓ 

       ผลพัฒนาการเด็กระดับสถานศึกษา 

ระดับชั้น/พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 
 ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

 ๑.ด๎านรํางกาย ๓๗ ๑๐๐ - - 
 ๒.ด๎านอารมณ๑-จิตใจ ๓๗ ๑๐๐ - - 
 ๓.ด๎านสังคม ๓๗ ๗๙.๔๑ ๒๐.๕๙  
 ๔.ด๎านสติปัญญา ๓๗ ๗๔.๔๒ ๒๒.๖๕ ๒.๙๓ 

สรุปผล  ๘๘.๔๖ ๑๐.๘๑ ๐.๗๓ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรูร๎ะดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวนที่

เข๎าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 
ภาษาไทย ๑๒ - - ๓ - - ๓ - ๖ ๙ ๗๕ 
คณิตศาสตร๑ ๑๒ - - ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ ๘ ๖๖.๖๗ 
วิทยาศาสตร๑ ๑๒ - - ๑ ๑ ๒ ๑ ๔ ๓ ๘ ๖๖.๖๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒ ๑ - - ๒ ๑ ๔ ๑ ๓ ๘ ๖๖.๖๗ 
ประวัติศาสตร๑ ๑๒ - - ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๓ ๗ ๕๘.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ - - - ๑ ๒ ๑ - ๘ ๙ ๗๕ 
ศิลปะ ๑๒ - - - ๓ ๑ ๓ ๑ ๔ ๘ ๖๖.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๑๒ - - - ๒ - ๓ ๑ ๖ ๑๐ ๘๓.๓๓ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๒ ๑ - ๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๔ ๓๓.๓๓ 
อิสลามศึกษา ๑๒ - - ๑ ๑ - ๓ ๓ ๔ ๑๐ ๘๓.๓๓ 
อิสลามเพ่ิมเติม ๑๒ - - - - ๑ ๓ ๔ ๔ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๑๒ - - ๑ ๒ - ๓ ๒ ๔ ๙ ๗๕ 
อาเซียนศึกษา ๑๒ - - - - - ๓ - ๙ ๑๒ ๑๐๐ 

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวนที่

เข๎าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 
ภาษาไทย ๒๑ ๑ - ๒ ๒ ๕ ๓ ๒ ๖ ๑๑ ๕๒.๓๘ 
คณิตศาสตร๑ ๒๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๑ ๘ ๓๘.๑๐ 
วิทยาศาสตร๑ ๒๑ ๑ ๑ ๔ ๒ ๕ ๕ ๒ ๑ ๘ ๓๘.๑๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๑ ๑ - ๒ ๔ ๕ ๒ ๓ ๔ ๙ ๔๒.๘๖ 
ประวัติศาสตร๑ ๒๑ ๑ ๓ ๗ ๒ ๔ ๔ - - ๔ ๑๙.๐๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑ ๑ - - ๓ ๒ ๙ ๓ ๓ ๑๕ ๗๑.๔๓ 
ศิลปะ ๒๑ - ๑ ๑ ๘ ๑ ๖ ๒ ๒ ๑๐ ๔๗.๖๒ 
การงานอาชีพฯ ๒๑ - ๑ ๕ ๕ ๒ ๔ ๒ ๒ ๘ ๓๘.๑๐ 
ภาษาตํางประเทศ ๒๑ ๑ ๑ ๕ ๓ ๓ - ๒ ๖ ๘ ๓๘.๑๐ 
อิสลามศึกษา ๒๑ - - - ๑ ๓ ๕ ๕ ๗ ๑๗ ๘๐.๙๕ 
อิสลามเพ่ิมเติม ๒๑ ๑ - - - ๓ ๗ ๕ ๕ ๑๗ ๘๐.๙๕ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๔ ๒ - ๘ ๑๐ ๔๗.๖๒ 
อาเซียนศึกษา ๒๑ ๑ - - - ๑ ๓ ๒ ๑๔ ๑๙ ๙๐.๔๘ 
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  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวนที่เข๎า

สอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 
ภาษาไทย ๑๔ ๑ ๓ ๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๖ ๔๒.๘๖ 

คณิตศาสตร๑ ๑๔ ๑ ๔ ๑ ๔ ๒ ๒ - - ๒ ๑๔.๒๙ 
วิทยาศาสตร๑ ๑๔ ๑ ๔ ๓ ๔ ๑ ๑ - - ๑ ๗.๑๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔ ๑ ๔ ๒ ๓ ๔ - - - - ๐ 
ประวัติศาสตร๑ ๑๔ ๑ - ๓ ๑ ๖ ๓ - - ๓ ๒๑.๔๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔ ๑ ๓ ๑ - ๕ ๓ ๑ - ๔ ๒๘.๕๗ 
ศิลปะ ๑๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๘ ๕๗.๑๔ 
การงานอาชีพฯ ๑๔ ๑ ๓ - - ๒ ๔ - ๔ ๘ ๕๗.๑๔ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๔ ๑ - ๓ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑ ๕ ๓๕.๗๑ 
อิสลามศึกษา ๑๔ ๑ ๔ - ๑ ๒ - ๓ ๓ ๖ ๔๒.๘๖ 
อิสลามเพ่ิมเติม ๑๔ ๑ ๒ ๑ ๑ - - ๒ ๗ ๙ ๖๔.๒๙ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๑๔ ๑ ๒ ๑ ๑ - - ๒ ๗ ๙ ๖๔.๒๙ 
อาเซียนศึกษา ๑๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑ ๖ ๔๒.๘๖ 

       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวนที่เข๎า

สอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 
ภาษาไทย ๑๑ ๑ ๑ - ๑ ๒ ๑ ๑ ๔ ๖ ๕๔.๕๕ 
คณิตศาสตร๑ ๑๑ ๑ ๓ ๑ ๓ - - ๒ ๑ ๓ ๒๗.๒๗ 
วิทยาศาสตร๑ ๑๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ - ๓ - ๓ ๒๗.๒๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑ ๑ ๑ - ๓ ๒ ๑ - ๓ ๔ ๓๖.๓๖ 
ประวัติศาสตร๑ ๑๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ - ๓ ๕ ๔๕.๔๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑ ๑ - ๑ - ๓ ๓ - ๓ ๖ ๕๔.๕๕ 
ศิลปะ ๑๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๔ ๗ ๖๓.๖๓ 
การงานอาชีพฯ ๑๑ ๑ - ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๖ ๕๔.๕๕ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ - ๑ ๒ ๓ ๒๗.๒๗ 
อิสลามศึกษา ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ ๕ ๔๕.๕๕ 
อิสลามศึกษา เพ่ิมเติม ๑๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ - ๒ ๔ ๓๖.๓๖ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๑๑ ๑ ๑ - ๑ ๒ ๒ ๑ ๓ ๖ ๕๔.๕๕ 
อาเซียนศึกษา ๑๑ ๑ - ๑ - ๑ ๓ ๒ ๓ ๘ ๗๒.๗๒ 
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           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวนที่

เข๎าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 
ภาษาไทย ๗ ๒ ๒ - ๑ - - - ๒ ๒ ๒๘.๕๗ 
คณิตศาสตร๑ ๗ ๒ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ - ๒ ๒๘.๕๗ 
วิทยาศาสตร๑ ๗ ๒ ๑ ๑ - ๑ - - ๒ ๒ ๒๘.๕๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๗ ๒ - ๒ ๑ - ๑ ๑ - ๒ ๒๘.๕๗ 
ประวัติศาสตร๑ ๗ ๑ ๔ - - - - ๑ ๑ ๒ ๒๘.๕๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๒ - ๒ - ๑ - - ๒ ๒ ๒๘.๕๗ 
ศิลปะ ๗ ๒ - - ๒ - ๑ - ๒ ๓ ๔๒.๘๖ 
การงานอาชีพฯ ๗ ๒ - ๒ ๑ - - - ๒ ๒ ๒๘.๕๗ 
ภาษาตํางประเทศ ๗ ๑ ๓ - ๑ - - - ๒ ๒ ๒๘.๕๗ 
อิสลามศึกษา ๗ ๒ - ๒ - ๒ ๑ - - ๑ ๑๔.๒๙ 
อิสลามศึกษา เพ่ิมเติม ๗ ๒ ๒ - - ๑ ๑ - ๑ ๒ ๒๘.๕๗ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๗ ๒ - - ๒ - - - ๓ ๓ ๔๒.๕๗ 
อาเซียนศึกษา ๗ ๒ - ๑ ๑ - ๑ - ๒ ๒ ๒๘.๕๗ 

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวนที่

เข๎าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 
ภาษาไทย ๑๙  ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๑ ๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ 
คณิตศาสตร๑ ๑๙ - ๓ ๕ ๓ ๓ - ๓ ๒ ๕ ๒๖.๓๒ 
วิทยาศาสตร๑ ๑๙ - ๒ ๔ ๔ - ๔ ๒ ๓ ๙ ๔๗.๓๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๙ - ๓ ๕ ๑ ๔ ๓ ๑ ๒ ๖ ๓๑.๕๘ 
ประวัติศาสตร๑ ๑๙ - ๒ ๕ ๔ ๒ ๑ ๓ ๒ ๖ ๓๑.๕๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙ - - ๔ ๔ ๒ ๓ ๑ ๕ ๙ ๔๗.๓๗ 
ศิลปะ ๑๙ - - - ๖ ๕ ๒ ๒ ๔ ๘ ๔๒.๑๑ 
การงานอาชีพฯ ๑๙ - - ๗ - ๒ ๔ ๒ ๔ ๑๐ ๕๒.๖๓ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๙ - ๔ ๔ ๔ ๓ - ๒ ๒ ๔ ๒๑.๐๕ 
อิสลามศึกษา ๑๙ - - - ๘ ๖ ๓ - ๒ ๕ ๒๖.๓๒ 
อิสลามศึกษา เพ่ิมเติม ๑๙ - ๔ ๕ - ๔ ๓ - ๓ ๖ ๓๑.๕๘ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๑๙ - - ๖ ๒ ๔ ๓ ๒ ๒ ๗ ๓๖.๘๔ 
อาเซียนศึกษา ๑๙ - - - ๕ ๑ ๒ ๒ ๙ ๑๓ ๖๘.๔๒ 



15 

 

              ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖  นักเรียนที่ได๎ระดับ 
๓ ข้ึนไป จ านวน

ที่เข๎า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร๎อยละ 

ภาษาไทย ๘๔ ๕ ๘ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๖ ๒๖ ๔๔ ๕๒.๓๘ 
คณิตศาสตร๑ ๘๔ ๕ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๑๐ ๘ ๑๐ ๑๐ ๒๘ ๓๓.๓๓ 
วิทยาศาสตร๑ ๘๔ ๕ ๙ ๑๕ ๑๔ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๙ ๓๑ ๓๑.๙๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๔ ๖ ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๑๑ ๖ ๑๒ ๒๙ ๓๔.๕๒ 
ประวัติศาสตร๑ ๘๔ ๔ ๑๑ ๑๗ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๕ ๙ ๒๗ ๓๒.๑๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๔ ๕ ๓ ๘ ๘ ๑๕ ๑๙ ๕ ๒๑ ๔๕ ๕๓.๕๗ 
ศิลปะ ๘๔ ๔ ๒ ๕ ๑๙ ๑๑ ๑๕ ๙ ๑๙ ๔๓ ๕๑.๑๙ 
การงานอาชีพฯ ๘๔ ๔ ๔ ๑๕ ๙ ๘ ๑๗ ๗ ๒๐ ๔๔ ๕๒.๓๘ 
ภาษาตํางประเทศ ๘๔ ๕ ๙ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๔ ๗ ๑๕ ๒๖ ๓๐.๙๕ 
อิสลามศึกษา ๘๔ ๔ ๕ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๓ ๑๒ ๑๙ ๔๔ ๕๒.๓๘ 
อิสลามศึกษา เพ่ิมเติม ๘๔ ๕ ๙ ๘ ๓ ๑๐ ๑๖ ๑๑ ๒๒ ๔๙ ๕๘.๓๓ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๘๔ ๘ ๔ ๙ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๗ ๒๗ ๔๔ ๕๒.๓๘                                                                        
อาเซียนศึกษา ๘๔ ๕ ๒ ๓ ๗ ๓ ๑๒ ๘ ๔๔ ๖๔ ๗๖.๑๙ 

รวมเฉลี่ย ๘๔ ๕ ๖.๖๒ ๑๐.๐๘ ๑๑.๓๘ ๑๑.๓๑ ๑๒.๓๘ ๘.๐๐ ๑๙.๔๖ ๓๙.๘๕ ๔๗.๐๕ 

 
           ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค๑) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๒ ๗ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๒๑ ๗ ๑๒ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ ๑๐ ๓ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๑๑ ๓ ๗ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๕ ๗ ๑ ๓ ๑ ๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๑๙ ๑๒ ๗ - - 

รวม ๘๔ ๔๐ ๓๗ ๒ ๕ 
เฉลี่ยร๎อยละ ๑๐๐ ๔๗.๖๒ ๔๔.๐๕ ๒.๓๘ ๕.๙๕ 

 
 



16 

 

           ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอํานคิด วิเคราะห๑ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๒ ๔ ๕ ๓ - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๒๑ ๗ ๙ ๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๓ ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๑๑ - ๖ ๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๕ ๗ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๑๙ ๕ ๕ ๙ - 

รวม ๘๔ ๒๕ ๓๐ ๒๔ ๕ 
เฉลี่ยร๎อยละ ๘๔ ๒๙.๗๖ ๓๕.๗๑ ๒๘.๕๗ ๕.๙๕ 

 
           ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๒ ๑๒ - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๒๑ ๒๐ ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๓ ๑๔ ๑๓ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๑๐ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๕ ๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๑๙ ๑๙ - 

รวม ๘๔ ๗๙ ๕ 
เฉลี่ยร๎อยละ ๑๐๐ ๙๔.๐๕ ๕.๙๕ 

    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  
         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

สํวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย
ร๎อยละ 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียน 
ท่ีมีคะแนนสูงกวําขีดจ ากัดลําง 

ภาษา ๑๓ ๕๔.๒๘ - - - 
การคิดค านวณ ๑๓ ๒๕.๑๔ - - - 
ความมีเหตุผล ๑๓ ๕๙.๗๑ - - - 
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         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวําขีดจ ากัดลําง 

ภาษาไทย ๑๙ ๔๗.๔๖ ๘.๓๖ ๒๖.๓๒ 
สังคมศึกษา ๑๙ ๔๔.๖๒ ๑๑.๐๔ ๒๖.๓๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑๙ ๒๕.๐๐ ๘.๘๓ ๒๑.๐๕ 
คณิตศาสตร๑ ๑๙ ๒๘.๐๘ ๑๒.๙๔ ๑๐.๕๓ 
วิทยาศาสตร๑ ๑๙ ๓๓.๕๐ ๗.๒๒ ๕.๒๖ 
  

   หมายเหตุ นักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ ๖ คน 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   
 ๑) ด๎านความสามารถในการส่ือสาร 
  นักเรียนสามารถส่ือสาร ถํายทอด แลกเปล่ียนความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก  และ
ทัศนะของตนเอง และมีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา รวมท้ังสามารถเลือกใช๎และ บูรณาการส่ือหรือ
เครื่องมือท่ีหลากหลายได๎ 
 ๒) ด๎านความสามารถในการคิด 
  นักเรียนมีการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิด
สังเคราะห๑ ใช๎ความคิดในการออกแบบสร๎างสรรค๑ช้ินงานอยํางมีข้ันตอนเป็นระบบ   
 ๓) ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา 
  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห๑ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก๎ไข รวมถึงสามารถแยกแยะ
ประเด็นปัญหาในแงํมุมตํางๆ  มีทักษะในการวิเคราะห๑ปัญหาและแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
  นักเรียนมีทักษะในการติดตํอส่ือสารและสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคลอื่น รวมถึง
สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่น กล๎าตัดสินใจ เรียนรู๎ท่ีจะอยูํรํวมกับ
ผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
  ๕) ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
   นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห๑ เลือกใช๎ส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบตํางๆ และ
สามารถสร๎างช้ินงานจากส่ือและเทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
ผลงานประเภทนักเรียน 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายถิรวัฒน๑  จ าฝังใจ เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแขํงขัน

ประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น    ป.-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน               
มูดะหะย ี

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแขํงขัน
ประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น  ป.-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงสุไวบ๏ะ  หมันบุตร เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแขํงขัน
ประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายถิรวัฒน๑  จ าฝังใจ เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับภาคใต๎ กิจกรรมการ
แขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น  ป.-
๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน              
มูดะหะย ี

เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันประดิษฐ๑ของ
เลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงสุไวบ๏ะ  หมันบุตร เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันประดิษฐ๑ของ
เลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงซันนี  ราเย็น เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับภาคใต๎ กิจกรรมการแขํงขัน
การท าหนังสืออิเล็คทรอนิค E-BOOK ระดับภาคใต๎ งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงนุรจริยา  ราโอบ เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับภาคใต๎ กิจกรรมการแขํงขัน
การท าหนังสืออิเล็คทรอนิค E-BOOK ระดับภาคใต๎ งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายถิรวัฒน๑  จ าฝังใจ เกียรติบัตรเหรียญทองชะเลิศ ระดับจงัหวัดกิจกรรมการ

แขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน               
มูดะหะย ี

เกียรติบัตรเหรียญทองชะเลิศ ระดับจงัหวัดกิจกรรมการ
แขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงสุไวบ๏ะ  หมันบุตร เกียรติบัตรเหรียญทองชะเลิศ ระดับจงัหวัดกิจกรรมการ
แขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงซันนี  ราเย็น เกียรติบัตรเหรียญทองชะเลิศ ระดับจงัหวัดกิจกรรมการ
แขํงขันการท าหนังสืออิเล็คทรอนิค E-BOOK ระดับชั้น 
ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงนุรจริยา  ราโอบ เกียรติบัตรเหรียญทองชะเลิศ ระดับจงัหวัดกิจกรรมการ
แขํงขันการท าหนังสืออิเล็คทรอนิค E-BOOK งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงนูรีน  ดีแม เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับจังหวัด กิจกรรมการ
แขํงขันทํองบทอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เดกชายอนุสรณ๑  มะหาด เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับจังหวัด การแขํงขันการ
เต๎นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ งานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เดกชายกิตติทัต  หนูแดง เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับจังหวัด การแขํงขันการ
เต๎นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ งานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เดกชายพีรพัฒน๑  เรือนแก๎ว เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับจังหวัด การแขํงขันการ
เต๎นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ งานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เดกชายอรุณ  ยาบา เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับจังหวัด การแขํงขันการ
เต๎นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ งานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายอับดุลย๑  บาโห๎ย เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับจังหวัด กิจกรรมการแขํงขัน

งานจักสานไม๎ไผํ ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กชายสุดใจ  เตํงทิ้ง เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับจังหวัด กิจกรรมการแขํงขัน
งานจักสานไม๎ไผํ ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กชายพีรัฒน๑  เพ็ชนะ เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับจังหวัด กิจกรรมการแขํงขัน
งานจักสานไม๎ไผํ ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงสุภิตา  มะสันติ เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมอํานเอาเรื่องตาม
แนวทาง PIZA ป.๑ -๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงนูรีน  ดีแม เกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมเขียนตามค าบอก 
ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

เด็กหญิงวริษา  โสธามาตร เกียรติบัตรเหรียญทองแดงกิจกรรมอํานเอาเรื่องตาม
แนวทาง PIZA ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

 
 

ผลงานประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางกัณฐิรัตน๑  เกษา เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ 

การแขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ประเภทนักเรียน
บกพรํองทางสติปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที ่๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ 
การแขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ประเภทนักเรียน
บกพรํองทางสติปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที ่๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางกัณฐิรัตน๑  เกษา เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาค 
การแขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ประเภทนักเรียน
บกพรํองทางสติปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที ่๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาค 
การแขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ประเภทนักเรียน
บกพรํองทางสติปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที ่๖๖ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายชิตนนธว๑  รักสุวชน เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค 

การแขํงขันการสร๎างหนังสืออิเล็คทรอนิกส๑ E-BOOK ระดับชั้น   
ป.๔-๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวฮีดายะห๑  หะมิดง เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค 
การแขํงขันการสร๎างหนังสืออิเล็คทรอนิกส๑ E-BOOK ระดับชั้น          
ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางกัณฐิรัตน๑  เกษา เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
ระดับจังหวัด การแขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎
ประเภทนักเรียนบกพรํองทางสติปัญญา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
ระดับจังหวัด การแขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎
ประเภทนักเรียนบกพรํองทางสติปัญญา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นายชิตนนธว๑  รักสุวชน เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
ระดับจังหวัด การแขํงขันการสร๎างหนังสืออิเล็คทรอนิกส๑ E-BOOK 
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นางสาวฮีดายะห๑  หะมิดง เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
ระดับจังหวัด การแขํงขันการสร๎างหนังสืออิเล็คทรอนิกส๑ E-BOOK 
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นางปรียดา  ปฏิมินทร๑ เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับ
จังหวัด กิจกรรมการแขํงขันทํองบทอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง เกียรติบัตรครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับ
จังหวัด กิจกรรมการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง เกียรติบัตรเหรียญทอง การแขํงขันเขียนเรียงความ เน่ืองในวัน
ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 
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ผลงานประเภทสถานศึกษาและผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เกียรติบัตร  รางวัลระดับ ดีมาก โครงการสํงเสริม

การเรียนรู๎เศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

สหกรณ๑การเกษตรและสหกรณ๑จังหวัด
สตูล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด
โรงเรียนต๎นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนสํงเสริม
ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
ประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ ๑ การ
แขํงขันประดิษฐ๑ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎ 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ป.
๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต๎ ครัง้ที่ 
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดระนอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    ระดับการศึกษาปฐมวัย 

      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา* 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหนํวยงานต๎นสังกัด* 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑จิตใจ ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ๔ ดีมาก ๕ ดีมาก 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๔ ดีมาก ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ๔ ดีมาก ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา* 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหนํวยงานต๎นสังกัด* 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้     
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศกึษาเป็น
สังคมแหํงการเรียนร๎ู ๔ ดีมาก ๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน๑และจุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย               ๔ ดีมาก ๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให๎สูงขึ้น ๔ ดีมาก ๔ ดีมาก 

รวม ๔ ดีมาก ๔ ดีมาก 
   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปวําได๎ระดับดี

มาก ท้ังนี้เพราะ  

  มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยูํในระดับ  ดีมาก   

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูํในระดับ ดีเยี่ยม   

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับ ดีมาก 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูํในระดับ ดีมาก   

  ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลายท่ีเป็นไป  ตามปัญหา

และความต๎องการพัฒนาตามสภาพของผ๎ูเรียน สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถาน  ศึกษาและสภาพของ

ชุมชนท๎องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนอยูํในระดับดีมาก พัฒนาการของคําเฉล่ียผลการ

ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผํานมา ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอํานและ เขียน การ

ส่ือสาร ความสามารถในการคิดค านวณ การใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได๎ดีและมีความ

ประพฤติด๎านคุณธรรมจริยธรรมคํานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอยํางชัดเจน 

ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี ๑ ในด๎านกระบวนการบริหารจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษามี

ผลประเมินในราย มาตรฐานอยูํในระดับดีมาก สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ

ด าเนินงานตาม แผนท่ีเกิดจากการมีสํวนรํวม ใช๎ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผํานมาเป็นฐาน 

การพัฒนา และสอดคล๎องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก๎ไข
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งานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยูํใน

ระดับดีมาก วิเคราะห๑ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ท่ีเป็นไปตามความต๎องการ  ของหลักสูตร และบริบท

สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ใช๎ส่ือการเรียนรู๎ติดตาม ตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพื่อ

พัฒนาและแก๎ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงาน

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จนมีผลประเมินอยูํในระดับดีมาก โดยสถานศึกษาให๎ความส าคัญกับผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความ

รํวมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํางดีและผ๎ูมีสํวน

เกี่ยวข๎อง มีความมั่นใจตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

    การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนํวยงานต๎นสังกัด* 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     

มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน     
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานเรียนรํวมอยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕ ดีเย่ียม ๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม     
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วม 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่๔ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้     

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษามีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 
ระดับคุณภาพ ๕ ดีเย่ียม ๕ ดีเย่ียม 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เปิดสอนต้ังแตํช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ไมํมีบุคลากร
สายบริหารแตํมีการแตํงต้ังครูรักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการโรงเรียนได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม เมื่อวันท่ี ๒๐-๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน: ปฐมวัย:ประถมศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ปฐมวัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา) และมีผลการประเมิน
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คุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

            ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบํงชี้ที่ ๑เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในข้ันตํอไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ทีเ่น๎นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๒.๕๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๕๓ พอใช๎ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑ พันธกิจและ
วัตถุประสงค๑ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๕๓ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้  ต้ังแตํ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                        ใช ํ   ไมํใชํ 

 มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีข้ึนไปอยํางน๎อย ๑๐ ตัวบํงชี้ จาก ๑๒ ตัวบํงชี้      ใชํ    ไมํใชํ 

 ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรงุหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ใช ํ   ไมํใชํ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย กลําวคือ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการเป็นไป
ตามเกณฑ๑และมีรํางกายสมสํวน  สามารถเคล่ือนไหวรํางกายได๎อยํางคลํองแคลํว มีการทรงตัวดี มี
สมรรถภาพทางกลไกสมวัยมีสุขนินัยท่ีดีรู๎จักแปรงฟันหลังรับประทานอาหารและรู๎จักหลีกเล่ียงการ
กระท าท่ีน าไปสํูการบาดเจ็บปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได๎ด๎วยตนเอง 
  ๒. เด็กมีพัฒนาการทางด๎านอารมณ๑และจิตใจสมวัยกลําวคือ เด็กรู๎จักเสียสละ รู๎แพ๎รู๎ชนะ 
ยอมรับความจริงชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ผํอนคลาย สนุกสนามในการเลํนและท ากิจกรรม เด็กสามารถ
วาดภาพ ร๎องเพลง ฝึกเป็นผ๎ูน าผ๎ูตาม มีใจรักดนตรี มีความสนใจและรํวมกิจกรรมการเคล่ือนไหว มี
สมาธิ มีความสนใจ ชอบ อยากรู๎ อยากเห็น มีอารมณ๑รํวมไปกับสีสัน รูปทรงของงานศิลปะ บอกความ
ต๎องการของตัวเองได๎ ยินดีเมื่อตนท างานส าเร็จและแสดงทําทางชมเชยในความสามารถของคนอื่น 
ปฏิบัติกิจกรรมได๎โดยไมํล๎มเลิกกลางคัน  สามารถเลํนและปฏิบั ติกิจกรรมรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ มีปฎิสัมพันธ๑
กับเพื่อนหรือผ๎ูใหญํท่ีค๎ุนเคย 
  ๓. เด็กมีพัฒนาการทางด๎านสังคม กลําวคือ เด็กสํวนใหญํมีความซื่อสัตย๑ ประหยัด ช่ืนชมใน
ความส าเร็จของผ๎ูอื่น รู๎จักแบํงปัน ขอโทษเมื่อท าผิด ปฏิบัติตามข๎อตกลงได๎ มีมารยาท เป็นผ๎ูน าและผ๎ู
ตามท่ีดีและสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือได๎เป็นอยํางดี 
  ๔. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาให๎เด็กบรรลุตามอัตลักษณ๑มีคุณภาพดีมากอยูํแล๎ว ในด๎าน
นักเรียน รักการออม สถานศึกษาได๎ก าหนดอัตลักษณ๑ของเด็กอยํางเดํนชัด สํงผลให๎เกิดภาพความส าเร็จ
ในตัวเด็กเพิ่มมากข้ึนบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค๑กรภายนอกอยําง
กว๎างขวาง 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาตามข๎อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบท่ีสอง
และมีการด าเนินงานท่ีสอดคล๎องกับแนวทางปฎิรูปการศึกษาทุกด๎านตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
และสามารถยก    ระดับมาตรฐานการศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไมํมี 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไมํมี 
จุดที่ควรพัฒนา  
ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ๑. เด็กขาดสมาธิในการท ากิจกรรม ขาดทักษะด๎านการคิด  มีการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมด๎าน
ความคิด รวบยอดการแก๎ปัญหา  การสนใจหนังสือรักการอําน 
  ๒. มีการจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกด๎านเพิ่มขึ้น เพื่อฝึกให๎เด็กมีความพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นโดยครูมีรับชํวงสามารถตํอยอดได๎ตํอไป 
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  ๓. การด าเนินการตามโครงการพิเศษให๎เป็นแบบอยํางท่ีดีในการแก๎ปัญหา เนื่องจากการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จไมํชัดเจน 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. การดูแลความปลอดภัยให๎เด็กในสถานศึกษา มีการจัดท าแผนการส ารวจรอบบริเวณ

สถานศึกษามีการบันทึกข๎อมูล มีการประเมินผลเพื่อน าไปสํูการด าเนินกิจกรรมการปรับเปล่ีย น
พฤติกรรมเส่ียงพัฒนาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห๑ความเส่ียงให๎มีคุณภาพมากครอบคลุมความปลอดภัย
ท้ัง ๖ ด๎าน ได๎แกํ ความปลอดภัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ความปลอดภัยในทุกๆด๎าน 

๒. มีการประเมินผลการใช๎หลักสูตรของครูและสถานศึกษา เพื่อน าข๎อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร 
และพัฒนาการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการใช๎หลักสูตรของสถานศึกษา มี
การส ารวจท าทะเบียนและการใช๎ส่ือภูมิปัญญาท๎องถิ่น จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของชุมชน และภาวการณ๑แขํงขันของโรงเรียนเอกชน  มีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองและชุมชน 

๓. จัดให๎มีสนามเด็กเลํนและเครื่องเลํนสนามให๎เพียงพอกับจ านวนเด็ก เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กทุกด๎านอยํางมีประสิทธิภาพ 

๔. ครูไมํเป็นไปตามเกณฑ๑มีจ านวนครูเพียงพอ คือ เด็กชํวงอายุ ๒ ถึง ๓ ปี มีสัดสํวนครู ๑ ตํอ 
๗ ถึง ๑๐ และเด็กชํวงอายุ ๓ ถึง ๕ ปี มีสัดสํวนครูเด็ก ๑ ตํอ ๑๐ ถึง ๑๕ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 การสํงเสริมการเรียนรู๎ของครูจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ ท่ีตอบสนองตํอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กมีการสํงเสริมความสัมพันธ๑ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีมาตรฐาน  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โอกาส  
  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   สภาพแวดล๎อมชุมชนมีความเข๎มแข็ง และให๎ความรํวมมือในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกด๎าน และโรงเรียนยังอยูํใกล๎แหลํงเรียนและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชนท่ี
สามารถน าผ๎ูเรียนไปเรียนรู๎ และได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องจากกลํุมและ
บุคคล ได๎แกํ กลํุมแมํบ๎านเกษตรกร 

อุปสรรค 
  ๑. การเปล่ียนแปลงของผ๎ูบริหารสถานศึกษา  ครูมีการโยกย๎าย บํอยครั้ง สํงผลตํอนโยบายและ
การด าเนินงาน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ท่ีขาดความตํอเนื่องสํงผลตํอผ๎ูเรียนโดยตรง  
  ๒. ฐานะทางเศรษฐกิจของผ๎ูปกครองฐานะคํอนข๎างยากจน มีรายได๎  ไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับฤดี
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กาลต๎องไปประกอบอาชีพตํางถิ่น  และผ๎ูปกครองสํวนหนึ่งมีระดับความรู๎ต่ าไมํสามารถสํงเสริมการ
เรียนรู๎ของเด็กและผ๎ูเรียนได๎เมื่ออยูํท่ีบ๎าน 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบํงชี้ที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๑๔ ดีเย่ียม 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ ๑๐.๐๐ ๘.๙๒ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๖.๖๒ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๗๘ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๓.๓๒ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๔๔ พอใช๎ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค๑ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ๑ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน    
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 

ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๔๐ พอใช ้

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้  ต้ังแตํ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                              ใช ํ     ไมํใชํ 
มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีข้ึนไปอยํางน๎อย ๑๐ ตัวบํงชี้ จาก ๑๒ ตัวบํงชี้              ใชํ    ไมํใชํ 
ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรงุหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน         ใช ํ     ไมํใชํ 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมํสมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑. ผ๎ูเรียนมีสุขภาพและสุขภาพที่ดี กลําวคือ ผ๎ูเรียนสํวนใหญํมีน้ าหนัก สํวนสูง สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ๑ ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและส่ิงมอมเมา เข๎ารํวมกิจกรรมท้ังในและนอก
หลักสูตร ด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือนันทนาการท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอยํางเป็นระบบ 
  ๒. ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม เชํน การท าความเคารพพํอแมํ 
และผ๎ูปกครองท่ีมาสํงท่ีโรงเรียน การทักทายผ๎ูปกครองของเพื่อนและบุคคลอื่น เป็นนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน ชอบมาโรงเรียนไมํมีปัญหาด๎านการปกครอง มีความสุภาพนอบน๎อม  โอบอ๎อมอารีชํวยเหลือ
ผ๎ูอื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย๑สุจริต มุํงมานะในการเรียนรู๎จักดูแลรักษาสถานท่ี และส่ิงของ
ท้ังสํวนรวมและสํวนตัวอยูํอยํางพอเพียง มีความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ และรักความเป็นไทยและยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข รํวมบ าเพ็ญ
ประโยชน๑ท้ังในและนอกสถานศึกษา.. 
  ๓. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามอัตลักษณ๑มีคุณภาพดีมากอยูํแล๎ว ในด๎าน
นักเรียน รักการออม สถานศึกษาได๎ก าหนดอัตลักษณ๑ของผ๎ูเรียนอยํางเดํนชัด สํงผลให๎เกิดภาพ
ความส าเร็จในตัวผ๎ูเรียนเพิ่มมากขึ้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ และเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
องค๑กรภายนอกอยํางกว๎างขวาง 
  ๔. สถานศึกษามีการก าหนดจุดเน๎น จุดเดํนท่ีสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษา คือ
โรงเรียนวิถีมุสลิม ได๎รับการยอมรับจากองค๑ภายนอกเป็นอยํางดียิ่ง. 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู๎ไมํมีการปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับผ๎ูเรียนและบริบท  และส่ือมีน๎อยจึงมี
การสํงเสริมให๎ครูปรับปรุง  แผนการจัดการเรียนรู๎ จัดหา จัดท า ผลิตส่ือการเรียนการสอนให๎มากยิ่งขึ้น
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบและมีมาตรฐานให๎มากยิ่งขึ้น 

๒. ไมํมีการน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอต๎นสังกัดภายใน 
๑๕ วันตามระเบียบข๎อบังคับ 
 ๓. การสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฎิรูป
การศึกษายังไมํครอบคลุมทุกด๎าน 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ไมํมีการน าผลการประเมินทุกด๎านมาใช๎ในการพัฒนาครู เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอน 
๒. การวิเคราะห๑ผลการประเมิน และน ามาซํอมเสริมพัฒนาผ๎ูเรียน และการพัฒนากระบวนการ

จัดการการสอน ขาดความชัดเจน 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขาด
ความชัดเจนและไมํเป็นระบบ 

โอกาส  
  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  สภาพแวดล๎อมชุมชนมีความเข๎มแข็ง และให๎ความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนทุกด๎าน และโรงเรียนยังอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชนท่ี
สามารถน าผ๎ูเรียนไปเรียนรู๎ และได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องจากกลํุมและ
บุคคล ได๎แกํ กลํุมแมํบ๎านเกษตรกร 

อุปสรรค 
  ๑. การเปล่ียนแปลงของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูมีการโยกย๎าย บํอยครั้ง สํงผลตํอนโยบายและ
การด าเนินงาน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ท่ีขาดความตํอเนื่องสํงผลตํอผ๎ูเรียนโดยตรง.. 
  ๒. ฐานะทางเศรษฐกิจของผ๎ูปกครองฐานะคํอนข๎างยากจน มีรายได๎ ไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับฤดูกาล
ต๎องไปประกอบอาชีพตํางถิ่น และผ๎ูปกครองสํวนหนึ่งมีระดับความรู๎ต่ าไมํสามารถสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
เด็กและผ๎ูเรียนได๎เมื่ออยูํท่ีบ๎าน. 

ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวน าผลการประเมินมาวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก

โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  โดยมีรายละเอียดดัง
ปรากฏผลตํอไปนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน  
ผลการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวพิจารณาจากประเด็น ด๎าน

อาคารสถานท่ีด๎านการจัดการ โครงสร๎างการบริหาร (Structure) ระบบ (Staff) นักเรียน ครูและ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านคํานิยม (Shared Value) คํานิยม
รํวมขององค๑กร ความเช่ือรํวมกันของคนในองค๑กร ด๎านบริการและผลผลิต 

จุดแข็ง (Strength: S) สภาพด๎านการจัดการ  ด๎านบุคลากร ด๎านคํานิยม เป็นท่ีประจักษ๑แกํ
ชุมชน เพราะผ๎ูบริหารสถานศึกษา “ครองตน ครองคน และครองงาน” อยํางมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนมีการก าหนด วิสัยทัศน๑ ยุทธศาสตร๑ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติราชการอยํางชัดเจน  
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานอยํางชัดเจน มีความรับผิดชอบสูง บุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โรงเรียนมีทิศทางในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ผ๎ูบริหารมี
ค าส่ังมอบหมายงานเป็นลายลักษณ๑อักษร มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา บุคลากรมีสํวนรํวมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ๎ูบริหารมีความสามารถมีประสบการณ๑ในการจัดการศึกษา โรงเรียน
สํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียน ท้ังยังมีความพร๎อมด๎านสถานท่ีท่ีให๎บริการแกํชุมชน เชํน การจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น เชิญ
วิทยากรในชุมชนมาให๎ความรู๎ โรงเรียนสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังยังมีความพร๎อมด๎านสถานท่ีท่ีให๎บริการแกํชุมชน 

โรงเรียนมีบริเวณสนามท่ีสามารถท ากิจกรรมได๎หลากหลาย ตลอดจนชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน เชํน สนามฟุตบอล,สนามเปตอง,สนามวอลเลย๑บอลฯ นักเรียนตลอดจน
ชุมชนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมด๎านกีฬา ท่ีเน๎นชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดกิจกรรมและเข๎ามาชํวยเหลือด๎านการฝึกซ๎อมให๎แกํนักเรียนจนสามารถน ามาซึ่งความส าเร็จใน
การแขํงขัน โรงเรียนมีผ๎ูบริหารท่ีมีความสามารถ มีการค าส่ังมอบหมายงานเป็นลายลักษณ๑อักษรท่ี
ชัดเจน ครอบคลุมท าให๎บุคลากรสามารถด าเนินงานได๎อยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง มีการกระจายงาน
อยํางถัว่ถึงเป็นการปฏิบัติงานแบบมีสํวนรํวม ท างานเป็นทีม   

โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายและภารกิจท่ีชัดเจน โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี มีการรายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทางราชการทุกปีและมี
การรายงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกปี เพื่อเสนอโครงการใหมํ ๆ สามารถชํวยให๎รู๎จักนักเรียน
มากขึ้นท าให๎รู๎จักนักเรียนรายบุคคลเพื่อชํวยเหลือแก๎ไข แนะน าและน ามาปรับปรุงให๎ดีขึ้น 
  โรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารที่ชัดเจน ผ๎ูบริหารมีการบริหารองค๑กรท่ีชัดเจน มีการสร๎างเสริม
ให๎ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง บุคลากรมีการท างานรํวมกันอยํางเป็นระบบ ทุกคนมี
ความเช่ือมั่นรํวมกันวํา ทุกคนมีสิทธิ์ในการรับบริการและพัฒนาตามความสามารถของตนอยํางเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนมีการเรียนการสอนท่ีน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยสอน,สอนคอมพิวเตอร๑ทุกคนในโรงเรียน 
มีโทรทัศน๑ ติดทุกห๎องเรียนและยังมีแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ ห๎องสมุด,ห๎องคอมพิวเตอร๑,
อาคารละหมาดท่ีได๎มาตรฐาน บุคลากรทุกคนเข๎าใจบทบาทหน๎าท่ีของตนเองอยํางชัดเจน บุคลากรทุก
คนมีความรักและผูกพันกัน มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอยํางเต็มความสามารถ นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย๑ ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีให๎ความส าคัญกับผ๎ูเรียนในทุกระดับ   

จุดอ่อน (Weakness: W) โรงเรียนอยูํกลางชุมชน ชุมชนเข๎าออกได๎ตลอดเวลาเพราะไมํมีรั้ว
โรงเรียนและอาณาบริเวณท่ีชัดเจน ท าให๎รักษาบริเวณได๎ไมํเต็มท่ี ท าให๎เป็นแหลํงมั่วสุมในยามค่ าคืน
โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศอาคารเรียน ห๎องเรียนมีไมํเพียงพอ แหลํงเรียนรู๎ที่ไมํเอื้ออ านวย
ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนยังขาดสภาพคลํอง ขาดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยํางตํอเนื่อง ชุมชนมีความเช่ือมั่นตํอสถานศึกษาอยูํระดับท่ีไมํนํา
พอใจ การมอบหมายภาระงานในบางครั้งไมํตรงกับความรู๎ความสามารถและความถนัดของบุคลากร ท าให๎งาน
บางงานอาจเสร็จลําช๎า หรือเสร็จไมํทันตามก าหนดเวลา ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศยังไมํสมบูรณ๑
และเพียงพอตํอการใช๎งานของครูและนักเรียน นักเรียนได๎รับโอกาสทางด๎านเทคโนโลยีน๎อย ระบบ
อินเตอร๑เน็ตช๎า ไมํเสถียร รวมถึงแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก ระบบงานสารบรรณในโรงเรียนช๎า 
ขาดการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ งบประมาณท่ีได๎รับสนับสนุนจากหนํวยงานต๎นสังกัดไมํ
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เพียงพอ งบประมาณท่ีสนับสนุนกิจกรรมมีน๎อย ท าให๎ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนา
บริเวณท่ัวไปท าได๎ไมํถึงเป้าประสงค๑เพราะขาดก าลังเงินงบประมาณ 

 บุคลากรไมํเพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน สอนไมํตรงตามเอกวิชาท่ีเรียนมา  ท าให๎ไมํ
สามารถถํายทอดความรู๎ในวิชาท่ีสอนได๎ดีเทํากับวิชาเอกโดยตรง ขาดบุคลากรท่ีมีความถนัดทางด๎านการ
สอนในบางกลํุมสาระการเรียนรู๎ และมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนท่ีต๎องรับผิดชอบมากบุคลากร
ขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก ขาดการพัฒนาศักยภาพในการสอน โดยครูบางทํานไมํได๎น าวิธีสอนท่ีเน๎น
ความเป็นศักยภาพรายบุคคล ใช๎วิธีสอนแบบเดิมไมํน านวัตกรรมใหมํๆ มาใช๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ ท า
ให๎นักเรียนได๎รับความรู๎แตกตํางกันตามสภาพการสอน บุคลากรขาดทักษะ เทคนิคการสอน ไมํมีการ
จัดท าส่ือ นวัตกรรมและวิจัยในช้ันเรียนน๎อย บุคลากรขาดทักษะในการใช๎ส่ือเทคโนโลยีและน า
เทคโนโลยีมาใช๎เพื่อการเรียนการสอนน๎อยมาก  บุคลากรบ๎างทํานขาดความตระหนักปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 ผ๎ูปกครองบางสํวนไมํคํอยยอมรับและขาดความเข๎าใจในบทบาทของตนเองและสถานศึกษา 
บางสํวนยังไมํเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาเทําท่ีควร นักเรียนมีพฤติกรรมทางด๎านระเบียบวินัย 
คุณธรรม จิตส านึกในการรักษาความสะอาด ความรับผิดชอบและไมํกล๎าแสดงออกอยูํในระดับไมํพึ่ง
พอใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร๑,ภาษาไทย,วิทยาศาสตร๑และ
ภาษาอังกฤษ และขาดทักษะในด๎านการคิด วิเคราะห๑ 

สภาพแวดล้อมภายนอก  
ผลการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวโดยพิจารณาจากประเด็น 

ด๎านสังคมและชุมชน (Social: S) ด๎านเทคโนโลยีและการคมนาคม (Technology: T) ด๎านเศรษฐกิจ 
(Economic: E) ด๎านการเมือง (Political: P) รวมท้ังด๎านนโยบาย กฎหมาย แผนกลยุทธ๑ของหนํวยงาน 

โอกาส (Opportunities: O)โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท าให๎
นักเรียนมีโอกาสเทําเทียมกัน และได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ มีระบบประกันคุณภาพท้ังภายนอกและภายใน ตลอดจน
นโยบายการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี และการสอนนักเรียนเรียนรํวมท าให๎
นักเรียนมีโอกาสเทําเทียมกันและมีโอกาสในการเรียนตํอในระดับสูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ผ๎ูน าชุมชน ผ๎ูน าศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสํวนรํวมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและสํงเสริมการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน การท างานรํวมกันของโรงเรียน
ในเครือขํายสร๎างความเข๎มแข็ง เพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล๎องกัน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน-ภายนอก ท าให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการศึกษา
อยํางเทําเทียมและท่ัวถึงตามนโยบายการศึกษา โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให๎กับผ๎ูเรียนอยํางท่ัวถึง ตาม
นโยบายโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  อยํางมีคุณภาพ โรงเรียนจัดกิจกรรมแตํละครั้งจะให๎ความส าคัญแกํ
ผ๎ูปกครองและบุคคลภายนอก โดยดึงผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมนั้น ๆ และการจัดกิจกรรม 
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การด าเนินงานตําง ๆ ได๎ค านึงถึงระเบียบและกฎหมาย โรงเรียนได๎รับเงินสนับสนุนบางสํวนจาก
ภายนอก เชํน องค๑การบริหารสํวนต าบลและบุคคลภายนอก 

 โรงเรียนมีการสํงเสริมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช๎เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ๑ เพื่อให๎ได๎รับทราบอยํางท่ัวถึงชัดเจนรวดเร็ว การคมนาคม
สะดวก งํายตํอการเดินทางติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอกและการเดินทาง ไป-กลับ ของนักเรียนมี
ความสะดวก ชุมชน ผ๎ูปกครอง สนับสนุนให๎บุตรหลานเข๎าเรียนในสถานศึกษาใกล๎บ๎าน พร๎อมใจ
สนับสนุนและมีสํวนรํวมระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน ให๎การสนับสนุนการจัดท ากิจกรรมของ
โรงเรียน เห็นความส าคัญในการอนุรักษ๑ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นอยํางดี มีความสัมพันธ๑อันดีตํอ
กันและให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนใช๎สถานศึกษาเป็นสถานท่ีในการประชุม อบรม สํงเสริม
วิชาชีพแกํประชากรในหมูํบ๎าน โรงเรียนมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น
แหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนได๎อยํางดี ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

อุปสรรค (Threat: T) นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล ไมํเพียงพํอตํอการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน นโยบายขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสอดคล๎องกับนโยบาย
การศึกษาท าให๎เกิดการพัฒนาท่ีลําช๎า มีการปรับเปล่ียนรัฐมนตรีบํอย ๆ ท าให๎การท างานไมํตํอเนื่อง 
และซับซ๎อน โรงเรียนไมํมีรั้วล๎อมรอบ ท าให๎ยากในการควบคุมดูแลนักเรียนและท าให๎เกิดแหลํงมั่วสม
ภายในโรงเรียนในยามค่ าคืน การจัดสรรบุคลากรจากหนํวยงานต๎นสังกัด สํงผลกระทบให๎ขาดบุคลากรท่ี
มีความช านาญเฉพาะด๎าน อาทิ การเงินบัญชี เทคโนโลยี เป็นต๎น 
  ผ๎ูปกครองมุํงแตํท างานหาเงินเลยไมํคํอยมีเวลาเทําท่ีควรท่ีจะชํวยโรงเรียนในการเน๎นย้ าเรื่อง
การเรียนแกํบุตรหลาน ไมํคํอยมีเวลาดูแล เอาใจใสํบุตรหลาน ท าให๎นักเรียนไมํสนใจการเรียน เกิด
พฤติกรรมด๎านตําง ๆ ขาดความรับผิดชอบ ผ๎ูปกครองบางสํวนหยําร๎าง สํงผลให๎ขาดความสนใจ ดูแล 
ขาดการสนับสนุนในการให๎การศึกษากับลูก ครอบครัวมีการปรับเปล่ียนการอบรม เล้ียงดูบุตร สํงผลให๎
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ แก๎ปัญหาไมํเป็น  ผ๎ูปกครองนักเรียนในโรงเรียนสํวนใหญํมีอาชีพ
เกษตรกรรม และบางสํวนก็ไปรับจ๎างท าท างานตํางจังหวัดท าให๎นักเรียนต๎องอาศัยอยูํกับญาติ นักเรียน
สํวนใหญํจึงมีฐานะยากจนและขาดความอบอุํนในครัวเรือน จึงท าให๎นักเรียนมีปัญหาด๎านการเรียน 
ปัญหาด๎านสุขภาพ และปัญหาด๎านสติปัญญา ผ๎ูปกครองมีรายได๎ของอยูํในระดับต่ าคํอนข๎างยากจน ท า
ให๎นักเรียนบางสํวนมีภาวะโภชนาการอยูํในระดับต่ ากวําเกณฑ๑มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากผ๎ูปกครองบางสํวนไมํให๎ความสนใจกับสุขภาพอนามัยของเด็กการคมนาคมรวมถึงเทคโนโลยีท่ี
สะดวกรวดเร็ว สํงผลตํออัตราการลดลงของนักเรียน ท าให๎ผ๎ูปกครองสํงบุตรหลานไปเรียนนอกพื้นท่ีมากขึ้น 
การแพรํระบาดของสารเสพติดและอบายมุขในชุมช 

สรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผลสรุปสถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกโรงเรียนมีโอกาสเป็นข๎อได๎เปรียบอยูํ

หลายด๎านไมํวําความรํวมมือจากชุมชน กฎระเบียบตําง ๆ แตํโรงเรียนยังมีจุดอํอนท่ีกํอปัญหาอุปสรรค
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อยูํหลายอยํางไมํวํา ผ๎ูบริหาร ครูและบุคคลกร สภาพอาคาร สภาพแวดล๎อมแหลํงเรียน เพื่อให๎โรงเรียน
เกิดการพัฒนาควรให๎มีกลยุทธ๑พลิกตัวขึ้นมาจัดหรือแก๎ไขจุดอํอนภายในตํางๆ  ให๎พร๎อมท่ีจะฉกฉวย
โอกาสตําง ๆ ท่ีเปิดใหสํู๎มาตรฐานการศึกษาตํอไป 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“มุํงพฒันาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดีมีความรู๎ ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความรํวมมือของ

ชุมชนท่ีสอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นเพื่อพัฒนาสํูความเป็นสากล” 
 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาแหํงชาติโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

 ๒. มุํงสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ๑ท้ังทางรํางกายจิตใจอารมณ๑ สติปัญญาและการอยูํรํวมกัน
อยํางมีสุข 
 ๓. สํงเสริมจัดกิจกรรมเน๎นให๎ผ๎ูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค๑มีความรัก
ภูมิใจในวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและชาติ 
 ๔. สํงเสริมและจัดการศึกษาให๎นักเรียนสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการและเป็นพื้นฐาน
ทางการศึกษาสํูประชาคมอาเซียน 
 ๕. จัดสภาพแวดล๎อมท่ีดี มีความสะอาด สวยงาม รํมรื่นและมีความปลอดภัย ใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน จัดแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย 
 ๖. ให๎ความเสมอภาคทางการศึกษา บริการท่ีดีมีมาตรฐาน และเป็นท่ีพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ
โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 ๗. จัดให๎มีระบบบริหารจัดการ ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอยํางมีประสิทธิภาพ  
 

เป้าหมาย 
๑. สถานศึกษาผํานเกณฑ๑คุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ ร๎อยละ ๘๐ 

 ๒. ผ๎ูเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ๑ท้ังทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สติปัญญาและการอยูํรํวมกันอยํางมี
สุขผํานเกณฑ๑คุณภาพตามเกณฑ๑ร๎อยละ ๘๐ 
 ๓. ผ๎ูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค๑มีความรักภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นและชาติผํานเกณฑ๑คุณภาพตามเกณฑ๑ร๎อยละ ๘๐ 
 ๔. นักเรียนสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาสํูประชาคม
อาเซียนได๎ในระดับ ดี ร๎อยละ ๗๐ 
 ๕. สถานศึกมีสภาพแวดล๎อมท่ีดี มีความสะอาด สวยงาม รํมรื่นและมีความปลอดภัยใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลายผํานเกณฑ๑คุณภาพตามเกณฑ๑ร๎อยละ ๘๐ 
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 ๖. สถานศึกษาให๎ความเสมอภาคทางการศึกษา บริการท่ีดีมีมาตรฐาน และเป็นท่ีพึงพอใจของ
ผ๎ูรับบริการโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชนในระดับ ดี ร๎อยละ ๘๐ 
 ๗. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ผํานเกณฑ๑คุณภาพตามเกณฑ๑ร๎อยละ ๘๐ 

กลยุทธ์ 
        “นักเรียนดีมีความรู๎ครูเลิศล้ าวิชาการชุมชนรํวมประสานโรงเรียนมาตรฐานสากล” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 “นักเรียนดีมีความรู้” 
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกด๎านตามความต๎องการของท๎องถิ่นโดยยึดผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญให๎เข๎าสํูมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี  ๑.๑ การจัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี  ๑.๒ พัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดีมีความรู๎ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ 
 ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี  ๑.๓ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี  ๑.๔ พัฒนาหลักสูตร ส่ือ นวัตกรรม การเรียนรู๎และการประกนัคุณภาพภายใน 

“ครูเลิศล้ าวิชาการ” 
ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศักยภาพของแตํละบุคคลสํูครูอาชีพ

มาตรฐานสากล 
“ชุมชนร่วมประสาน” 
ยุทธศาสตร๑ที่ ๓ สํงเสริมการบริหารจัดการความเข๎มแข็งในโรงเรียนและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  
ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี ๓.๒ พัฒนาและสํงเสริมแบบมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี ๓.๓สํงเสริมจัดการศึกษาเสริมสร๎างสันติสุขชายแดนใต๎ มุํงสํูประชาคมอาเซียนแบบ

มีสํวนรํวม 
“โรงเรียนมาตรฐานสากล” 
ยุทธศาสตร๑ที่ ๔ พัฒนาจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล๎อม ปัจจัยการบริการที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ภายในให๎

เพียงพอตํอเนื่อง 
ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี ๔.๑ การจัดการทรัพยากรและจัดส่ิงแวดล๎อมภายในเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี ๔.๒ สร๎างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร๑ยํอยท่ี ๔.๓ พัฒนาปัจจัยการบริการ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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ค่านิยมร่วม( Shared  Value ) 
“รับผิดชอบหน๎าท่ี ท างานเป็นทีม ใสํใจพัฒนา เช่ียวชาญการงาน” 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวแบํงโครงสร๎างภายในตามกฎกระทรวงและเป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดซึ่งโรงเรียนแบํงสํวนราชการเป็นฝ่ายซึ่งสอดคล๎องกับการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาครอบคลุม ๔ งานคือฝ่ายงานบริหารวิชาการฝ่ายงานบริหารท่ัวไปฝ่ายงาน
บริหารบุคคลและฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนภาพ ๒ แสดงการโครงการการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 

 

ขอบขํายและภารกิจของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวมีผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเป็นผ๎ูบังคับบัญชา
ข๎าราชการครูและรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมี
ขอบขํายภารกิจท่ีก าหนดแบํงสํวนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบท่ี
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดซึ่งจะแบํงสํวนราชการเป็นฝ่ายตลอดจนก าหนดอ านาจหน๎าท่ี
ของแตํละสํวนราชการซึ่งจะต๎องครอบคลุมขอบขํายและภารกิจของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังฝ่ายงานบริหารวิชาการฝ่ายงานบริหารท่ัวไปฝ่ายงาน
บริหารงบประมาณ และฝ่ายงานบริหารงานบุคคลซึ่งมีขอบขํายและภารกิจดังตํอไปนี้ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท่ีปรึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายละงู๒ 

สภานักเรียน 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 
 

นักเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ ฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 

ฝ่ายงานบริหารบุคคล 
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๑. ฝ่ายงานบริหารวิชาการ งานวางแผนการบริหารวิชาการการบริหารพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนเรียนรํวม(เด็กพิเศษ)การเสริมสร๎างพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนงานบริหารวัดผล
ประเมินผลการเรียนงานการบริหารพัฒนาและสํงเสริมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาผ๎ูเรียนงานระ บบ
เทคโนโลยีสารสนเทศงานสํงเสริมพัฒนาวิชาการงานสนับสนุนคุณภาพวิชาการงานบริหารการประกัน
คุณภาพสถานศึกษางานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานวางแผนบริหารธุรการงานสารบรรณงานการบริหารกิจการ
นักเรียนงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนงานการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนั กเรียนงานแนะแนวเพื่อ
คุณภาพผ๎ูเรียนงานสํงเสริมสุขภาพ อนามัยโรงเรียนงานโครงการอาหารกลางวันงานโครงการเรียนฟรี
อยํางมีคุณภาพงานสํงเสริมพัฒนาวินัยคุณธรรมจริยธรรม งานการบริหารความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชน งานประสานความสํวนรํวม งานประชาสัมพันธ๑และส่ือสารงานการบริหารอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดล๎อมงานพัฒนาส่ิงแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาปลอด
อบายมุขสถานศึกษารักษาส่ิงแวดล๎อม 

๓. ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ งานการบริหารงบประมาณงานบริหารการเงินและบัญชีงาน
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย๑งานการบริหารระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

๔. ฝ่ายงานบริหารบุคคลงานการบริหารบุคคลงานวางแผนบริหารบุคคลกรงานวางแผน
อัตราก าลัง งานจัดระบบบริหารองค๑กร งานการบริหารงานทะเบียนและสถิติ งานสรรหาและบรรจุ
แตํงต้ังงานวินัยและการรักษาวินัยการออกจากราชการ งานการบริหารเสริมสร๎างประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรงานพัฒนาครูและบุคลากรงานสวัสดิการครูนักเรียนงานนิเทศคุณภาพการศึกษางานบริหาร
ทะเบียนสถิตินักเรียน 
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แผนภาพ ๓ แสดงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“กลยุทธ์” 
นักเรียนดีมีความรู้ 
ครูเลิศล้ าวิชาการ 
ชุมชนร่วมประสาน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

งานบริหาร ๔ ฝ่าย 

ฝ่ายงานบริหารงานทั่งไป 
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ 

ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
ฝ่ายงานบริหารบุคคล 

(พันธกิจ) 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

“วิสัยทัศน์” 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดีมีความรู้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความ
ร่วมมือของชุมชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถ่ินเพื่อพฒันาสู่ความเป็นสากล” 

 

ปรัชญาการศึกษาท าให๎คนเจริญงอกงามค าขวัญมีคุณธรรม น าความรู๎ รักษ๑ส่ิงแวดล๎อม   
อัตลักษณ์รู๎จักออมและพอเพียงอักษรยอ่โรงเรียนห.พ.(หวงแหน พร๎อมเพรียง) 
สีประจ าโรงเรียนสีน้ าเงิน หมายถึง  ผู้มีความรู้ มีความฉลาด รักความยุติธรรม 
สีชมพู   หมายถึง ผูมี้คุณธรรม มีน้ าใจ จิตสาธารณะ  

นักเรียน 

กิจกรรม/โครงการ 
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แผนภาพ ๔ แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) 

ครู/ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

คร/ูผู๎บริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ืองและเต็มศักยภาพ 

เพิ่มศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ท่ีทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

 

นักเรียนดีมีความรู้ 

ครูเลิศล้ าวิชาการ 

ชุมชนร่วมประสาน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
พัฒนาปัจจัยการบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาตํอเน่ืองตลอดชีวิต 

สร๎างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข๎าถึง
บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล๎อมภายใน
เพ่ือการศึกษา 

พัฒนาจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจัยการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในใหเ้พียงพอต่อเน่ือง 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  
 
 
 

 

พัฒนาและสํงเสริมแบบมีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

สํงเสริมจัดการศึกษาเสริมสร๎างสันติสุขชายแดน
ใต๎ มุํงสูํประชาคมอาเซียนแบบมีสํวนรํวม 

 
 
 

 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่ครูอาชีพมาตรฐานสากล 
 

พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกด้านตามความต้องการของท้องถ่ินโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญให้เขา้สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดีมีความรู๎ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และมุํงสูํความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม การเรียนรู๎ 
และการประกันคุณภาพภายใน 
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การบริหารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ก าหนดจุดเน๎นการ

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ “นักเรียนดีมีความรู๎ครูเลิศล้ าวิชาการชุมชนรํวมประสาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล” โดยแบํงจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็น ๓ด๎านดังนี้ 

 ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร๎อมเข๎าสํูประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังตํอไปนี้      
 ๑.๑.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ี
สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู๎อยํางมีความสุข 
 ๑.๑.๒ นักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากการทดสอบระดับ
สถานศึกษา ระดับท๎องถิ่นและระดับชาติดังนี้ 
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลํุมสาระหลัก 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๓ 
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีความสามารถด๎านภาษา ด๎านค านวณ และ  ด๎านการใช๎
เหตุผลเพิ่มข้ึนเฉล่ียไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๓ 
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน (LAS) ทุกกลํุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๓ 
 ๑.๑.๓ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห๑ คิดสร๎างสรรค๑ และทักษะการส่ือสาร
อยํางสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย ๒ ภาษา ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎  
เหมาะสมตามชํวงวัย      
 ๑.๒ นักเรียนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills)ใฝ่เรียนรู๎ ใฝ่ดี และอยูํ
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎    
 ๑.๓ นักเรียนท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs) 
 ๑.๓.๑ เด็กพิการได๎รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด๎วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 ๑.๓.๒ เด็กด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎   ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ๑แหํงตน 
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 ๑.๓.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 ๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 ๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง (Continuous Professional Development)    
 ๒.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถตามมาตรฐานท่ีก าหนด สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนอยําง
เต็มศักยภาพและพร๎อมเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  
 ๒.๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู๎ที่สํงผลให๎นักเรียนพัฒนา    
 ๒.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ(Incentives and Rewarding System) 
 ๒.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการจูงใจในการพัฒนาผ๎ูเรียน และมีขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
 ๒.๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการสอนท่ีแสดงศักยภาพการสอนอยํางมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ๑และได๎รับการเชิดชูเกียรติอยํางเหมาะสม     
 ๒.๓ การสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํสังคม (Professional Ethics)   

๒.๓.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณและอุดมการณ๑ท่ีมุํงพัฒนาการศึกษาของชาติและเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํ
สังคม   

๒.๓.๒ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการเข๎าถึงและดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

 ๓ ด้านการบริหารจัดการ       
 ๓.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวม และมีความรับผิดชอบตํอผลการ
ด าเนินงาน (Participation and Accountability)   
 ๓.๑.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุํงการมีสํวนรํวม ความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินงาน 
เพื่อประโยชน๑สูงสุดของนักเรียน สร๎างความเช่ือมั่นแกํผ๎ูใช๎บริการ ผ๎ูปกครองและชุมชน 
 ๓.๑.๒ สถานศึกษาต๎องยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพภายนอกและท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียสูงกวําของเขตพื้นท่ีและประเทศ โดยได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผ๎ูปกครองชุมชนและองค๑กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง  
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 ๓.๒ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)      
 ๓.๒.๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานท่ีสูงขึ้น  
 ๓.๒.๒ สถานศึกษาได๎รับการพัฒนา สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีสภาพส่ิงแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎
ท่ีเอื้อในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลท่ีสูงขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพื่อก าหนดกลยุทธ๑ มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผ๎ูรับผิดชอบในการด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ตาม
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยจ าแนกดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 การค านวณงบประมาณรายการคําจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ซึ่งเป็นงบประมาณหลักท่ี
โรงเรียนน ามาใช๎วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนี้ 
            ระดับกํอนประถมศึกษาจ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  X  ๑,๗๐๐บาท 
ระดับประถมศึกษาจ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนกัเรียน  x  ๑,๙๐๐ บาท 
 ท้ังนี้ไมํคิดค านวณรวมกับงบประมาณท่ีจํายเป็นเงินเดือน คําจ๎างประจ าคําจ๎างช่ัวคราวและเงิน
อื่นท่ีจํายพร๎อมกับเงินเดือน คําจ๎างประจ าและคําตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนท่ีเป็นปกติซึ่ง
ได๎รับจัดสรรและอนุมัติจาก ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและงบเงิ นอุดหนุน เชํน
รายการคําอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน คําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน รายการ
เงินอุดหนุนอื่นๆและเงินรายได๎จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ท่ีพึงมีและพึงได๎รับในภายหลังซึ่งจะ
ไปปรากฏอยูํในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา หรือโครงการท่ีจัดท ารองรับส าหรับการบริหาร
งบประมาณรายการนั้น ๆ ตํอไป 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนนักเรียน 
การงบประมาณ 

(รายหัว) 
รวม 

อนุบาลปีที่ ๑ ๒๕ ๑๗๐๐ ๔๒๕๐๐ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๑๖ ๑๗๐๐ ๒๗๒๐๐ 

รวม ๔๑ ๑๗๐๐ ๖๙๗๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐ ๑๙๐๐ ๓๘๐๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ๑๙๐๐ ๒๒๘๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐ ๑๙๐๐ ๓๘๐๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔ ๑๙๐๐ ๒๖๖๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒ ๑๙๐๐ ๒๒๘๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕ ๑๙๐๐ ๙๕๐๐ 

รวม ๘๓ ๑๙๐๐ ๑๕๗๗๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ ๓๖๐๐ ๔๔๖๔๐๐ 
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ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงานขับเคลือ่น % ประมาณรายจ่ายงบประมาณ 
การบริหารงานวิชาการ 

(๔๐-๕๐) 
๑๕๙๘๔๐ 

๑ การจัดกระบวนการเรียนรู๎  ๑๐๐๐๐๐ 
๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ๕๙๘๔๐ 
การบริหารงบประมาณ  

(๑๐-๑๕) 

๓๙๙๖๐ 
๑ คําวัสดุ ๑๐๐๐๐ 
๒ คําสาธารณูปโภค ๑๐๐๐๐ 
๓ คําครุภัณฑ๑ ๑๐๐๐๐ 
๔คําซํอมแซมปรับปรุง   ๙๙๖๐ 
การบริหารงานบุคคล (๑๐-๑๕) ๓๙๙๖๐ 
การบริหารทั่วไป 

(๒๐-๓๐) 

๗๙๙๒๐ 
๑ กิจการนักเรียน  ๔๐๐๐๐ 
๒ ภารกิจอื่น ๆ    ๓๐๐๐๐ 
๓ งานสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน ๙๙๒๐ 

รวม ๑๐๐ ๓๙๙๖๐๐ 
หมายเหตุ  * คําใช๎ทุกแผนการใช๎งานต๎องสอดคล๎องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาสถานศึกษา และสามารถถั่วจํายเฉล่ียทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

** คําสาธารณูปโภค หมายถึง คําบริการกระแสไฟฟ้า ประปา โทรศัพท๑ประจ าท่ี คําบัตรเติม
เงิน โทรศัพท๑เคล่ือนท่ี คําเชําสัญญาณดาวเทียม เคเบิลทีวี อินเตอร๑เน็ต คําไปรษณีย๑และแสตมป์ ต๎อง
ก าหนดต้ังรายจํายงบประมาณเทํากับหรือมากกวํายอดรายจํายรวมประจ าเดือนประมาณ ๒-๓% ทุก
เดือนหรือทุกรอบช าระคําใช๎บริการ จ านวน ๑๒ เดือน ท้ังนี้เมื่อต้ังจํายเป็นรายรายการในแผนการใช๎จําย
งบประมาณประจ าปีการศึกษา และห๎ามน าไปใช๎จํายหรือยืมทดลองจํายเพื่อกิจกรรมหรือโครงการอื่น 
เว๎นแตํเป็นจ านวนเงินคงเหลือ 
 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 “นักเรียนดีมีความรู้” Good students with knowledge 
ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกด๎านตามความต๎องการของท๎องถิ่นโดยยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญให๎
เข๎าสํูมาตรฐานการศึกษาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่  ๑.๑ การจัดการศึกษาปฐมวัยและข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานักเรียนพิเศษเรียน
รํวม 
-   กิจกรรมเสริมวิชาการ
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา 
ทางการเรียนรู ๎
  -   กิจกรรมพัฒนาครู /
บุคลากร ในการรับการอบรม/
สัมมนาจากนํวยงานตํางๆหรือ
โรงเรียนจัดให๎ 
  -  กิจกรรมจัดท าแผนIEP 
และ  IIP 
  -  กิจกรรมจัดซื้อ / จัดหาสื่อ
การเรียนการสอนเก่ียวกับเด็ก
พิเศษ  
  -  กิจกรรมการให๎บริการ
สอนเสริมนอกเวลา 
  -  สอนเสริมภาษาไทย 
  -  สอนเสริมคณิตศาสตร๑ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมผํานการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร ร๎อยละ ๘๐ 
- นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ ร๎อยละ ๘๐ 
ครู/บคุลากรในโรงเรียนให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัด
การศึกษาให๎เด็กตามความ
ต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ ร๎อย
ละ ๘๐ 
- เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP)  ที่วาง
ไว๎     ร๎อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ 
- เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียน
ให๎มีความสามารถในการจัดาร
ศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการ
พิเศษ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนพิเศษเรียนรํวมผํานการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร ร๎อยละ ๘๐ 
   - นักเรียนที่มีความบกพรํอง
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  ร๎อย
ละ ๘๐ 
   - ครู/บคุลากรในโรงเรียนให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัด
การศึกษาให๎เด็กตามความ
ต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ  
ร๎อยละ ๘๐ 
   - เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP)  ที่วาง
ไว๎ ร๎อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ 
   - เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรใน
โรงเรียนให๎มีความสามารถในการ
จัดการศึกษาให๎เด็กตามความ
ต๎องการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐   ๒,๕๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการแตํงแต๎มสีสันบนผ๎า

ขาว 

-   กิจกรรมอบรมใหค๎วามรู๎

ผู๎ปกครอง 

-  กิจกรรมบ๎าน

นักวิทยาศาสตร๑น๎อย 

-   กิจกรรมคํายวิชาการ 

-   กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎   

-   กิจกรรมพัฒนา

ภาษาธรรมชาติ 

 

เชิงปริมาณ 

- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐ รู๎จักคิด

วิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ด๎วย

ประสบการณ๑จริง 

- ผู๎ปกครองร๎อยละ  ๘๐ เกิดความ

พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมอยํูใน

ระดีบดีข้ึนไป 

-เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๙๐มีฒนาการ

ด๎านรํางกาย   อารมณ๑-จิตใจ  สังคม  

สติปัญญา เหมาะสมตามวัย  

- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐  มีนิสัย

รักการอําน  และ การพูด กล๎าสด

งออก ตามแนวทางที่เหมาะสม

ตามวัย 

-เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ศึกษา

แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ

ภายนอกห๎องเรียน 

เชิงคุณภาพ 

- เด็กปฐมวัยทุกคนได๎รับ

ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ การ

เตรียมความพร๎อมพัฒนาการทุก

ด๎านเต็มศักยภาพ 

- ผู๎ปกครองเข๎าใจหลักการจัด

การศึกษาในระดับปฐมวัย  และเข๎า

รํวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

- เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอําน 

กล๎าพูด และ แสดงออกตาม

แนวทางที่เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 

- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐ รู๎จักคิด

วิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ด๎วย

ประสบการณ๑จริง 

- ผู๎ปกครองร๎อยละ  ๘๐ เกิดความ

พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมอยํูใน

ระดีบดีข้ึนไป 

-เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๙๐มี

พัฒนาการด๎านรํางกาย   อารมณ๑-

จิตใจ  สังคม  สติปัญญา 

เหมาะสมตามวัย  

- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐  มีนิสัย

รักการอําน  และ การพูด กล๎า

แสดงออก ตามแนวทางที่

เหมาะสมตามวัย 

-เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ศึกษา

แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ

ภายนอกห๎องเรียน 

เชิงคุณภาพ 

- เด็กปฐมวัยทุกคนได๎รับ

ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ การ

เตรียมความพร๎อมพัฒนาการทุก

ด๎านเต็มศักยภาพ 

- ผู๎ปกครองเข๎าใจหลักการจัด

การศึกษาในระดับปฐมวัย  และ

เข๎ารํวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

- เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอําน 

กล๎าพูด และ แสดงออกตาม

แนวทางที่เหมาะสม 

๘๐ ๑๕,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่  ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการห้องสมุดเพื่อ
การศึกษา 
- กิจกรรมหนังสือดีสูํ
ห๎องสมุด 
- กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศ
ในห๎องสมุด 
-   กิจกรรมตะกร๎าความร๎ู 
-  กิจกรรมรักษ๑การเขียน 
-   กิจกรรมยอดนักอําน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
จ านวน๑๒๑คนที่เข๎าใช๎บริการ
ห๎องสมุด 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการหาข๎อมูลและการใช๎บริการ
ของห๎องสมุดและการด าเนินงาน
ของห๎องสมุดได๎รับการปรับปรุงให๎มี
ความพร๎อมในทุกๆด๎าน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ๘๐มีนิสัยรักการอําน
และแสวงหาความร๎ูด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุดแหลํงเรียนร๎ูและสื่อตํางๆ
รอบตัว 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนได๎รับ
บริการห๎องสมุดที่ดีมีความทันสมัยอยํูใน
ระดับดี 

๘๐ ๑๑,๐๐๐ 

โครงการเยาวชน
ประชาธิปไตย 
-   กิจกรรมสภานักเรียน 
-   กิจกรรมกลุํมสี 
-   กิจกรรมหน๎าเสาธง 

เชิงปริมาณ 
- ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ร๎อยละ ๘๐  
- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นแบบอยํางที่ดี ร๎อยละ 
๘๐  
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน 
ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรง
ตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มี
เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามที่ดี 
ร๎อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอยํางที่ดี  
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน 
ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรง
ตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มี
เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามที่ดี  
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
- ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ร๎อยละ ๘๐ 
- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม เป็นแบบอยํางที่ดี ร๎อยละ ๘๐ 
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน 
ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรง
ตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มี
เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามที่ดี 
ร๎อยละ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอยํางที่ดี  
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน 
ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรง
ตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มี
เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามที่ดี  

๗๐   ๒,๐๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการเยาชนคนดีคน
เก่ง 

-   กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
-   กิจกรรมละหมาด 
-   กิจกรรมอบรมนักกอรี
น๎อย 
-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ 

เชิงปริมาณ 
๑  นักเรียนร๎ูจักรับผิดชอบงานใน
หน๎าที่ของตนเองให๎บรรลุผล ๑๐๐% 
๒  นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมของศาสนา ๑๐๐% 
๓  นักเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
ปลอดสารเสพติด ๑๐๐% 
เชิงคุณภาพ 
๑ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม /
จริยธรรม  และปฏิบัติตนอยํูใน
หลักธรรมที่ดี 
๒  นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในหน๎าที่ของตนเองเป็นอยํางดี 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได๎รับการพัฒนาตนเอง  ร๎อย
ละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได๎ความร๎ูในทักษะการด าเนิน
ชีวิตที่ดี 

๘๐ ๔,๐๐๐ 

     

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

-   กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
-   กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
-   กิจกรรม To be number 
one 
- หลักประกันสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนได๎รับการตรวจสุขภาพ
อยํางน๎อยเดือนละ ๑ คร้ัง  
- ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนร๎ูจักดูแล
สุขภาพสุขนิสัยและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ    
- ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่ เสี่ ยง ตํอ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ๑ 
เจริญเติบโตตามเกณฑ๑มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
การพัฒนาตนเอง  ร๎อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได๎น า
ความร๎ูและประสบการณ๑มา
พัฒนาการเรียนการสอน 

๘๐ ๕,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่  ๑.๓ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการความเป็นหน่ึง
ทางวิชาการ 

- กิจกรรมซํอมเสริมนักเรียน 
-กิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ  
- กิจกรรมติวเข๎ม O-net, 
NT, Lass 
- กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนร๎ู 
- กิจกรรมคํายวิชาการ 
- กิจกรรมสนับสนุนชุมนุม 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนได๎รับการติวเข๎ม O-net, 
NT, Lass  
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ต๎องได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎ไปแขงํขันทักษะทางวิชาการนอก
โรงเรียนทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส 
- นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
คํายวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
- นักเรียนทุกคนได๎พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพและสภาพปัญหา
ทางการเรียน 

เชิงปริมาณ 
- ร๎อยละคําเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ 
O-net, NT, Lass  สูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส 
- ร๎อยละของนักเรียนชั้นป.๑- ป.๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสูงขึ้น
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนพัฒนาความสามารถอยําง
เต็มที่ตามศักยภาพ 

๗๕ ๒๑,๐๐๐ 

 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่  ๑.๔ พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม การเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
- พัฒนาแผนการจัดการ 

เชิงปริมาณ 

-ปรับปรุงพัฒนา แผนการจัดการ

เรียนร๎ู สื่อ นวัตกรรม วิจัยชั้นเรียน 
ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๖๐  

- โรงเรียนมี แผนการจัดการเรียนร๎ู 
สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย ที่มี
ประสิทธิภาพ  
-ครูมีแผนการจัดการเรียนร๎ู สื่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ ๑๕,๐๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาหลัก 
สูตรและกระบวนการ
วัดผลประเมินผล 
-พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
-พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น 
-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
-พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เด็กพิเศษเรียนรํวม 
-พัฒนาระบบวัดผล 
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
-ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
หลักสูตรท๎องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาเด็ก
พิเศษเรียนรํวม ร๎อยละ ๑๐๐ 
-ปรับปรุงพัฒนาระบบวัดผล
ประเมินผล ร๎อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

-โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัย 

หลักสูตรท๎องถิ่น หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาเด็กพิเศษเรียนรํวม 
-โรงเรียนมีระบบงานวัดผล
ประเมินผลที่ได๎มาตรฐาน 

-โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได๎
มาตรฐานและพร๎อมในการใช๎งานได๎
ทุกเวลา 
-โรงเรียนมีระบบงานวัดผล
ประเมินผลที่ได๎มาตรฐาน 

๗๐ ๑๐,๕๐๐ 

 

“ครูเลิศล้ าวิชาการ”Good academic teachers  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่ครูอาชีพ
มาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการสร้างศักยภาพ
บุคลากรสู่มืออาชีพ 
-   กิจกรรมอบรมภายใน
สถานศึกษา 
-   กิจกรรมอบรมภายนอก
สถานศึกษา 
-   กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-   กิจกรรมนิเทศภายใน 

เชิงปริมาณ 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎า

รับพัฒนาตนเองไมํน๎อยกวํา ๒๐ 
ชั่วโมง/ปี 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
ศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีละ  ๑  คร้ัง 
-ร๎อยละ ๘๐  ของบุคลากรใน
สถานศึกษาขอปรับปรุงก าหนด
ต าแหนํงใหส๎ูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎น า

แนวคิดประสบการณ๑แลกเปลี่ยน
เรียนร๎ูในการจัดการศึกษาสูํการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
การพัฒนาตนเอง  ร๎อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได๎น า
ความร๎ูและประสบการณ๑มา
พัฒนาการเรียนการสอน 

๘๐ ๑๘,๐๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการสวัสดิการ 

บุคลากรสู่คุณภาพ 

การศึกษา 
- กิจกรรมนันทนาการและ 

เสริมสร๎างก าลังใจ 
- กิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ครู 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
- มีครูและบุคลากรทุกคนได๎รับสวัสดิการ
อยํางเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
- ข๎าราชการครูมีสวัสดิการมีขวัญและ
ก าลังใจ มีความสัมพันธ๑อันดีซึ่งกันและกัน 
มีความรักความผูกพันตํอโรงเรียน 
- นักเรียนมีทักษะ ได๎รับความร๎ู ความเข๎าใจ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
- เพื่อให๎การบริหารจัดการในสถานศึกษา

เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทุกคนได๎รับ
สวัสดิการ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
- ข๎าราชการครูมีความมั่นคงในใน
อาชีพ 
- การบริหารจัดการในสถานศึกษา
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

๘๐ ๕,๐๐๐ 

โครงการจัดหาครูผู้สอน 

และบุคลากรเสริมเพือ่ 

การพัฒนาโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดจ๎างครูพี่เลี้ยง 

เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมจัดจ๎างครูผู๎สอนที่
มีความเชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะ 

 

เชิงปริมาณ 
- จัดจ๎างครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 
จ านวน  ๑  คน ระหวํางเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ – เมษายน 
๒๕๖๐ 
- จัดจ๎างครูผู๎สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ จ านวน  
๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถจัดหาครูผู๎สอน บุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษาได๎
เพียงพอตํอการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
- ครูและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถปฏิบัติหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- มีบุคคลที่มีความร๎ูความสามารถใน
สาขาเฉพาะที่เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
- บุคลากรปฏิบัติงานตามหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมายมีความรับผิดชอบ
อยํางดี 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยํูในระดับดี 
สํงผลให๎การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพคุ๎มคํา      

๘๐ ๑๓๔,๐๐๐ 
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 “ชุมชนร่วมประสาน” Cooperation community  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิการบริหารจัดการความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร๑ 
- จัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) 

เชิงปริมาณ 

-ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได๎ปฏิบัติหน๎าที่เต็มก าลัง
ความสามารถ 
-นักเรียนทุกคนได๎รับพัฒนา
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

-นักเรียน ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน

ด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
เทําเทียม 
- การบริหารงานของโรงเรียน
ด าเนินไปตามกลยุทธ๑ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
-ร๎อยละ ๘๐ ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได๎ปฏิบัติหน๎าที่
เต็มก าลัง 
- ร๎อยละ ๘๐ นักเรียนทุกคนได๎รับ
พัฒนาการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
--ร๎อยละ ๘๐ ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพงึ
พอใจ 
- ร๎อยละ ๘๐ นักเรียนมีความพึง
พอใจได๎รับพัฒนาการศึกษา 

๘๐ 
๘๐ 

๙,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมแบบมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการสายสัมพันธ์
ชุมชน 
-   กิจกรรมกีฬาสัมพันธ๑ 
-   กิจกรรมรายงานผลสูํ
สาธารณชน 
-   กิจกรรม ประชาสัมพันธ๑ 

เชิงปริมาณ 
- ผู๎ปกครอง ชุมชนร๎อยะ  ๙๐  เข๎า
มามีบทบาทและมีสํวนรํวม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพงึ
พอใจในการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนประสบความส าเร็จใน
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู๎ปกครอง ชุมชนร๎อยละ  ๙๐  เข๎ามามี
บทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพงึ
พอใจในการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนประสบความส าเร็จในการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

๘๐   ๑๓,๕๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาการ
จัดการการศึกษามีส่วน
ร่วม 
-   กิจกรรมประชุมครูและ
บุคลากร 
-   กิจกรรมอบรมความร๎ู
คณะกรรมการ 
-   ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-  ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-   กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาคเรียนละ ๓ คร้ัง 
- ประชุมผู๎ปกครองภาคเรียนละ ๑  
คร้ัง 
- ประชุมครูเดือนละ ๑  คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 

-ครู,คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู๎ปกครอง มีความรํวมมือ
พัฒนาการศึกไปอยํางมีระบบ 

เชิงปริมาณ 
ครู  คณะกรรมการสถาน  และ
ผู๎ปกครอง เข๎ารํวมประชุมร๎อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู๎ปกครองได๎น าความคิดเห็นมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

๗๐ ๕,๐๐๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ส่งเสริมจัดการศึกษาเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการอนุรักษ์วัน
ส าคัญ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมวันเมาลิด 
- กิจกรรมเดือนรอมาฎอน 
- กิจกรรมวันพํอ 
- กิจกรรมวันแมํ 
- กิจกรรมวันอีด้ิลฟริตตรี/    
 อีด้ิลอัฎฮา 
- กิจกรรมวันเพิ่มเติมจาก 
ปฏิทิน 
- กิจกรรมวันอาเซียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครองเข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญ  ร๎อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความร๎ูความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 - นักเรียนเกิดส านึกความรักชาติ   
ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
- นักเรียนมีผลงานจากกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
 - เสริมสร๎างนิสัย  ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนร๎ู  
ให๎กับนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครองเข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญ      ร๎อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความร๎ูความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 - นักเรียนเกิดส านึกความรักชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
- นักเรียนมีผลงานจากกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
- เสริมสร๎างนิสัย  ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนร๎ู  
ให๎กับนักเรียน 
 

๘๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

 
 

“โรงเรียนมาตรฐานสากล”Standard School 

ยุทธศาสตร๑ที่ ๔ พัฒนาจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยการบริการที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ภายในให๎เพียงพอตํอเน่ือง 
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 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๑ การจัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
งบประมาณ 

-  กิจกรรมการท าหลักการ
เงินและบัญชี 
-  การรับเงินเบิกจํายเงินการ
เก็บรักษา 
-  กิจกรรมควบคุมและ
ตรวจสอบ 
-  กิจกรรมจัดซื้อจัดจ๎าง 
-  กิจกรรมทะเบียน 
วัสดุครุภัณฑ๑ 
-  การบ ารุงรักษาพัสดุแล
ปรับซํอม 
-  ตรวจสอบพัสดุประจ าปี
และการจ าหนํายพัสดุ 
-  การจัดท าทะเบียนที่ราช
พัสดุ 
-  การค านวณต๎นทุนผลผลิต 
-  การจัดสรรงบประมาณ
และเสนองบประมาณ 
- การลงทุนและการใช๎
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-  การจัดประเมินผลควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- งบประมาณ ปี ๒๕๕๘   นักเรียน
ได๎รับงบประมาณรายหัวครบร๎อย
ละ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานงบประมาณและ
พัฒนาองค๑กรอยํางเป็นระบบ 
- สถานศึกษาใช๎จํายเงินได๎ถูกต๎อง 
ตามแผน/โครงการ   ทันเวลา 
-เจ๎าหน๎าที่ได๎รับการอบรมให๎ท า
เอกสารการเงินสูํระบบการเงิน
อยํางถูกต๎อง 
-สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาได๎อยําง
คลํองตัวตามสภาพความต๎องการ
และจ าเป็น 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนได๎รับการพัฒนาและงบประมาณ 
ร๎อยละ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษาพัฒนางานบริหาร
งบประมาณอยํางเป็นระบบ 
 -สถานศึกษาบริหารการใช๎จํายเงิน
งบประมาณได๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
กฎหมายบังคับ 
 

๘๐ ๒๕,๐๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-   กิจกรรมเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 
-  กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
-   กิจกรรมท าน้ ายา
เอนกประสงค๑ 
-   ธนาคารโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑ นักเรียนมีความร๎ูและสามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรใน
ท๎องถิ่นได๎๑๐๐% 
๒นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย๑
ประหยัดออม 
๓โรงเรียนมีผลผลิตจากการน
เกษตรสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ๑๐๐% 
เชิงคุณภาพ 
๑  นักเรียนมีความร๎ูทักษะ
กระบวนการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒  นักเรียนสามารถน าไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพสํงเสริมรายได๎ไห๎กับ
ครอบครัวร๎ูจักประหยัดและออม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีความร๎ูและสามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรในท๎องถิ่น
ได๎๑๐๐%  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนสามารถวางแผนการ
ผลิตการดูแลรักษาละการจ าหนําย
ผลผลิตได๎ 

 

๘๐ ๗,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๒ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร๑ 
- จัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) 

ด้านปริมาณ 

-ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได๎ปฏิบัติหน๎าที่เต็มก าลัง
ความสามารถ 
-นักเรียนทุกคนได๎รับพัฒนา
การศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 

-นักเรียน ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน

ด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
เทําเทียม 
- การบริหารงานของโรงเรียน
ด าเนินไปตามกลยุทธ๑ของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
-ร๎อยละ ๘๐ ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได๎ปฏิบัติหน๎าที่
เต็มก าลัง 
- ร๎อยละ ๘๐ นักเรียนทุกคนได๎รับ
พัฒนาการศึกษา 
 
 
ด้านคุณภาพ 
--ร๎อยละ ๘๐ ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพงึ
พอใจ 
- ร๎อยละ ๘๐ นักเรียนมีความพึง
พอใจได๎รับพัฒนาการศึกษา 
 

๘๐ ๙,๐๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการสนับสนุน
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี มี
คุณภาพ 
- กิจกรรมจํายคําอุปกรณ๑
การการเรียน 
-   กิจกรรมจํายคําเคร่ืองแบบ 
-   กิจกรรมจํายหนังสือเรียน 
-   กิจกรรมพ๎ฒนาผู๎เรียน 
    - กิจกรรมเข๎าคํายวิชาการ 

    - กิจกรรมคํายคุณธรรม 
    -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    -กิจกรรมบริการสื่อ ICT 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาสูํ

แหลํงเรียนร๎ู 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร๎อยละ๑๐๐ได๎รับจัดสรร
งบประมาณคําใช๎จํายเรียนฟรี 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได๎รับการพัฒนาการศึกษา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๕ ปี ร๎อยละ
๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได๎รับการพัฒนาการศึกษา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

  ๙๐ ๑๑๒,๒๐๐ 

 

โครงการอาหารกลางวัน 
-   กิจกรรมอาหารปลอดภัย 
-   กิจกรรมเสริมนม 
-   กิจกรรมสหกรณ๑ 

เชิงปริมาณ 
- ผู๎ปกครองร๎อยละ ๘๐  เกิดความ
พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมอยํูในระ
ดีบดีขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- ครู  ผู๎ปกครองและเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวทุกคน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- ผู๎ปกครองร๎อยละ ๘๐  เกิดความพึง
พอใจตํอการจัดกิจกรรมอยํูในระดีบดี
ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
   - ครู  ผู๎ปกครองและเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 

๗๐ ๗,๕๐๐ 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
-   กิจกรรมปฐมนิเทศ  และ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
-   กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
-   กิจกรรมเย่ียมบ๎าน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทั้งโรงเรียน จ านวน   
๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนสามารถแก๎ปัญหา นักเรียนและ 
แนะน าในด๎าน การศึกษา,  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทั้งโรงเรียน  จ านวน   ๑๑๐  
คน 
ได๎รับการดูแลชํวยเหลือร๎อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขที่เรียน  

๘๐   ๔,๕๐๐ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

-   กิจกรรมแนะแนว 
-   กิจกรรม ทุนการศึกษา 
-   กิจกรรม Class  room  
meeting 

พฤติกรรม,  และการอาชีพ 

 
ในโรงเรียนและมีอนาคตที่ดีทั้งด๎าน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

๘๐   ๔,๕๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๓ พัฒนาปัจจัยการบริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพือ่
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมายปี
การศึกษา 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนด้วยระบบ ICT 
-   กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
-   กิจกรรมคอมพิวเตอร๑เพื่อ
การเรียนร๎ู 
-   กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยี 
-   กิจกรรมซํอมบ ารุงอุปกรณ๑ 
ICT 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีทักษะความร๎ู ความ
เข๎าใจในการใช๎สื่อเทคโนโลยี ร๎อย
ละ ๘๐ 
- นักเรียน ครู ใช๎บริการสื่อ
เทคโนโลยี ร๎อยละ ๘๐ 
- นักเรียนมีนิสัยรักการค๎นคว๎า หา
ความร๎ูด๎วยตนเองจากสื่อ ICT ร๎อย
ละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีระบบ ICT ที่มี
ประสิทธิภาพพร๎อมให๎บริการ 
- นักเรียนมีทักษะการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑ และน าความร๎ูไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
- ครูมีทักษะใช๎งานคอมพิวเตอร๑ 
สร๎างสื่อเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู ได๎รับทักษะ ความร๎ูใน
การพัฒนาตนเอง  ร๎อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู ได๎น าความร๎ูมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

๘๐ ๔๐,๐๐๐ 
 
 

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ปรับปรุงห๎องน้ า
ห๎องส๎วมนําใช ๎
กิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็ก
นําเลํน 
กิจกรรม ปรับปรุงห๎องเรียน
นําอยํู 
กิจกรรม ปรับภูมิทัศน๑
โรงเรียนนําอยํู 
กิจกรรม สนับสนุน
สาธารณูปโภค 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียน ครูบุคลากรโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยมะพร๎าวทุกคนมีแหลํงเรียนร๎ู 

ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่ บริเวณ
ห๎องเรียน ห๎องประกอบเหมาะสมใช๎
ประโยชน๑มากที่สุด   
-โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน๑ ที่ทันสมัยและ
สะอาดสวยงามเป็นแหลํงเรียนร๎ูเอ้ือตํอบรรยากาศ
การเรียนการสอน   

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู มีแหลํงเรียนร๎ูในการ
พัฒนา  ร๎อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู มีความพึงพอใจในอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล๎อม ร๎อยละ๘๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔,๐๐๐ 
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โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ 
   แผนฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่ ๔ (๔.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่๑๕   ตัวบํงชี้  ๑๕.๑,   ๑๕,๒ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นายปรียดา   ปฏิมินทร๑ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ สนองนโยบาย
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายโรงเรียนมีงานบริหารงบประมาณเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะชํวยให๎ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงค๑ และชํวยขับเคลื่อนให๎งานโครงการ กิจกรรมตํางๆ
ของโรงเรียน  สามารถด าเนินการไปด๎วยความถูกต๎อง  เรียบร๎อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสํงผลให๎
มาตรฐานด๎านผู๎เรียน  ครู  ผู๎บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎ เป็น ไปตามมาตรฐานการศึกษา ดังน้ัน เพ่ือให๎
การบริหารจัดการงบประมาณ  บรรลุตามวัตถุประสงค๑  ถูกต๎องตามระเบียบทางราชการ โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎   

เพ่ือให๎เป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติดังกลําวโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวโดยกลุํมงานบริหารงบประมาณ 
จึงจัดท าโครงการ พัฒนางานบริหารงานงบประมาณ  ข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือสามารถตรวจสอบความถูกต๎องของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร 
๒.๒ เพ่ือใช๎จํายเงินตามโครงการและแผนทันเวลา 

๒.๓ เพ่ือให๎มีการพัฒนาบุคลากรกลุํมงานบริหารงบประมาณอยํางเป็นระบบและตํอเน่ือง 

๓. เป้าหมาย     
๓.๑ เชิงปริมาณ 
       - งบประมาณ ปี ๒๕๖๐   นักเรียนได๎รับงบประมาณรายหัวครบร๎อยละ ๑๐๐ 
๓.๒เชิงคุณภาพ 

                  - สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณและพัฒนาองค๑กรอยํางเป็นระบบ 
                  - สถานศึกษาใช๎จํายเงินได๎ถูกต๎อง ตามแผน/โครงการ   ทันเวลา 
                  - เจ๎าหน๎าท่ีได๎รับการอบรมให๎ท าเอกสารการเงินสูํระบบการเงินอยํางถูกต๎อง 

      - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาได๎อยํางคลํองตัวตามสภาพความต๎องการและจ าเป็น 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

-ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

-แต่งต้ังคณะท างาน 
พ.ค.๖๐ - นางปรียดา ปฏิมินทร์ 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑กิจกรรมการท าหลักการเงินและ
บัญชี 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

๕๐๐ นางปรียดา ปฏิมินทร์ 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ ๒ การรับเงินเบิกเงินจํายเงินการเก็บ
รักษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

๑๐๐๐ นางปรียดา ปฏิมินทร์ 

 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมควบคุมและตรวจสอบ 
ตลอดปี

การศึกษา 
- 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 

 
 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ๎าง ตลอดปี

การศึกษา 
๑๕๐๐๐ นายชิตนนธ๑ รักสุวชน 

 กิจกรรมที่ ๕กิจกรรมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ๑ พ.ค.- มิ.ย. ๕๐๐ นายชิตนนธ๑ รักสุวชน 
 กิจกรรมที่๖การบ ารงุรักษาพัสดุและปรับซํอม ตลอดปี ๔,๐๐๐ นายชิตนนธ๑ รักสุวชน 

 กิจกรรมที่ ๗ การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและ
การจ ากนํายพัสดุ 

ก.ย- ต.ค ๖๐ ๕๐๐ ชิตนนธ๑ รักสุวชน 

 กิจกรรมที่ ๘ การจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ มิ.ย. ก.ค.๖๐ ๑๐๐๐ นายชิตนนธ๑ รักสุวชน 

 กิกรรมที่๙ การค านวณต๎นทุนผลผลิต ธ.ค.  ๖๐ ๕๐๐ นางปรียดา ปฏิมินทร๑ 

 กิกรรมที่๑๐ การจัดสรรงบประมาณและเสนอ
งบประมาณ 

พ.ค. –  ก.ย. 
๖๐ 

 นางปรียดา ปฏิมินทร์ 

 กิจกรรมที่๑๑ การลงทุนและการใช๎ทรัพยกร
เพ่ือการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

๑๐๐๐ 
คณะครูทุกคน 

 กิจกรรมที่  ๑๒ การจัดประเมินผลควบคุมภายใน ธ.ค. ๖๐ ๑๐๐๐ นางปรียดา ปฏิมินทร์ 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
-ตรวจสอบบัญชีทะเบียนคุมประเภทตํางๆ 
-ประเมนิผลโครงการ 

ตลอดปี 

มี.ค.  ๖๑ 

 

- 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
-ใช๎จํายเงินให๎ครอบคลุมทุกโครงการ 
-จัดทท าทะเบียนคุมให๎ถูกต๎อง 

   

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

ประมาณการ  ๒๕,๐๐๐ บาท 
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๖. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได๎รับการพัฒนาและงบประมาณ ร๎อยละ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
-สถานศึกษาพัฒนางานบริหารงบประมาณอยํางเป็น 
ระบบ 
-สถานศึกษาบริหารการใช๎จํายเงินงบประมาณได๎ถูกต๎อง
ตามระเบียบ กฎหมายบังคับ 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ,รายงาน  SSR 
การตรวจสอบภายใน 
 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
รายงาน  SSR 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 
รายผลตรวจสอบภายใน 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎อง

ที่ต๎องประเมิน 
วิธีการและเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  สถานศึกษาใช๎จํายงบประมาณอยํางเป็นระบบแลถูกต๎อง 
๗.๒  เจ๎าหน๎าท่ีจัดท าเอกสารการเงินและพัสดุถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
๗.๓  สถานศึกษามีการะดมทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
๗.๔  บุคลากรเข๎ารับการอบรมการจัดเอกสารการเงินและพัสดุปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
         (นางปรียดา   ปฏิมินทร๑)          (นายปรีชา หมีนคลาน) 
           ต าแหนํง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   แผนฝ่าย งานบริหารงบประมาณ 
กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๔,(๔.๑,๔.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่  ๑๒, ๑๔,๑๕ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ผู๎รับผิดชอบ    นายฮาราปัน  หาดดี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  น้ันจะเน๎นการจัดการเรียนการสอน
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ผู๎สอนเป็นผู๎ชํวยสํงเสริม  แนะแนวทางให๎เกิดองค๑ความรู๎แกํผู๎เรียน     โดยการจัดหาแหลํงการ
เรียนรู๎  ทั้งแหลํงการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและภายนอกห๎องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให๎ผู๎เรียน  เกิดการ
เรียนรู๎ให๎มากที่สุด  ดังน้ันโรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎และจัดประสบการณ๑ให๎แกํนักเรียน  นักเรียนสํวนใหญํใช๎เวลาอยํูใน
โรงเรียน โรงเรียนจึงจ าเป็นที่ต๎องจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศให๎ดี นําอยํู นําเรียน นําเลํน สะอาด รํมรื่น สวยงาน  มี
ความปลอดภัยและที่ส าคัญเอ้ือประโยชน๑สร๎างบรรยายการในการการเรียนการสอนผู๎สอน  และบริการผู๎ที่มาติดตํอราชการ
ได๎ประทับใจ   โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวจึงเห็นความส าคัญจึงได๎ด าเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบริเวณ ห๎องเรียน ห๎องประกอบให๎เหมาะสมใช๎ประโยชน๑มากท่ีสุด   
๒.เพ่ือจัดสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน๑ บริเวณโรงเรียน เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอบรรยากาศการเรียนการสอน 
๓. เพ่ือจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยให๎แกํนักเรียนอยํางเต็มที่และยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให๎สูงข้ึน 

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียน ครูบุคลากรโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวทุกคนมีแหลํงเรียนรู ๎
ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่   บริเวณ  ห๎องเรียน ห๎องประกอบเหมาะสมใช๎ประโยชน๑มากท่ีสุด   
๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน๑ ท่ีทันสมัยและสะอาดสวยงามเป็นแหลํงเรียนรู๎เอ้ือตํอบรรยากาศการเรียนการสอน   
๓. นักเรียนมี ความปลอดภัย ในการใช๎อาคารสถานที่และโรงเรียนมีมาตรฐานสูงข้ึน 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ การวางแผน (Plan) 

- จัดท าโครงการเสนอโครงการ 
- แตํงต้ังคณะกรรมการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๖๐ - นายฮาราปัน  หาดดี 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do) 

 

  นายฮาราปัน  หาดดี 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรงุห๎องน้ าห๎องส๎วมนําใช๎ ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นายฮาราปัน  หาดดี 

 กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรงุสนามเด็กนําเลํน ตลอดปีการศึกษา ๑๐,๐๐๐ นายฮาราปัน  หาดดี 

 

 กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรงุห๎องเรียนนําอยํู ตลอดปีการศึกษา ๔,๐๐๐ นายฮาราปัน  หาดดี 

 กิจกรรมที่ ๔ ปรับภูมิทศัน๑โรงเรียนนําอยํู ตลอดปีการศึกษา ๑๕,๐๐๐ นายฮาราปัน  หาดดี 

 กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนสาธารณูปโภค ตลอดปีการศึกษา ๒๐,๐๐๐ นายฮาราปัน  หาดดี 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นายฮาราปัน  หาดดี 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

- รายงาน สรุปผลโครงการ  
- น าผลปัญญาท่ีเกิดมาพัฒนา ปรับปรุง 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นายปรีชา หมีนคลาน 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๕๔,๐๐๐  บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ท่ีต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนมีบริเวณและอาคารคุณภาพ 
๒. โรงเรียนสะอาดและทันสมัย 

การสังเกต/การสัมภาษณ๑/
การตรวจสถิติ เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ๑ / แบบ
บันทึกสถิติ 

เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอบรรยากาศการเรียนการสอน   
๒. นักเรียนอยากมาโรงเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจ 
๓. นักเรียนมีความปลอดภัยในการใช๎อาคารสถานที่และโรงเรียน
มีมาตรฐานสูงข้ึน 

 
การส ารวจความพึงพอใจ 

 
แบบสัมภาษณ๑/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 
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กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ๑ 
-แบบสอบถาม ส ารวจ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ๑ 
-การสอบถาม 
-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  บริเวณ ห๎องเรียน ห๎องประกอบเหมาะสม มีความปลอดภัย นําใช๎บริการแกํนักเรียน
และชุมชนมีความพึงพอใจ 

๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน๑ ท่ีทันสมัยและสะอาดสวยงามเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                     (นายฮาราปัน  หาดดี)                          (นายปรีชา หมีนคลาน) 

ต าแหนํง นักการภารโรง  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว        ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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  โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ 
  แผนฝ่ายงานบริหารงบประมาณ                                                                   
กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่๒,๓,(๓.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที๒่ ตัวบํงชี้  ๒.๑  ๒.๒  ๒.๓  ๒.๔ 
  มาตรฐานที่ ๘   ตัวบงชี้ ๘.๖ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ     นางปรียดา     ปฏิมินทร๑ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

ด๎วยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา  ๔๙ ได๎บัญญัติไว๎วํา “ บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปี  ที่รัฐจะต๎องจัดการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย ” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค๑ บัญญัติวํา”การ
จัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา สิบสองปี ที่รัฐจะต๎องจัด
ให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จํายกระทรวงศึกษาธิการได๎ด าเนินการตามเจตนารมณ๑ดังกลําวและให๎โรงเรียน
จัดกิจกรรมให๎มีความสอดคล๎องกับนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปี อยํางมีคุณภาพให๎เป็นไปตามหลักการดังกลําว 

ด้ังน้ัน โรงเรียนมีความตระหนักถึงการใช๎จํายงบประมาณจึงได๎จัดให๎มีโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย ๑๕  ปีข้ึน เพ่ือการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาเสมอภาคกันทุกคนโดยไมํเสียคําใช๎จํายอยํางครบถ๎วน 

๒.๒ นักเรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา ๑๒  ปี 
๒.๓เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางกว๎างขวางและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

๓. เป้าหมาย     
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐  มีโอกาสได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
  ๓.๒เชิงคุณภาพ 

-  ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม 
-  การพัฒนาการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

-ขออนุมัติโครงการ 

-แตํงต้ังคณะกรรมการ 

-ด าเนินงานสรุปผล 

พ.ค.๖๐ 

- 

ปรียดา 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑กิจกรรมจํายคําอุปกรณ๑การเรียน 
เม.ย ๖๐ 

๑๘,๙๘๕ ปรียดา 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ ๒กิจกรรมจํายหนังสือเรียน พ.ค. ๖๐ ๓๖,๐๐๐ ปรียดา 
 กิจกรรมที่ ๓กิจกรรมจํายคําเครื่องแบบ เม.ย  ๖๐ ๓๘,๕๘๐ ปรียดา 
 กิจกรรมที่๔กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

  - กิจกรรมเข๎าคํายวิชาการ 
 - กิจกรรมคํายคุณธรรม 
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
 - กิจกรรมบริการสื่อ ICT 
-กิจกรรมทัศนศึกษาสู๐แหลงํเรียนรู ๎

 

ม.ค.  ๖๑ 

ก.ย.  ๖๐ 

ก.พ.  ๖๑ 

ธ.ค.  ๖๐ 

พ.ย.  ๕๙ 

 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 

 

มาเรียม 

ฮาหยาด 

คณะคร ู

ชิตตนนธว๑ 
คณะคร ู

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 
สัมภาษณ๑   ตรวจสอบสรุปผลรายงาน 

มี.ค. ๖๐ 
 

  - 
ปรียดา 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
วิเคราะห๑ปัญหา 
 สรุปผลรายงานน าไปปรับปรุงตํอไป 

เม.ย.๖๐ 

 

ปรียดา 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ ๑๑๒,๒๖๕ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร๎อยละ๑๐๐  มีโอกาสได๎รับการศึกษา โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย 
เชิงคุณภาพ 
 ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพชิวิตและ
ความมั่นคงด๎านสังคม 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 

 
 

กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่
ต๎องประเมิน 

วิธีการและเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
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๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
๗.๑ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จํายอยํางครบถ๎วน 
๗.๒  นักเรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา   ๑๒ ปี 

 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
       (.นางปรียดา  ปฏิมินทร๑)           (นายปรีชา หมีนคลาน) 
           ต าแหนํง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว        ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ 
      แผนฝ่ายงานฝ่ายงานบริหารบุคคล 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่  ๒, ๓,(๓.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๗    ตัวบํงชี้  ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙   
                                                    มาตรฐานที่ ๘   ตัวบงชี้  ๘.๔ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที่  ๑, ๒ 
ลักษณะโครงการ   ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ผู๎รับผิดชอบ   นายปรีชา  หมีนคลาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหมวด ๗ ครู 
คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุํงเน๎นให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร๎อมและเข๎มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมํและการพัฒนาบุคลากรประจ าการ
อยํางตํอเน่ืองให๎เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให๎เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก ตลอดจนให๎หนํวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร บุคคลในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
โดยน าประสบการณ๑ ความรอบรู๎ ความช านาญ และภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาใช๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ทางการศึกษา และยกยํอง
เชิดชูผู๎ที่สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือให๎เป็นไปตามหลักการดังกลําว โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวโดยกลุํมบริหารงาน
บุคคลจึงได๎จัดให๎มีโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร และภูมิปัญญาท๎องถ่ินอยํางตํอเน่ือง  
๒. วัตถุประสงค๑  

๒.๑ เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวมีศักยภาพและมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

๒.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพข๎าราชการครู ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ท่ีจะสํงผลให๎นักเรียนมี
ทักษะ ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

๒.๓ เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาตามความต๎องการ และบริบทรอบตัว
ผู๎เรียนและสถานศึกษา เป็นครูเกํง มีคุณภาพ และคุณธรรม 
๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับพัฒนาตนเองไมํน๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมง/ปี 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับประสบการณ๑จากการศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีละ  ๑  ครั้ง 
-ร๎อยละ ๘๐  ของบุคลากรในสถานศึกษาขอปรับปรุงก าหนดต าแหนํงให๎สูงข้ึน 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎น าแนวคิดประสบการณ๑แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาสูํการพัฒนาผู๎เรียน 
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๔. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑  
 

การวางแผน (Plan) 
- ประชุมชี้แจง ศึกษาสภาพปัจจุบันผู๎เก่ียวข๎อง 
- ออกแบบทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากร 
- เขียนโครงการเพ่ือน าเสนอและขออนุมัติ  

เมษายน ๒๕๖๐ - นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา พค ๖๐–ม.ีค๖๑ ๑,๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 
 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา พค ๖๐–มคี๖๑ ๑,๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 
 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาดูงาน พค ๖๐–มีค ๖๑ ๑,๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 
 กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมนิเทศภายใน พค ๖๐–มีค ๖๑ ๑๕,๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- ติดตามตรวจสอบตามกิจกรรม 
- ประเมินผลกํอน ระหวําง หลังด าเนินกิจกรรม 

มีนาคม ๖๑  นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)  
- รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการด าเนินงาน 
- สรุปผลรายการกิจกรรมและโครงการ 

มีนาคม ๖๑ - นายปรีชา หมีนคลาน 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํงเงินอุดหนุน ประมาณการ ๑๘,๐๐๐ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตนเอง ร๎อยละ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได๎น าความรู๎และประสบการณ๑มา
พัฒนาการเรียนการสอน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมนิ 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 
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๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข๎ารับพัฒนาตนเองไมํน๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมง/ปี 
๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับประสบการณ๑จากการศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีละ  ๑  ครั้ง 
๗.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเฉลี่ยร๎อยละ ๘๐  ของบุคลากรในสถานศึกษาขอปรับปรุงก าหนด

ต าแหนํงให๎สูงข้ึน 
๗.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎น าแนวคิดประสบการณ๑แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาสูํการพัฒนา

คุณภาพผู๎เรียน 
 

               ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                       (นายปรีชา หมีนคลาน)                           (นายปรีชา หมีนคลาน)                                      
           ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว        ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  
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โครงการสวัสดิการบุคลการสู่คุณภาพการศึกษา 
  แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารบคุคล 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่  ๒, ๓,(๓.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๗    ตัวบํงชี้  ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙   
                                                    มาตรฐานที่ ๘   ตัวบงชี้  ๘.๔ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที่  ๑, ๒ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ     นายปรีชา  หมีนคลาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตรสถานศึกษาน้ัน จะต๎องมีการบริหารจัดการที่
ดี มีบุคลกรที่เพียงพอ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ถือวําเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ (มาตรา ๒๒) มีความรู๎และทักษะในด๎านตําง ๆ เพ่ือการเรียนรู๎และการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 
การจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑โรงเรียนมาตรฐานสากลน้ันข้ึนอยํูกับปัจจัยหลายด๎าน เชํน สถานที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูมีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะเฉพาะทางหรือวิชาเอกตรงตามความต๎องการของ
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและมีอัตราสํวนครูตํอนักเรียนที่เหมาะสมตลอดจนความพร๎อมที่เป็นพ้ืนฐานของ
ผู๎เรียนเอง แตํในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีห๎องเรียนในระดับ อ.๑ – ป.๖ จ านวน ๘ มีครูปฏิบัติการสอนเพียง ๖ คน 
พนักงานราชการ ๑ คน ซึ่งคิดอัตราสํวนจ านวนครูตํอห๎องเรียนตามเกณฑ๑แล๎ว โรงเรียนยังขาดครูผู๎สอนอีกจ านวน ๑ คน 
นอกจากน้ี การสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให๎คนรํวมกัน
ท างานอยํางมีน าหน่ึงใจเดียวกันและท างานด๎วยความพึงพอใจ ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให๎เห็นถึงลักษณะและความรู๎สึกที่มี
ตํอการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถสูงหากก าลังใจไมํดีการปฏิบัติงานอาจจะไมํมีประสิทธิภาพดีเทําที่ควร 
ในทางตรงกันข๎ามคนที่มีความรู๎ความสามารถไมํสูงนักแตํถ๎ามีก าลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได๎ผลมากกวําบุคลากรที่มี
ความรู๎ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการตํางๆ ให๎แกํบุคลากรเป็นสํวนหน่ึงในกระบวนการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร    
  จึงจ าเป็นอยํางย่ิงที่โรงเรียนต๎องสํงเสริมสวัสดิการข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจตํอพฤติกรรม แสดงออกให๎เห็นถึงลักษณะและ

ความรู๎สึกที่มีตํอการปฏิบัติงาน ดังน้ันโรงเรียนจึงต๎อง จัดให๎มีโครงการสวัสดิการบุคลการสํูคุณภาพการศึกษา 
๒. วัตถุประสงค๑  
๒.๑ เพ่ือข๎าราชการครูเกิดความมั่นคงในสวัสดิการและสร๎างขวัญก าลังใจความสัมพันธ๑อันดีซึ่งกันและกัน 
๒.๒ เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

๓. เป้าหมาย     
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. มีครูและบุคลากรทุกคนได๎รับสวัสดิการอยํางเหมาะสม 
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      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๑. ข๎าราชการครูมสีวัสดิการมีขวัญและก าลังใจ มีความสมัพันธ๑อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันตํอ
โรงเรียน 
      ๒. นักเรียนมีทักษะ ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
      ๓. เพ่ือให๎การบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
๔. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑  
 

การวางแผน (Plan) 
- ประชุมชี้แจง ศึกษาสภาพปัจจุบันผู๎เก่ียวข๎อง 
- เขียนโครงการน าเสนอและขออนุมัติเห็นชอบ  

เมษายน ๒๕๖๐ - นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมนันทนาการและเสริมสร๎าง

ก าลังใจ 
พค ๖๐–มี. ๖๑ ๒๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 

 กิจกรรมที่ ๒ กองทุนสวัสดิการครู พค ๖๐–มี. ๖๑ ๑๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 
 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมตรวจสุขภาพ พค ๖๐–มี. ๖๑ ๒๐๐๐  

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีนาคม ๖๑ - นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)  
- รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการด าเนินงาน 
- สรุปผลรายการกิจกรรมและโครงการ 

มีนาคม ๖๑ - นายปรีชา หมีนคลาน 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํงเงินรายได๎ เงินบริจาค เงินอุดหนุน ประมาณการ ๖๑,๐๐๐ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทุกคนได๎รับสวัสดิการ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีทักษะ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
- ข๎าราชการครูมคีวามมั่นคงในในอาชีพ 
- การบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ข๎อมูลครูและสัญญาจ๎าง 
ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 
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กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง
ประเมิน 

วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑ เพื่อข๎าราชการครูเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 

๗.๒ เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
๗.๔ เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญก าลังใจความสัมพันธ๑อันดีซึ่งกันและกันระหวํางบุคลากร 
 
 
 

               ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ            ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                       (นายปรีชา หมีนคลาน)                             (นายปรีชา หมีนคลาน)                                      
           ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว     ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  
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โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
  แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารบคุคล 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่  ๒, ๓,(๓.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ ๗    ตัวบํงชี้  ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙   
                                                    มาตรฐานที่ ๘   ตัวบงชี้  ๘.๔ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที่  ๑, ๒ 

ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๖๑ 
ผู๎รับผิดชอบ   นายปรีชา  หมีนคลาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลน้ัน  นอกเหนือจากการจัดเน้ือหาและหลักสูตรการเรียนการ
สอนให๎เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล๎ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญของการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ ประเด็นหน่ึงที่สถานศึกษาต๎องให๎ความส าคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราสํวนของครูตํอนักเรียน  ควรต๎อง
เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แตํ
ในปัจจุบันโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวในการจัดการเรียนการสอนและมีอัตราสํวนครูตํอนักเรียนที่เหมาะสมตลอดจนความ
พร๎อมที่เป็นพ้ืนฐานของผู๎เรียนเอง แตํในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีห๎องเรียนในระดับ อ.๑ – ป.๖ จ านวน ๘ มีครูปฏิบัติการ
สอนเพียง ๖ คน พนักงานราชการ ๑ คน ซึ่งคิดอัตราสํวนจ านวนครูตํอห๎องเรียนตามเกณฑ๑แล๎ว โรงเรียนยังขาดครูผู๎สอน
อีกจ านวน ๑ คน นอกจากน้ี การสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน การบริหารงานโดยการจัดการ
ให๎คนรํวมกันท างานอยํางมีน าหน่ึงใจเดียวกันและท างานด๎วยความพึงพอใจ ท าให๎เกิดปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครูเป็น
อยํางมาก  จึงจ าเป็นอยํางย่ิงที่โรงเรียนต๎องจัดหาครูผู๎สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให๎การจัด
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สอดคล๎องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู๎เรียน 

โรงเรียนจึงต๎องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ๎างบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถมา
ทดแทนอัตราก าลังที่ต่ ากวําเกณฑ๑เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎บังเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยจัดท า
โครงการจัดหาครูผู๎สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดจ๎างครูผู๎สอนและบุคลากรสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎เพียงพอกับความต๎องการของโรงเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

๓. เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

๑. จัดจ๎างครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย จ านวน  ๑  คน ระหวํางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ 
๒. จัดจ๎างครูผู๎สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ จ านวน  ๑ คน 
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  ด้านคุณภาพ 

๑. สามารถจัดหาครูผู๎สอน บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  

๒. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน๎าท่ีที่ได๎รับมอบหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑  
 

การวางแผน (Plan) 
- ประชุมชี้แจง ศึกษาสภาพปัจจุบันผู๎เก่ียวข๎อง 
- เขียนโครงการน าเสนอและขออนุมัติเห็นชอบ  

เมษายน ๒๕๖๐ - นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดจ๎างครูพ่ีเลี้ยงเด็ก

ปฐมวัย  
พค ๖๐–มี. ๖๑ ๘๔๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 

 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดจ๎างครผูู๎สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  

พค ๖๐–มี. ๖๑ ๕๐๐๐๐ นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีนาคม ๖๑ - นายปรีชา หมีนคลาน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)  
- รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการด าเนินงาน 
- สรุปผลรายการกิจกรรมและโครงการ 

มีนาคม ๖๑ - นายปรีชา หมีนคลาน 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

แหลํงเงินรายได๎ เงินบริจาค เงินอุดหนุน ประมาณการ ๖๑,๐๐๐ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
- มีบุคคลที่มคีวามรู๎ความสามารถในสาขาเฉพาะที่เพียงพอตํอ
ความต๎องการ 
- บุคลากรปฏิบัติงานตามหน๎าท่ีที่ได๎รับมอบหมายมีความ
รับผิดชอบอยํางดี 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ข๎อมูลครูและสัญญาจ๎าง 
ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

เชิงคุณภาพ 
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิอยํูในระดับดี สํงผลให๎การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพคุ๎มคํา      

- การทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
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กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมนิ 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอตํอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๗.๒บุคลากรปฏิบัติหน๎าท่ีที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 
               ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                       (นางปรียดา ปฏิมินทร๑)                           (นายปรีชา หมีนคลาน)                                      
             ต าแหนํง ครโูรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว             ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
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โครงการแต่งแต้มสีสันบนผ้าขาว 
   แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานวิชาการ 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๑,(๑.๑,๑.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓,๔,๗ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล  ข๎อที่   ๑,๓,๕ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ    นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๑. หลักการ/เหตุผล 
               สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่มีปรัชญาการศึกษาปฐมวัยวําด๎วยการศึกษา
เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแตํแรกเกิดถึง  ๕  ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู  การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎สนองตํอธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแตํละคนตามศักยภาพภายใต๎บริบทของสังคม - วัฒนธรรมที่เด็กอยํู ด๎วยความรัก  ด๎วยความเอื้อ
อาทรและความเข๎าใจของทุกคนเพ่ือสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนา ไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑เกิดคุณคําตํอ
ตนเองและสังคมการจัดการศึกษาต๎องมุํงพัฒนาคุณภาพของคน  ซึ่งการสร๎างคุณภาพของคนต๎องเริ่มต้ังแตํปฐมวัย เพราะ
ในระดับปฐมวัยเป็นชํวงวัยทองของการเรียนรู๎  เพราะการเรียนรู๎ของเด็กเริ่มจากประสาทสัมผัสรับรู๎สิ่งที่สัมผัสน ามาเก็บไว๎
เป็นความทรงจ าในสมอง  ซึ่งการที่เด็กมีโอกาสได๎สังเกตและสัมผัสสิ่งตําง ๆ จะสํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎และรับรู๎สิ่งตําง ๆ ได๎
ดี   ซึ่ง การจัดประสบการณ๑ให๎เด็กได๎เกิดการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการที่กระต๎ุนให๎เซลล๑สมองเกิดการเชื่อมโยงได๎มากที่สุด  
จะท าให๎สมองเกิดการเรียนรู๎ได๎มากข้ึน  และเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความสุข  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎วยการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร๑  มีสํวนชํวยพัฒนาศักยภาพให๎เกิดความมั่นใจในตนเอง และมีความส าคัญตํอเด็กปฐมวัย  เป็นการชํวยพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑แกํเด็กปฐมวัย คือ ชํวยฝึกให๎เด็กเป็นคนชํางสังเกต  ชํางสงสัย  มีเหตุผล  มีความ
อดทน และความคิดริเริ่ม การท ากิจกรรมเด็กจะต๎องค๎นคว๎าอยํางมีระบบ   
  จากการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  เด็กแตํละคนมีความแตกตํางกัน  เน่ืองจากสภาพแวดล๎อมที่เด็ก
เจริญเติบโตข้ึนมา ครู   พํอแมํ   ผู๎ปกครองของเด็ก  จึงต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักการเลี้ยงดู ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลท าความเข๎าใจเก่ียวกับพัฒนาการการเรียนรู๎ของเด็ก   เพ่ือให๎พํอแมํ  และผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาความพร๎อมให๎กับเด็กปฐมวัย และเพ่ือสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาและมาตรฐานด๎านการเรียนโดยให๎ชุมชน
เข๎ามามีบทบาทในการรํวมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการน้ีข้ึน เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎าน
รํางกาย  อารมณ๑  สังคม  สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม  รู๎จักคิดวิเคราะห๑  จากการเรียนรู๎ด๎วยประสบการณ๑ที่
หลากหลาย  เพ่ือให๎เกิดความพร๎อมที่จะเรียนรู๎ในระดับประถมศึกษา  และเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของ
ประเทศชาติตํอไป 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑ เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักคิดวิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ด๎วยประสบการณ๑จรงิ 
 ๒.๒ เพ่ือให๎ผู๎ปกครองได๎รับความรูค๎วามเข๎าใจในหลักการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๒.๓ เพ่ือให๎นักเรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ๑ – จิตใจ  สังคม   สติปัญญา  เหมาะสมตามวัย 

๒.๔ เพ่ือสํงเสริมและปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  และ การพูด กล๎าแสดงออก ตามแนวทางที่เหมาะสม
ตามวัย   

๒.๕ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน 
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๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐ รู๎จักคิดวิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ด๎วยประสบการณ๑จริง 
 - ผู๎ปกครองร๎อยละ  ๘๐ เกิดความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมอยํูในระดีบดีข้ึนไป 

 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด๎านรํางกาย   อารมณ๑-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา เหมาะสมตามวัย  
 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอําน  และ การพูด กล๎าแสดงออก ตามแนวทางที่เหมาะสมตามวัย 
 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยทุกคนได๎รับประสบการณ๑ การเรียนรู๎ การเตรียมความพร๎อมพัฒนาการทุกด๎านเต็มศักยภาพ 

- ผู๎ปกครองเข๎าใจหลักการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  และเข๎ารํวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

- เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอําน กล๎าพูด และ แสดงออกตามแนวทางที่เหมาะสม 

 

๔. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน การด าเนินงาน 

 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 
-  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
-  ประชุม คณะผูร๎ับผิดชอบโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
- 

นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 
 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมบ๎านวิทยาศาสตร๑ 
 

ส.ค.- ต.ค. ๒๕๖๐ ๑,๐๐๐ 
นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ผู๎ปกครอง 
 

กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ๕,๐๐๐ 
นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมคํายวิชาการ 
 

พ.ย. ๒๕๖๐ ๓,๐๐๐ 
นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมแหลงํเรียนรู๎   
 

ตลอดปีการศึกษา    ๒,๐๐๐ นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 
นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมพัฒนาภาษาธรรมชาติ ตลอดปีการศึกษา    ๔๐๐๐ นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 
นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

๔.๓ 
การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
ติดตามการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ 
- นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

๔.๔ 
แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
สรุปผลโครงการ และน าผลไปปรับปรุง 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางสาวเกตุสุดา  ยาประจัน 
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๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้
แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต้องประเมิน วิธีการ และเคร่ืองมือ  ข้อมูลที่ต้องการ 
เชิงปริมาณ 
- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐ รู๎จักคิดวิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ด๎วย
ประสบการณ๑จริง 
- ผู๎ปกครองร๎อยละ  ๘๐ เกิดความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม
อยํูในระดีบดีข้ึนไป 

- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด๎านรํางกาย   อารมณ๑-
จิตใจ  สังคม  สติปัญญา เหมาะสมตามวัย  
- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอําน  และ การพูด กล๎า
แสดงออก ตามแนวทางที่เหมาะสมตามวัย 
- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน และ
ภายนอกห๎องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยทุกคนได๎รับประสบการณ๑ การเรียนรู๎ การเตรียม
ความพร๎อมพัฒนาการทุกด๎านเต็มศักยภาพ 

- ผู๎ปกครองเข๎าใจหลักการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  และ
เข๎ารํวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

- เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอําน กล๎าพูด และ แสดงออกตาม
แนวทางที่เหมาะสม 

 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ๑ 
-การสอบถาม 
-รายงานผลตามกิจกรรมโครงการ 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
เอกสารรํองรอย 
 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวข้องที่ต้อง

ประเมิน 
วิธีการและเคร่ืองมือ ข้อมูลที่ต้องการ 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการสัมภาษณ๑ 
แบบสอบถาม แบบส ารวจ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

การสังเกต 
การสัมภาษณ๑ 
การสอบถาม 
สรุปผลรายงานโครงการ 

ผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
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๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

- เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐ รู๎จักคิดวิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ด๎วยประสบการณ๑จริง 
 - ผู๎ปกครองร๎อยละ  ๘๐ เกิดความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมอยํูในระดีบดีข้ึนไป 

 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด๎านรํางกาย   อารมณ๑-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา เหมาะสมตามวัย  
 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอําน  และ การพูด กล๎าแสดงออก ตามแนวทางที่เหมาะสมตามวัย 
 - เด็กปฐมวัยร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน 

 
 
 
    ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                      (นางกัณฐิรัตน๑  เกษา)                 (นายปรีชา  หมีนคลาน)                                           
        ต าแหนํง ครู คศ. ๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
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  โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษา 
     แผนฝ่ายงานวิชาการ 

กลยุทธ๑โรงเรียนที่  ๑ (๑.๒), ๒ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่  ๓   ตัวบํงชี้ที ่๓.๑   

มาตรฐานที่  ๑๑ ตัวบํงชี้ที่ ๑๑.๓ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล  ข๎อที ่๑ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ผู๎รับผิดชอบ นางอาตีก๏ะ   หมาดหวัง     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๕ รัฐ
ต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได๎แกํ   ห๎องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ๑  
หอศิลป์  สวนสัตว๑  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร๑  อุทยานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ศูนย๑การกีฬาและนันทนาการ 
แหลํงข๎อมูล และแหลํงเรียนรู๎อยํางอื่นอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  มาตราที่  ๒๙  ให๎สถานศึกษารํวมกับบุคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องค๑กรชุมชน  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  เอกชน  องค๑กรเอกชน  องค๑กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นๆ  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชน  
เพ่ือให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู๎  ข๎อมูล  ขําวสาร  และรู๎จักเลือกสรรภูมิ-ปัญญา และ
วิทยาการตํางๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการ  รวมทั้งหาวิธีสนับสนุนให๎มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑การพัฒนาระหวํางชุมชน  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  แสดงให๎เห็นวํา แหลํงเรียนรู๎มีความจ าเป็นอยํางย่ิงตํอการเรียนรู๎ และพัฒนา 

การจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมให๎แกํผู๎เรียนสํงผลให๎ผู๎เรียนและครูต๎องการเรียนรู๎และใช๎บริการห๎องสมุดของ
โรงเรียน ห๎องสมุดเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือและความรู๎ไว๎อยํางมากมายโดยผู๎สนใจ
ต๎องเข๎าไปศึกษาค๎นคว๎า การจัดสภาพแวดล๎อมที่ดีมีความสอดคล๎องและเหมาะสมกับความสนใจของผู๎สนใจ  โดยจัดให๎มี
บรรยากาศดี มีมุมสํงเสริมการอําน จะมีสํวนชํวยให๎ผู๎สนใจมีความต๎องการเข๎าห๎องสมุดมากย่ิงข้ึน  

โครงการน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดห๎องสมุดให๎มีบรรยากาศที่เหมาะสม ดึงดูดใจให๎นักเรียนและครู
เข๎ามาใช๎บริการห๎องสมุด ซึ่งจะสํงผลให๎การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลและมุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยํางเต็มที่ 
๒. วัตถุประสงค๑ 

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน ให๎มีความพร๎อมในทุกๆด๎าน 
๒.๒ เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายในห๎องสมุดให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห๎องสมุดให๎มคีวามทันสมัยและดึงดูดใจให๎นักเรียนเข๎ามาใช๎บริการ 

๓. เป้าหมาย     
๓.๑ เชิงปริมาณ   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว จ านวน ๑๑๕ คนที่เข๎าใช๎บริการห๎องสมุด 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข๎อมูลและการใช๎บริการของห๎องสมุด และการ

ด าเนินงานของห๎องสมุดได๎รับการปรับปรงุให๎มีความพร๎อมในทุกๆด๎าน 
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๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม 
 ที่สอดคล้องตามแผนพฒันาและเป็นกระบวนการ 

PDCA 

ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- เขียนโครงการ และเสนอโครงการ เพ่ือรอการ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ 
- จัดประชุมวางแผนการท างาน ปรับปรุงและ 
พัฒนาห๎องสมุด 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นางอาตีก๏ะ  
หมาดหวัง 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมหนังสือดีสูํห๎องสมุด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 นางอาตีก๏ะ  
หมาดหวัง 

 กิจกรรมที่   ๒ กิจกรรมปรับปรุ งบรรยากาศใน
ห๎องสมุด 

 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๘,๐๐๐ นางอาตีก๏ะ  
หมาดหวัง 

 กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมตะกร๎าความรู๎ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 นางอาตีก๏ะ  
หมาดหวัง 

 กิจกรรมที่  ๔ กิจกรรมรักษ๑การเขียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 นางสาววิลาวัย๑ 
สัสดี 

 กิจกรรมที่  ๕  กิจกรรมยอดนักอําน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 นางสาววิลาวัย๑ 
สัสดี 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- น าเสนอ/วิเคราะห๑/วิจารณ๑ เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุง 
- ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑  นางอาตีก๏ะ  
หมาดหวัง 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
- พัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
อยํางมีคุณภาพ 

๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นางอาตีก๏ะ  
หมาดหวัง 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 
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๕. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และ

เครื่องมือ  
วัน / เวลา ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
มีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู ๎และสื่อตํางๆ รอบตัว 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่ได๎รับบริการ
ห๎องสมุดที่ดี มีความทันสมัย และดึงดูดใจให๎นักเรียนเข๎า
มาใช๎บริการ อยํูในระดับดีเย่ียม 
 

ส ารวจความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
สรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๑ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 

 

 
 

กระบวนการด าเนินการ / ความพึง
พอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎องประเมิน 

วิธีการ และเครื่องมือ วัน / เวลา ข๎อมูลที่ต๎องการ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 

ส ารวจความพึงพอใจ 
สรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๐ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 

 
 
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง เงินอุดหนุน   ประมาณการ  ๑๑,๐๐๐  บาท 
 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  จ านวน ๑๒๐ คนที่เข๎าใช๎บริการห๎องสมุด 
๗.๒ ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข๎อมูลและการใช๎บริการของห๎องสมุด และ 

การด าเนินงานของห๎องสมุดได๎รับการปรับปรงุให๎มคีวามพร๎อมในทุกๆด๎าน 
 ๗.๓ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู ๎และสื่อตํางๆรอบตัว 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
            (นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง)               (นายปรีชา หมีนคลาน)                               

ต าแหนํง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว     ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   
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โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการวัดผลประเมินผล 
   แผนฝ่ายงานบริหารวิชาการ 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่ ๑ ตัวบํงชี้ ๑.๑,๑.๒,๑.๓, ๑.๔  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๕  ตัวบํงชี้  ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔   
    มาตรฐานที่ ๑๐  ตัวบํงชี้  ๑๐.๑ 
ลักษณะโครงการ   ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวมาเรียม  แดงหลัง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
 เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๔๔ มาเป็น การจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษาจะต๎องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนเอง โรงเรียนต๎องด าเนินการก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียนหลักสูตรกลุํมสาระทั้ง ๘ กลุํมสาระ กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท๎องถ่ิน และหลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรํวม ให๎เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน เป็นไปตามความต๎องการของชุมชน นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังได๎เปิดโอกาส ให๎โรงเรียนได๎มีจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบผลการเรียนรู๎และพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียน
การสอน ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนตามมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ และใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน ซึ่งสถานศึกษา ต๎อง
รับผิดชอบการวัดผลประเมินผลการเรียน ให๎เป็นไปอยํางเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ จะต๎องมีการจัดการเป็น
ระบบและกระบวนการปฏิบัติให๎มีคุณภาพเพ่ือให๎หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เป็นหลักสูตรที่ดีมี
คุณภาพ สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ที่ทันสมัย ทันตํอเหตุการณ๑ที่เปลี่ยนไป จึงมีความ
จ าเป็นทีจ่ะต๎องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการวัดผลประเมินผล ให๎มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน  เพ่ือให๎
เด็กมีความรู๎  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน 
 โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญ จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการวัดผลประเมินผล เพ่ือให๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ได๎มาตรฐาน ให๎มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการปกครองภายในทองถ่ิน และภายในประเทศ 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท๎องถ่ินของสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๔. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรํวมของสถานศึกษา 
 ๕. เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย     

๓.๑ เชิงปริมาณ   
 - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท๎องถ่ิน หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษเรียน
รํวม ได๎รับการพัฒนาปรังปรุง ร๎อยละ ๑๐๐ 
 - กระบวนการวัดผลประเมินผลได๎รับการปรับปรุงพัฒนาร๎อยละ ๑๐๐ 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ   
- โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท๎องถ่ิน หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาเด็ก

พิเศษเรียนรํวม ท่ีได๎มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่ได๎มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

๑. ประชุมคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบโครงการ 
๒. มอบหมายหน๎าท่ีในการด าเนินงานชัดเจน 
๓. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการวัดผลประเมินผล 

เม.ย.๖๐ - ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do) พ.ค.-ต.ค.๖๐   

 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ค.-ต.ค.๖๐ ๕๐๐ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
 กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรท๎องถ่ิน พ.ค.-ต.ค.๖๐ ๕๐๐ นางสาวมาเรียม แดงหลัง 
 กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ค.-ต.ค.๖๐ ๔,๐๐๐ นางสาวมาเรียม แดงหลัง 
 กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษ

เรียนรํวม 
พ.ค.-ต.ค.๖๐ ๕๐๐ นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

 กิจกรรมที่ ๕ พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ๕,๐๐๐ นางสาววิลาวัย๑ สัสดี 
๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 

๑. สังเกตการณ๑ท างาน 
๒. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาและแบบวัดผลประเมินผล 

ต.ค. ๖๐ - ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
๑. น าหลักสูตรสถานศึกษาและแบบวัดผล
ประเมินผลไปใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๒. ดูผลของการน าหลักสูตรสถานศึกษาและแบบ
วัดผลประเมินผลไปใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 
๓. สรุปโครงการและหาวิธีการแก๎ปัญหาที่เกิด
จากการด าเนินตลอดทั้งปีการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

รวมงบประมาณ ๑๐,๕๐๐  บาท     หมายเหตุ ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 
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๕. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
 - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท๎องถ่ิน หลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษ
เรียนรํวม ได๎รับการพัฒนาปรังปรุง ร๎อยละ ๑๐๐ 
 - กระบวนการวัดผลประเมินผลได๎รับการปรับปรงุ
พัฒนาร๎อยละ ๑๐๐ 

-หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
-โครงสร๎างหลักสูตร
โรงเรียน 
-แบบ ปพ.ตํางๆ 
-ข๎อสอบ 

๑. หลักสูตรปฐมวัย 
๒. หลักสูตรท๎องถ่ิน 
๓. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. หลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษ
เรียนรํวม 
๕. เอกสารการวัดผลประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท๎องถ่ิน 
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาเด็ก
พิเศษเรียนรํวม ท่ีได๎มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่ได๎
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-โครงสร๎างหลักสูตร
โรงเรียน 
-แบบ ปพ.ตํางๆ 
-ข๎อสอบ 

๑. หลักสูตรปฐมวัย 
๒. หลักสูตรท๎องถ่ิน 
๓. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. หลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษ
เรียนรํวม 
๕. เอกสารการวัดผลประเมินผล 

 
 

กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎อง
ที่ต๎องประเมิน 

วิธีการ และ
เครื่องมือ 

 
ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามความพึงพอใจ 
สัมภาษณ๑ 
ผลส าเร็จ 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ๑ 
ตรวจสอบ 

๑. หลักสูตรปฐมวัย 
๒. หลักสูตรท๎องถ่ิน 
๓. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. หลักสูตรการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรํวม 
๕. เอกสารการวัดผลประเมินผล 

 
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี  ประมาณการ  ๑๐,๕๐๐ บาท 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ได๎มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
      (นางสาวมาเรียม แดงหลัง)   (นายปรีชา หมีนคลาน) 

ต าแหนํง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้      
   แผนฝ่ายงานบริหารวิชาการ 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่ ๑ ตัวบํงชี้ ๑.๑,๑.๒,๑.๓, ๑.๔     ข๎อที่ ๔ ตัวบํงชี้ ๔.๓  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๓ ตัวบํงชี้ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ 
    มาตรฐานที่ ๗ ตัวบํงชี้ ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๔, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗ 
ลักษณะโครงการ   ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู๎เอ้ืออ านวยให๎เกิดการเรียนรู๎และเป็นผู๎ท างานรํวมกับนักเรียนในการแสวงหา
และป้อนข๎อมูลที่ถูกต๎องให๎กับนักเรียนดังน้ันครูจะต๎องคิดค๎น สร๎างสรรค๑ จัดหา จัดท าสิ่งที่เอื้อให๎เด็กได๎รู๎จักการใฝ่รู๎ใฝ่เรียน 
รักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียน นวัตกรรมหรือผลงานวิจัยตํางๆ ที่ครูน ามาใช๎จัดการเรียนรู๎ 
หากมีความหลากหลาย จะชํวยสํงเสริมให๎การจัดการเรียนรู๎เป็นไปอยํางมีคุณคํานําสนใจชวนคิดชวนติดตาม เข๎าใจงํายและ
รวดเร็วข้ึนรวมทั้งจะชํวยกระต๎ุนให๎ผู๎เรียนรู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎เกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางลึกซึ้งและตํอเน่ือง
ตลอดเวลา    
 โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวเห็นความส าคัญในการสํงเสริมให๎ครูได๎รู๎จักการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเขียนแผนการ
สอน และการจัดท าผลงานวิจัยทางการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ได๎มาตรฐาน สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเกิดคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแหํงชาติ 
 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว จึงจัดโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ครูคิดค๎นสร๎างสรรค๑ แผนการ
จัดการเรียนรู๎ สื่อการการเรียนรู๎ นวัตกรรม และสนับสนุนการท างานวิจัยชั้นเรียนตําง ๆ ได๎อยํางหลากหลายเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ ให๎สามารถน าไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกท้ังเป็นการสนับสนุนครูในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางวิชาการ 
ให๎ก๎าวหน๎าเป็นแบบอยํางแกํผู๎ที่อยํูรอบข๎างอีกด๎วย 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ของสถานศกึษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง สื่อ นวัตกรรม ทางการเรียนรู๎ของสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษาสูชํั้นเรียนของสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย     

๓.๑ เชิงปริมาณ   
 ครูมีการจัดท า แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม และผลงานวิจัยชั้นเรียน ร๎อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม และวิจัยชั้นเรียนแล๎วน ามาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียน

การสอนเพ่ือให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองและหลากหลาย 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

๒. มอบหมายหน๎าท่ีตามโครงการ 

๓. ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค.๖๐  ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do) ตลอดปีการศึกษา   

 กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐๐ ครูประช าชั้น/ประจ าวิชา 
 กิจกรรมที่ ๒ การจัดท า สื่อ นวัตกรรม ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐๐ ครูประช าชั้น/ประจ าวิชา 
 กิจกรรมที่ ๓ งานวิจัยสูํชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐๐ ครูประช าชั้น/ประจ าวิชา 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
๑. สังเกตการณ๑ปฏิบัติงานตามโครงการ 
๒. ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๓. ผลงาน/แผนการสอน/นวัตกรรม/สื่อ/งานวิจัย 

ตลอดปีการศึกษา - นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
๑. ตรวจสอบผลงาน และด าเนินการติดตาม 
นิเทศการน าผลงานไปใช๎  
๒. สรุปรายงานโครงการเมื่อเสรจ็สิ้นปี
การศึกษา 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

เม.ย. ๖๑ 

 

- 
นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 

 รวมงบประมาณ หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและ
เครื่องมือ  

ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
 - ครูมีการจ าท า แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม และวิจัยชั้น
เรียน ร๎อยละ ๑๐๐ 

 

- แผนการจัดการ
เรียนรู๎ 
-สื่อนวัตกรรม 
-ผลงานวิจัย 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- สื่อการเรียนรู๎ 
- นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- ผลงานวิจัย 

เชิงคุณภาพ 
- ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม และวิจัยชั้น
เรียนแล๎วน ามาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให๎นักเรียน
เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองและหลากหลาย 

แผนการจัดการ
เรียนรู๎ 
-สื่อนวัตกรรม 
-ผลงานวิจัย 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- สื่อการเรียนรู๎ 
- นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- ผลงานวิจัย 
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กระบวนการด าเนินการ/ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง
ประเมิน 

วิธีการและเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามความพึงพอใจ 
สัมภาษณ๑ 
ผลส าเร็จ 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ๑ 
ตรวจสอบ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
๒. สื่อการเรียนรู๎ 
๓. นวัตกรรมทางการศึกษา 
๔. ผลงานวิจัยทางการศึกษา 

 
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง งบประมาณจากเงินอุดหนุน ประมาณการ ๑๕๐๐๐ บาท 
 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 ๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ได๎จัดท าข้ึน 
 ๒. ครูมี สื่อ นวัตกรรม และน ามาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ๓. ครูมีผลงานวิจัยชั้นเรียนเพ่ือน ามาใช๎ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในอนาคตตํอไป 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
         (นางกัณฐิรัตน๑  เกษา)                (นายปรีชา หมีนคลาน) 

ต าแหนํง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
     แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานวิชาการ 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๑,(๑.๑,๑.๔) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที ่ ๓,๕,๖,๑๐ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที่   ๓,๔ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ   นางอาตีก๏ะ   หมาดหวัง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
               พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ .ศ .๒๕๕๑ และธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได๎ก าหนดให๎รัฐต๎องจัดการศึกษาให๎แกํบุคลที่พิการหรือด๎อยโอกาส กลุํมตํางๆให๎บุคลดังกลําวมีสิทธิ 
และได๎รับโอกาสในการศึกษาต้ังแตํแรกเกิด หรือเมื่อพบความพิการจนตลอดชีวิตและไมํเสียคําใช๎จําย อีกทั้งสามารถเลือก
รับบริการทางการศึกษาจากสถานศึกษาในรูปแบบตํางๆ โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความ
ต๎องการจ าเป็นพิเศษของบุคลน้ัน 

  การจัดการเรียนรํวมระหวํางเด็กที่มีความต๎องการพิเศษกับเด็กปกติ จึงนับได๎วําเป็นบทบาทส าคัญของโรงเรียน
จัดการเรียนรํวมที่ต๎องการด าเนินการให๎เด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎เข๎าศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับและหลากหลาย
รูปแบบ โดยเตรียม ครู บุคลากร สภาพแวดล๎อม รวมถึงสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความ
ชํวยเหลืออื่นใดในทางการศึกษา เพ่ือให๎สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต๎องการ
พิเศษ ให๎เขาได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 
 โรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม  สนับสนุน  และแก๎ไขปัญหาให๎กับนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษเรียน
รํวมในด๎านตําง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กเหลําน้ันให๎มีความรู๎  ความสามารถ  ตามศักยภาพและความสามารถของแตํละคนเพ่ือให๎
สามารถด ารงชีวิตอยํูในสังคมตํอไปได๎อยํางมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค๑  

   ๒.๑ เพ่ือให๎นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ          
               ๒.๒ เพ่ือผลิต และพัฒนาเทคนิควิธีการ /สื่อการเรียนการสอน และแก๎ไขปัญหา ให๎สอดคล๎อง เหมาะสมกับ

สภาพความบกพรํองของนักเรียนแตํลํะบุคคล 
        ๒.๓ เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให๎มีความรูค๎วามสามารถในการจัดการศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการ
พิเศษอยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๔ เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP)  ที่วางไว๎ 
๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนพิเศษเรียนรํวม ผํานการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร ร๎อยละ ๘๐    
 - นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ร๎อยละ ๘๐  
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 - ครู/บคุลากรในโรงเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการพิเศษอยํางมี
คุณภาพ ร๎อยละ ๘๐ 
 - เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่วางไว๎ ร้อยละ ๙๐ 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
- เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให๎มีความสามารถในการจัดการศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการพิเศษอยํางมีคณุภาพ 

๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- ประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเสนอโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- ประชุมผุ๎เก่ียวข๎องเพ่ือก าหนดบทบาทหน๎าท่ีความ
รับผิดในการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมเสริมวิชาการส าหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ 
 

ตลอดปีการศึกษา      ๕๐๐ นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง 

ครูประจ าชั้น 

 กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมพัฒนาครู /บุคลากร ในการ
รับการอบรม/สัมมนาจากหนํวยงานตํางๆหรือ
โรงเรียนจัดให๎ 

มิถุนายน  ๒๕๖๐ ๕๐๐ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 

 กิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมจัดท าแผน IEP  และ  IIP 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๐และ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๕๐๐ นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 
 กิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมจัดซื้อ / จัดหาสื่อการเรียน

การสอนเก่ียวกับเด็กพิเศษ   
ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง

ครูประจ าชั้น 
 กิจกรรมที่ ๕   กิจกรรมการให๎บริการสอนเสริมนอก

เวลา 
  -  สอนเสริมภาษาไทย 
  -  สอนเสริมคณิตศาสตร๑ 

พฤศจิกายน๒๕๖๐ 
-  มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕๐๐ 
นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
- จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท า
แฟ้มโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
- รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าป ี

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ - นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 
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๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๒,๕๐๐  บาท 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
   - นักเรียนพิเศษเรียนรํวม ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรร๎อยละ ๘๐    
   - นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพร๎อยละ ๘๐  
   - ครู/บุคลากรในโรงเรียนให๎มีความรูค๎วามสามารถในการจัด
การศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ ร๎อยละ ๘๐ 
   - เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP)  ที่วางไว๎ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
   - เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให๎มีความสามารถในการ            จัด
การศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ๑ 
-การสอบถาม 
-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่

ต๎องประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ๑ 
-แบบสอบถาม ส ารวจ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ๑ 
-การสอบถาม 
-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
๗.๑ นักเรียนพิเศษเรียนรํวม ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ร๎อยละ ๘๐    

 ๗.๒ นักเรียนที่มีความบกพรํองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ร๎อยละ ๘๐  
 ๗.๓ ครู/บคุลากรในโรงเรียนให๎มีความรูค๎วามสามารถในการจัดการศึกษาให๎เด็กตามความต๎องการพิเศษอยํางมี
คุณภาพ ร๎อยละ ๘๐ 
 ๗.๔ เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ที่วางไว๎ร้อยละ ๙๐ 
 
 
       ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                (นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง)                  (นายปรีชา หมีนคลาน)                                        
  ต าแหนํง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT 
    แผนฝ่ายงาน  ฝ่ายงานวิชาการ 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่  ๔ (๔.๓) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบํงชี้ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบํงชี้ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบํงชี้ ๕.๑ 
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบํงชี้ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓ 
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบํงชี้ ๗.๔ 

ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล  ข๎อที่ ๑, ๔ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ   นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ซึ่งได๎ก าหนดให๎การศึกษาตามหลักสูตร นักเรียน  ครู
และชุมชน  จะต๎องเรียนรู๎ประโยชน๑ของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช๎คอมพิวเตอร๑  และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู๎ พัฒนาผู๎เรียนให๎
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญคือความสามารถในการสื่อสาร สามารถรับสงํขําวสาร  มี
วัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด และสมรรถนะความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  นักเรียนสามารถเลือกใช๎
เทคโนโลยีในด๎านตํางๆได๎และมีทักษะกระบวนการใช๎เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม   

โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  มีระบบ ICT และเครื่องคอมพิวเตอร๑ สามารถจัดการเรียนการสอนพ้ืนฐานให๎กับ
นักเรียนได๎พอสมควร  แตํยังขาดระบบการจัดการที่เอื้อประโยชน๑ให๎กับนักเรียน จึงจ าเป็นอยํางย่ิงที่จะจัดระบบการบริการ
จัดการให๎นักเรียน ได๎มาเรียนรู๎ มาใช๎บริการอยํางเต็มที่ 

เพ่ือประโยชน๑ทางการศึกษาของนักเรียน  ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข๎างหน๎า   โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
จึงจัดให๎มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด๎วยระบบ ICT ข้ึนโดยมีกิจกรรมพัฒนาระบบ ICT  กิจกรรมคอมพิวเตอร๑เพ่ือ
การเรียนรู๎  กิจกรรมสื่อเทคโนโลยี  กิจกรรมซํอมบ ารุงอปุกรณ๑ ICT  
๒. วัตถุประสงค๑  
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาระบบ ICT ให๎มีระบบการบริการจัดการที่ดีและเอ้ือตํอนักเรียน 

๒.๒  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการใช๎สื่อเทคโนโลยี 
๒.๓  เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนได๎ใช๎สื่อ ICT  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
๒.๔  เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

- นักเรียนมีทักษะความรู๎ ความเข๎าใจในการใช๎สื่อเทคโนโลยี ร๎อยละ ๘๐ 
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- นักเรียน ครู ใช๎บริการสื่อเทคโนโลยี ร๎อยละ ๘๐ 
- นักเรียนมีนิสัยรักการค๎นคว๎า หาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อ ICT ร๎อยละ ๘ 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพพร๎อมให๎บริการ 
- นักเรียนมีทักษะการใช๎งานคอมพิวเตอร๑ และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
- ครูมีทักษะใชง๎านคอมพิวเตอร๑ สร๎างสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑  การวางแผน (Plan) 

    - ประชุมวางแผน ชี้แจงโครงการ 

    - แตํงต้ังคณะท างาน 

    - ประชุมคณะท างาน   

พ.ค. ๒๕๖๐ - นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT พ.ค. ๒๕๖๐ ๑๐,๐๐๐ นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 
 กิจกรรมที่  ๒  กิจกรรมคอมพิวเตอร๑เพ่ือการเรียนรู๎ ตลอดปีการศึกษา ๑๐,๐๐๐ นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 
 กิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา ๑๐,๐๐๐ นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 
 กิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมซํอมบ ารงุอุปกรณ๑ ICT ตลอดปีการศึกษา ๑๐,๐๐๐ นายชิตนนธว๑   รักสุวชน 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
    - สังเกต 
    - ตรวจสอบ 
    - แบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. ๒๕๖๑ - นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
    - น าผลการประเมินมาพัฒนาและแก๎ไขในปี
การศึกษาหน๎า 

มี.ค. ๒๕๖๑ - นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํงเงินอุดหนุนการศึกษา ประมาณการ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

๖. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ครู ได๎รับทักษะ ความรู๎ในการพัฒนาตนเอง  ร๎อยละ 
๑๐๐ 

แบบสอบถาม 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงาน SSR 

ผลงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
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เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครู ได๎น าความรู๎มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 
 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
 

แบบสอบถาม 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงาน SSR 

ผลงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 

 
 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑  โรงเรียนมีระบบ ICT  ที่มีประสิทธิภาพ 
๗.๒  นักเรียนมีทกัษะกระบวนการใช๎สื่อเทคโนโลยี 
๗.๓  ครู นักเรียนได๎ใช๎สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
๗.๔  นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
 
 
 

           ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                    ลงชื่อ..................... ................ผู๎อนุมัติโครงการ          
                  (นายชิตนนธว๑  รักสุวชน)                          (นายปรีชา  หมีนคลาน)                                      
     ต าแหนํง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว                ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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  โครงการความเป็นหนึ่งทางวิชาการ  

     แผนฝ่ายงานวิชาการ 
กลยุทธ๑โรงเรียนที่  ๑ (๑.๑,๑.๒ ,๑.๓)   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ ๓   ตัวบํงชี้   ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔  มาตรฐานที่ ๔ ตัวบํงชี้   ๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔ 
   มาตรฐานที่ ๕ ตัวบํงชี้   ๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔  มาตรฐานที่ ๖ ตัวบํงชี้  ๖.๑,๖.๒  
 มาตรฐานที่ ๗ ตัวบํงชี้  ๗.๖  
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล  ข๎อที ่๑ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ผู๎รับผิดชอบ   นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
  จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) มาตรา 
๒๒  ระบุวํา การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสารมารถเรียนรู๎เกิดและพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  ให๎สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  และปรับโครงสร๎างการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่
หลากหลายให๎สอดคล๎องกับความสนใจความถนัดและความต๎องการของผู๎เรียน ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มี
ความรูํคูํคุณธรรมและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน  
 ทางโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได๎จัดท าโครงการความเป็นหน่ึงทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และใช๎กิจกรรมพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

๒. วัตถุประสงค๑ 
๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงข้ึน  
๒.๒ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร  
๒.๓ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นไปตามความต๎องการ ความสนใจ และ ความถนัด 

ของผู๎เรียนและได๎พัฒนาศักยภาพของตนเอง   
๒.๔ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ทักษะชีวิตและเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิชาการตามโอกาส 
๒.๕ เพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนของครูมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสูงข้ึน 
  

๓. เป้าหมาย     
๓.๑ เชิงปริมาณ  
 - นักเรียนได๎รับการติวเข๎ม O-net, NT, Las   
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 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต๎องได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ไปแขํงขันทักษะทางวิชาการนอก
โรงเรียนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส  

 - นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิชาการที่โรงเรียนจัดข้ึน   
   
๓.๒ เชิงคุณภาพ     
 - นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 - นักเรียนทุกคนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพและสภาพปัญหาทางการเรียน  

๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
ที่  รายละเอียดของกิจกรรม  ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่  ๑ กิจกรรมซํอมเสริมนักเรียน    
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๑,๐๐๐  ครูประจ าวิชา/ครูประจ าชั้น    

 กิจกรรมที่  ๒ กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ   
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๕,๐๐๐  นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    

 กิจกรรมที่  ๓ กิจกรรมติวเข๎ม O-net, NT, Las      ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๒,๐๐๐ ครูประจ าวิชา/ครูประจ าชั้น 

 กิจกรรมที่  ๔ กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๒,๐๐๐ นางสาวมาเรียม แดงหลัง 

 กิจกรรมที่  ๕ กิจกรรมคํายวิชาการ ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๑ ๓,๐๐๐ นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    
 กิจกรรมที่  ๖ กิจกรรมสนับสนุนชุมนุม ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๘,๐๐๐ นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check)   มีนาคม  ๒๕๖๑ - นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)    พฤษภาคม  ๒๕๖๑ - นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี    

 หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต้องประเมิน วิธีการ และ

เคร่ืองมือ  
วัน / เวลา ข้อมูลที่ต้องการ 

เชิงปริมาณ   
- ร๎อยละคําเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ 
 O-net, NT, Lass  สูงข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส  

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ     

๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๑ 

- ผลปฏิบัติงาน 
- เอกสารรํองรอย 
- ผลสัมฤทธ์ิ  NT,  O-Net    
- เกียรติบัตร 
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- ร๎อยละของนักเรียนชั้นป.๑- ป.๖ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน พัฒนาสูงข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนพัฒนาความสามารถอยํางเต็มที่ตามศักยภาพ 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึง
พอใจของผู้เก่ียวขอ้งที่ต้องประเมิน 

วิธีการ และเคร่ืองมือ วัน / เวลา ข้อมลูที่ต้องการ 

สอบถาม 
ทดสอบ  

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ      

๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๑ 

- ผลปฏิบัติงาน 
- เอกสารรํองรอย 
- ผลสัมฤทธ์ิ     
   NT,  O-Net,  LAS    
- เกียรติบัตร 

   
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

ประมาณการ  ๒๑,๐๐๐  บาท  

 

๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
  ๗.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
 ๗.๒  นักเรียนพัฒนาความสามารถอยํางเต็มที่ตามศักยภาพ 
 ๗.๓  นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีความหมาย ใช๎ได๎จริง คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาได๎ และใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน อยําง
ตํอเน่ือง  
 ๗.๔  นักเรียนเป็นคนดี  เกํง และมีความสุขในการเรียน  
 ๗.๕  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามเกณฑ๑ที่ก าหนด  
 
 
  ลงชื่อ.........................................ผู๎เสนอโครงการ                   ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
         (นางสาววิลาวัลย๑  สัสดี   )                    ( นายปรีชา หมีนคลาน )                               
ต าแหนํง ครูผู๎ชํวย โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว                   ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
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โครงการเยาวชนคนดีคนเก่ง 
   แผนฝ่ายงานฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่๒,๓,(๓.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่๒  ตัวบํงชี้  ๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล ข๎อที่  ๑, ๒ 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวฮาหยาด   ปานจ าปี 

๑. หลักการ/เหตุผล 
 ในการพัฒนาประเทศเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล๎ววํา ทรัพยากรที่มีคําและส าคัญมากที่สุด คือทรัพยากรมนุษย๑  

มนุษย๑มีความจ าเป็นต๎องอยํูรํวมกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน“แอนดรูส๑”  ได๎ให๎ความหมายวําการสมาคมของประชาชน  
ซึ่งมีการพบปะกันอยํางใกล๎ชิดบํอยๆ  มีความรู๎สึก ทัศนคติ และคํานิยมที่แนํนอนรํวมกัน ด าเนินกิจกรรมตํางๆรํวมกัน มี
ความรู๎สึกที่จะแสดงตนและยอมรับนับถือระหวํางกัน  ตลอดจนแสวงหาจุดมุํงหมายปลายทางสภาพปัญหาปัจจุบัน สังคม
เป็นพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม  การมีสํวนรํวม วิธีประชา จารีตประเพณีที่ตํางกัน  สมาชิกภาพสังคมแบบน้ีมีความมั่นคงน๎อย  
แตํมีสภาวะการปรับตัวมาก  สังคมจึงมีแนวความคิดเกี่ยวกับประเพณีที่มี ไมํลึกซึ้งมาก และเต็มใจที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได๎โดยงําย 

 ทางโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เป็นหนํวยงานหน่ึงที่มีความส าคัญย่ิง ในการปลูก ฝังสร๎างจิตส านึกในการอยํู
รํวมกัน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่อยํูบนพ้ืนฐานของการจัดระเบียบสังคมให๎เยาวชนเป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพของ
ชีวิตที่ดี  รํวมกันคิด  รํวมกันท า  และรํวมกันแก๎ปัญหา โดยใช๎หลัก “บรม” มีบ๎าน  โรงเรียน และมัสยิด  ซึ่งเป็นแนวทาง
ส าคัญย่ิงในการรํวมกันแก๎ปัญหานักเรียนให๎เป็นคนดี หํางไกลอบายมุข  และสิ่งเสพติด โรงเรียนจึงได๎เห็นความส าคัญ   ใน
ปัญหาดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการน้ีข้ึน 
๒.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามเป้าหมายหลักของโรงเรียน 
๒.๒เพ่ือให๎นักเรียนได๎เป็นเยาวชนคนดี และเป็นที่ต๎องการของสังคม 

 ๒.๓เพ่ือให๎นักเรียนอยํูอยํางปลอดภัยและหํางไกลสิ่งเสพติด 
 ๒.๔เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพที่ดี 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑นักเรียนรู๎จักรับผิดชอบงานในหน๎าท่ีของตนเองให๎บรรลผุล๑๐๐% 

๓.๑.๒นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว มีคุณธรรม จริยธรรม  
และหลักธรรมของศาสนา ๑๐๐% 

๓.๑.๓นักเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปลอดสารเสพติด ๑๐๐% 
 ๓.๒เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม / จริยธรรม  และปฏิบัติตนอยํูในหลักธรรมที่ดี 
 ๓.๒.๒นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในหน๎าท่ีของตนเองเป็นอยํางดี 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- ประชุม/วางแผน - แต่งต้ังคณะท างาน 
  นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดปีการศึกษา ๒,๐๐๐ นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 
 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมละหมาด ตลอดปีการศึกษา - นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอบรมนักกอรีน๎อย ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
ประเมินผล สรุปผล รายงานโครง 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
วิเคราะห๑ปัญหา ปรับปรุงแก๎ไขโครงการส าหรับ
ปีการศึกษา 

พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

  ๒๕๕๙หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง เงินอุดหนุน  ประมาณการ ๔,๐๐๐ บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนรู๎จักรับผิดชอบงานในหน๎าท่ีของตนเองให๎บรรลผุล๑๐๐% 
- นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว มีคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมของศาสนา ๑๐๐% 
- นักเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปลอดสารเสพติด ๑๐๐% 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

 

กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง
ประเมิน 

วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 
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๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามเป้าหมายหลักของโรงเรียน 
          ๗.๒ นักเรียนได๎เป็นเยาวชนคนดี และเป็นที่ต๎องการของสังคม 
          ๗.๓ นักเรียนอยํูอยํางปลอดภัยและหํางไกลสิ่งเสพติด 
          ๗.๔ นักเรียนมีสุขภาพที่ดี 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                  (นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี)   (นายปรีชา หมีนคลาน) 
        ต าแหนํง พนักงานราชการ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนฝ่ายงานงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่  ๑.๔(๑.๒๔๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่๖ ตัวบํงชี้  ๖.๑๖.๒๖.๓๖.๔ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล ข๎อที่  ๑, ๒ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวเกตุสุดา  ยาประจัน 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎น๎อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นกรอบนโยบายในการจัดการศึกษา โดยได๎ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนโยบายใน
การจัดการศึกษาสูํสถานศึกษา ต้ังแตํปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต๎นไป ก าหนดวิธีการจัดการ ให๎เกิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา เป็นแนวปฏิบัติหลายแนวทาง เชํนการวางระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือขับเคลื่อน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํสถานศึกษา และพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเหมาะสม 
 ด๎วยโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวเป็นพ้ืนที่หมูํบ๎านชุมชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน ท าไรํ ท า
นา  จึงมีความจ าเป็นอยํางย่ิงที่โรงเรียนจัดให๎มีการโครงการเพ่ือเสริมทักษะให๎กับนักเรียน ได๎เรียนรู๎ถึงพระราชด ารัสของใน
หลวงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว๎   โรงเรียนบ๎านห๎วย
มะพร๎าว  ได๎มีความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนมีจิตส านึก  พ่ึงตนเอง อยํูอยํางพอเพียง ประหยัดและออม มีความเพียรพยายาม  อดทนตํอการท างานและเป็นการ
ฝึกเสริมทักษะ  มีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา 

 ๒.๒  เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 ๒.๓  เพ่ือให๎นักเรียนมีความเพียรพยายามอดทนในการท างาน 
 ๒.๔  เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักวางแผนในการผลิต และการจ าหนํายผลผลิตจากการปฏิบัติ 
 ๒.๕  เพ่ือสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียน 
 ๒.๖  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะอาชีพ มีรายได๎ระหวํางเรียนรู๎จักประหยัดและออม 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีความรู๎ และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรในท๎องถ่ินได๎  ๑๐๐% 
  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคน สามารถวางแผนการผลิต การดูแลรักษา ละการจ าหนํายผลผลิตได๎ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย๑  ประหยัด และออม 
  ๓.๑.๔ โรงเรียนมีผลผลิตจากการนเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน๑๐๐% 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ กระบวนการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
    ๓.๒.๒ นักเรียนสามารถน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพสํงเสริมรายได๎ไห๎กับครอบครัวรูจ๎ักประหยัดและออม 

๓.๒.๓  นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนไดบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ 
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๔. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน การด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

ประชุม/วางแผนแตํงต้ังคณะท างาน 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
- 

นางสาวเกตุสุดา  ยาประจัน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑  เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กันยายน ๖๐ ๑,๐๐๐ นายชิตนนธว๑  รักสุวชน 
 กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ กันยายน ๖๐ ๕.๐๐๐ นางสาวมาเรียม แดงหลัง 
 กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมการท าน้ ายาเอนกประสงค๑ มีนาคม ๖๑ ๑,๐๐๐ นางสาวมาเรียม แดงหลัง 
 กิจกรรมที่ ๔  ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวเกตุสุดา  ยาประจัน 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
ประเมินผล  สรุปรายงานโครงการ 

มีนาคม ๖๑ - 
นางสาวเกตุสุดา  ยาประจัน 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
วิเคราะห๑ปัญหา ปรับปรุงแก๎ไขโครงการส าหรับ
ปีการศึกษาหน๎า 

พฤษภาคม ๖๑ - 
นางสาวเกตุสุดา  ยาประจัน 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

ประมาณการ ๗.๐๐๐.บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีความรู๎ และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรใน
ท๎องถ่ินได๎  ๑๐๐%  
- นักเรียนทุกคน สามารถวางแผนการผลิต การดูแลรักษา ละ
การจ าหนํายผลผลิตได๎ 
-   นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย๑  ประหยัด และออม 
-  โรงเรียนมีผลผลิตจากการนเกษตรสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน๑๐๐% 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 
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กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง
ประเมิน 

วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน  
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ, รายงานSSR 
แฟ้มสะสมงาน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
แฟ้มสะสมงาน 
รายงานผลปฏิบัติราชการ 

 

๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 ๗.๑ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา 

 ๗.๒ นักเรียนมีทักษะ และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 ๗.๓ นักเรียนมีความเพียรพยายามอดทนในการท างาน 
 ๗.๔ นักเรียนรู๎จักวางแผนในการผลิต และการจ าหนํายผลผลิตจากการปฏิบัติ 
 ๗.๕ โรงเรียนอาหารกลางวันไว๎บริการนักเรียน 
 ๗.๖ นักเรียนมีทักษะอาชีพ มีรายได๎ระหวํางเรียนรู๎จักประหยัดและออม 
 
              ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
                   (นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน)           (นายปรีชา หมีนคลาน) 
         ต าแหนํง ครูอัตราจ๎างชั่วคราว โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการ พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนรวม 
   แผนฝ่ายงานงานงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่๓ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐาน ข๎อที่๑๓ตัวบํงชี้ที่  ๑๓.๒ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ค. –มี.ค. ๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ   นางปรียดา  ปฏิมินทร๑ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

เพ่ือให๎การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ๑ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒และแก๎ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ สนองนโยบายการจัดการศึกษาของคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํงเสริมให๎
ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรในชุมชน ให๎เข๎ามารํวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยจัดให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาเป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแลนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการรํวมมือกั น ระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง   
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยมะพร๎าวจึงได๎จัดท าโครงการน้ีข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์  
             ๒.๑ เพ่ือให๎การพัฒนาการศึกษาเกิดความย่ังยืนและตํอเน่ือง 
             ๒.๒เพ่ือระดมความคิดเห็นตํางๆที่หลากหลายทัศนะมาพัฒนาโรงเรียน 
  ๒.๓ เพ่ือให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย     
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

- คณะกรรมการสถานศึกข้ันพ้ืนฐานมีความรู๎และ ปฏิบัติหน๎าท่ีตามระเบียนก าหนดร๎อยละ๗๕    
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการก ากับ  ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ให๎บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย  ร๎อยละ ๗๕ 
- ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาร๎อยละ ๗๕ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ   
 -  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ติดตามดูแล ขับเลื่อน

การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  รวมทั้งผู๎ปกครองชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
การศึกษา 
 
๔.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- เสนอขออนุมัติโครงการ- ประชุมคณะกรรมการ 

- ด าเนินการ-  สรุปผล 

 

 

พ.ค.๖๐ - 

นางปรียดา ปฏิมนทร๑ 
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ที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมประชุมครูและบคุลากร  ตลอดปีการศึกษา  ปรีชา หมีนคลาน 
 กิจกรรมที่  ๒กิจกรรมอบรมความรู๎ คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
มิ.ย ๖๐ ๑๐๐๐ 

ปรีชา หมีนคลาน 

 กิจกรรมที่ ๓ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  พ.ค., ก.ค., ก.ย
,พ.ย, ม.ค. ก.พ.  

๕๐๐ 
ปรีชา หมีนคลาน 

 กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา ธ.ค. ๖๐ ๒๐๐๐ นางปรียดา ปฏิมนทร๑ 
 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง  พ.ค.  ก.พ. ๖๑ ๑๕๐๐ นางปรียดา ปฏิมนทร๑ 
๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 

๑ สังเกต   ๒ สัมภาษณ๑  ๓ แบบสอบถาม  
๔ บันทึกการประชุม 

มี.ค. ๖๐  
นางปรียดา ปฏิมนทร๑ 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
สรุปผล น าผลไปปรับปรุงในปีการศึกษาตํอไป 

มี.ค.  ๖๐  
นางปรียดา ปฏิมนทร๑ 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

๕. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

 -คณะกรรมการสถานศึกข้ันพ้ืนฐานมีความรู๎และปฺฏิบัติหน๎าท่ีตาม
ระเบียบก าหนดร๎อยละ๗๕   . 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการก ากับ  ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย  ร๎อยละ ๗๕ 
 - ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา
ร๎อยละ ๗๕ 

สัมภาษณ๑ 
ตรวจสอบเอกสาร 
แบบSSR 
สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เอกสารรํองรอย 
แบบSSR 
บันทึกการประชุม 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
 
 
 

แบบสอบถาม 
สัมภาษณ๑ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 

 
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง เงินอุดหนุน ประมาณการ  ๕,๐๐๐ บาท 
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๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาเป็นอยํางดี 
๒. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาการจัดการศึกษาอยํางตํอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          

                  (นางปรียดา ปฏิมินทร๑)    (นายปรีชา หมีนคลาน) 
     ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว         ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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   โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
      แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๓,(๓.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๙     ตัวบํงชี้  ๙.๑,๙.๒,๙.๓ 

มาตรฐานที่ ๑๓     ตัวบํงชี้  ๑๓.๒ 

ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที่   ๓ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นายจ าเริญ  มุกดา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

ในการบริหารจัดการศึกษา   มีความส าคัญมากท่ีจะต๎องมีบุคคลและองค๑กรท างานรํวมกัน “พะยอม  วงศ๑ศรี” ให๎
ความคิดเก่ียวกับองค๑กรวํา  กลุํมของบุคคลที่มีเป้าหมายรํวมกัน โดยมีรากฐานความเชื่อวํา ล าพังคนเดียวไมํสามารถที่จะ
ท าสิ่งตํางๆได๎ บุคคลจึงต๎องแสวงหาความรํวมมือ  รํวมใจ  เพ่ือให๎เป้าหมายที่วางไว๎สัมฤทธ์ิผลด๎วยองค๑การลักษณะน้ี จึงได๎
จัดต้ังข้ึนเพ่ือรวมก าลังใจความสามารถของกลุํมบุคคล  ด าเนินการให๎บรรลุเป้าหมายรํวมกัน 
 สภาพปัญหาปัจจุบันการจัดการศึกษา ยังไมํบรรลุผลเทําท่ีควร  เน่ืองจากขาดความรํวมมือจากชุมชน  องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน ผู๎น าศาสนา ยังไมํเข๎าใจระบบการจัดการศึกษา และเห็นความส าคัญของการศึกษาน๎อย  จึงท าให๎ขาด
พลังในการรํวมมือในการบริหารจัดการที่จะให๎บรรลุผลมากท่ีสุด 
 ทางโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  เห็นความส าคัญจึงได๎จัดท าโครงการ สายสัมพันธ๑ชุมชน เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑
ที่ดี มีการประสานมือ ประสานใจ  โดยใช๎หลัก  “บรม”  มีบ๎าน   โรงเรียน  
และมัสยิด  ได๎เน๎นกิจกรรมส าคัญในท๎องถ่ิน และให๎ท๎องถ่ิน เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ และการรายงานผลการ
จัดกิจกรรมสูํสาธารณชน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าไปสูํเป้าหมายตามแนวนโยบายการศึกษาที่วางไว๎  ทาง
โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการน้ี 
 

๒. วัตถุประสงค๑  
๒.๑ เพ่ือให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     ๒.๒ เพ่ือให๎โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
๒.๓ เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชือ่มั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

- ประชุมคณะกรรมการแผนวาง 
- แตํงต้ังคณะกรรมการ 

- ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ 

 

พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

- นายจ าเริญ  มุกดา 
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๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

- ผู๎ปกครอง ชุมชน ร๎อยละ  ๙๐  เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

- ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๑๓,๕๐๐  บาท 
 

๖. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
ผู๎ปกครอง ชุมชน ร๎อยละ  ๙๐  เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

- สอบถามสังเกตสัมภาษณ๑ 
- ประเมินความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

ที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมกีฬาสัมพันธ๑ กันยายน  ๒๕๖๐     ๖,๐๐๐ นายจ าเริญ  มุกดา 
 กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมรายงานผลสูํสาธารณชน มีนาคม  ๒๕๖๑ ๗,๐๐๐ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
 กิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ 

 
ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ นางสาวกาญจนา

ภรณ๑ 
สฤษฎีพีรพันธ๑ 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- สรุปและประเมินผลตามโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑  นายจ าเริญ  มุกดา 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
- รายงานผลโครงการ/กิจกรรมและเผยแพรํและ
ก าหนดให๎บุคลากรทุกคนที่จัดท าโครงการ/กจิกรรม 
จัดท ารายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

 นายจ าเริญ  มุกดา 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 
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กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑ ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     ๗.๒. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

๗.๓ ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

       ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
               (นายจ าเริญ   มุกดา)               (นายปรีชา หมีนคลาน)                                                
  ต าแหนํง ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว           ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   
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โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ 
   แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๑, (๑.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่  ๒ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑, ๓.๓มาตรฐานที่๓    ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ 
   มาตรฐานที่๕ ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ มาตรฐานที๑่๔  ตัวบํงชี้ที่ ๑๔.๑ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล  ข๎อที่   ๑,๒,๗ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ   นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพ่ือให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง  ๒๕๕๑ มิได๎มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
ความสามารถตามกลุํมสาระแตํเพียงอยํางเดียว  แตํยังได๎ครอบคลุมถึงสมรรถนะของผู๎เรียน และการมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีพัฒนาการเป็นคนที่สมบูรณ๑แบบที่สุดตามวัยและศักยภาพของผู๎เรียนเอง  นอกจากน้ันใน ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ในกลุํมสาระเพ่ิมเติมหลักสูตรแกนกลาง ได๎ก าหนดให๎จัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาข้ึน   
จากองค๑รวมของหลักสูตรตามท่ีกลําวมาแล๎วทั้งหมด  จะมุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎แตํเฉพาะในต าราเรียนเพียงอยํางเดียวคง
จะบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรดังกลําวได๎ยาก  จึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต๎องมีกิจกรรมเสริม เพ่ือฝึก และเสริมทักษะใน
ด๎านตํางให๎กับผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางครบถ๎วน  ซึ่ งกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทั้ง วันส าคัญที่ เกี่ยวกับชาติ  ศาสนา   
พระมหากษัตริย๑  รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีสากล วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน  เป็นอีกทางหน่ึงที่จะชํวยเพ่ิมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑และสมรรถนะของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามหลักสูตรมากข้ึน จากความส าคัญและตระหนักในเรื่องตํางๆ
ดังกลําว โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวโดยกลุํมบริหารทั่วไป จึงได๎จัดท าโครงการอนุรักษ๑วันส าคัญข้ึน เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑และสมรรถนะของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑เพ่ือต๎องการสํงเสริมให๎นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ 
 ๒.๒เพ่ือสํงเสริมความเป็นไทยและสร๎างส านึกในความมีเอกลักษณ๑ ของประเพณีและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
            ๒.๓เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค๑และสมรรถนะของผู๎เรียน 
            ๒.๔เพ่ือสร๎างสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  
๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 - นักเรียน ครู ผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ ร๎อยละ ๙๐ 
๓.๑ เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
            - นักเรียนเกิดส านึกความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
 - นักเรียนมีผลงานจากกิจกรรมวันส าคัญ 
 - โรงเรียน  ชุมชน   มีสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน  เสริมสร๎างความสามัคคี 
 
 
 



113 

 

 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 
- จัดหาข๎อมูลวันส าคัญ 
- วางแผน ก าหนดกิจกรรมตามวันส าคัญ
ประจ าปีและวัฒนธรรมประเพณีในท๎องถ่ิน 
- เสนอโครงการ/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
- อนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญประจ าปี
และวันส าคัญตามวัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน 
- ประเมินผล/สรุปรายงายผลการด าเนินโครงการ 

มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

- นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    
 กิจกรรมที่ ๑ วันภาษาไทยแหํงชาติ มิถุนายน ๖๐     ๕๐๐ นางปรียดา ปฎิมินทร๑ 
 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดือนรอมฎอน มิย-กค ๖๐ ๒,๐๐๐ นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 
 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันอิด้ิลฟิตรี/อิด้ิลอัฏฮา กค-กย ๖๐ ๕๐๐ นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 
 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันแมํ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๕๐๐ น.ส.เกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที ๕  กิจกรรมวันพํอ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๕๐๐ น.ส.เกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที ๖  กิจกรรมวันเด็ก มกราคม ๒๕๖๑ ๑,๕๐๐ น.ส.เกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที ๗  กิจกรรมวันเมาลิด มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐๐๐ นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

 กิจกรรมที ๘  กิจกรรมวันอาเซียน สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑,๐๐๐ นางสาวมาเรียม แดงหลัง 

 กิจกรรมที ๙  กิจกรรมวันเพ่ิมเติมจากปฏิทิน ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ น.ส.เกตุสุดา ยาประจัน 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
ติดตามการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
วิเคราะห๑ปัญหาที่เกิดข้ึน 

แก๎ไขและปรับปรุงโครงการ 

พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

- นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๘,๐๐๐ บาท 
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๖. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ท่ีต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ครู  ผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญร๎อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม 
- นักเรียนเกิดส านึกความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
- นักเรียนมีผลงานจากกิจกรรมวันส าคัญ 
- โรงเรียน ชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตํอกันเสริมสร๎างความสามัคคี 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

-การประเมินความพึงพอใจ 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ๑ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย๑                    
 ๒.๒ นักเรียนรักความเป็นไทยและสร๎างส านึกในความมีเอกลักษณ๑ ของประเพณีและวัฒนธรรม 
                   ไทยและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
            ๒.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร 
            ๒.๔  โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธ๑ที่ดี 
 
 
 
   ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
           (นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี)                      (นายปรีชา หมีนคลาน)  
ต าแหนํง พนักงานราชการ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว             ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๑, (๑.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่  ๑ ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓  
มาตรฐานที่  ๒ ตัวบํงชี้ที ่ ๒.๑ 

ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล  ข๎อที่   ๒ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) มาตรา ๒๔ กลําวไว๎วํา 
กระบวนการเรียนรู๎ ต๎องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตํางของ
ผู๎เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ๑จริง ฝึกการปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น รักการอําน 
และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเน่ืองผสมผสานความรู๎ตําง ๆอยํางสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑ไว๎ในทุกวิชา ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนอ านวยความสะดวกให๎นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎ 
 นอกจากน้ันการพัฒนาการเรียนการสอนจะดีย่ิงข้ึนหากผู๎เรียนมีความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ 
อารมณ๑ที่ดี จิตใจที่สงบ ยํอมพร๎อมที่จะเปิดกว๎างรับรู๎สิ่งตํางๆได๎ดี รํางกายที่สมบูรณ๑ แข็งแรง ไมํมีโรคภัยมาเบียดเบียน
ยํอมน ามาซึ่งสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งสิ่งเหลําน้ีจะต๎องเกิดข้ึนต้ังแตํเด็ก ดังน้ันการดูแลสุขภาพของเด็กในวัยเรียน 
จึงมีความส าคัญเป็นอยํางย่ิงที่โรงเรียนจะต๎องด าเนินการทั้งในแงํการให๎ความรู๎ การฝึกปฏิบัติ การเสริมสร๎างและการ
แก๎ปัญหาด๎านสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึนกับผู๎เรียนได๎  
 จากความส าคัญดังกลําวโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวโดยกลุํมบริหารงานทั่วไป  จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริม
สุขภาพอนามัย เพ่ือเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ เข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของ
ตนให๎ดีอยํูเสมอ 
 ๒.๒ เพ่ือให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
 ๒.๓ เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพในชํองปากและสุขภาพอนามัยที่ดี 
 ๒.๔ เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ และรู๎จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่
เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนได๎รับการตรวจสุขภาพอยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
 - ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนรู๎จักดูแลสุขภาพสุขนิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
 - ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 



116 

 

  

    ๓.๑ เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ๑ เจริญเติบโตตามเกณฑ๑มาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 
๔. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน การด าเนินงาน 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 

 

การวางแผน (Plan) 

- จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

- จัดต้ังคณะท างาน/วางแผนและมอบหมาย

งาน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

- ประเมินผล/สรุปผลโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ - นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเด็กไทยฟันดี ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒,๐๐๐ นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม To be number one ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 

- ติดตามการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 

- วิเคราะห๑ปัญหาที่เกิดข้ึน 

- แก๎ไขและปรับปรุงโครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ - นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน 

 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๔, ๐๐๐ บาท 
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๖. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ท่ีต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 

     - นักเรียนได๎รับการตรวจสุขภาพอยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
     - ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนรู๎จักดูแลสุขภาพสุขนิสัยและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
     - ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎
โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
เชิงคุณภาพ 

   - นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
สมบูรณ๑ เจริญเติบโตตามเกณฑ๑มาตรฐานของกรมอนามัย 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึก 

-การสัมภาษณ๑ 

-การสอบถาม 

-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 

เอกสารรํองรอย 

 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 

วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึก 

-การสัมภาษณ๑ 

-การสอบถาม 

 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึก 

-การสัมภาษณ๑ 

-การสอบถาม 

-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 

เอกสารรํองรอย 

 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนได๎เรียนรู๎ เข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนให๎ดี
อยํูเสมอ 
 ๗.๒ นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
 ๗.๓ นักเรียนมีสุขภาพในชํองปากและสุขภาพอนามัยที่ดี 
 ๗.๔ นักเรียนมีความรู๎ และรู๎จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยง
ตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 
 
 
   ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                            ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
       (นางสาวเกตุสุดา ยาประจัน)                            (นายปรีชา หมีนคลาน)  
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎างชั่วคราว โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว             ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   
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 โครงการเยาวชนประชาธิปไตย 
   แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๑,(๑.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐     ตัวบํงชี้  ๑๐.๖ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที ่  ๑,๒,๖ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นายจ าเริญ  มุกดา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรกที่
ผู๎เรียนได๎มีโอกาสใช๎ชีวิตอยํูรํวมกับผู๎อื่น จึงจ าเป็นอยํางย่ิงที่สถานศึกษาต๎องฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักประชาธิปไตยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ บัญญัติไว๎วํา ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎อง
มุํงจิตส านึกที่ถูกต๎องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข รู๎จักรักษา
สํงเสริมสิทธิ หน๎าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย๑ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยรู๎จักรักษาผลประโยชน๑สํวนรวมของประเทศชาติ หมวด๔ มาตรา๒๓(๑) ความรู๎เกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธ๑ของตนเองกับสังคม ได๎แกํครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ 
ความเป็นมาของสังคมไทยเพ่ือปลูกฝังให๎เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยํูในตัว ในจิตใจ ยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว๎ในสังคมด๎วยความสมัครใจ จริงใจ ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกคนในสถานศึกษาได๎เรียนรู๎และน าวิถีประชาธิปไตยไปใช๎ในชีวิตประจ าวันตลอดจนการมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน                                                                                  

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคําย่ิง  หากได๎รับการพัฒนาและได๎รับโอกาสให๎ใช๎ความสามารถอยําง
เต็มศักยภาพ  ยํอมเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม  การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารพัฒนาประเทศชาติให๎เจริญงอกงามเทียบเทํานานาประเทศ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ก าหนดโครงการสร๎างส านึกความ
เป็นไทยเพ่ือพัฒนาเด็กไทยอยํางย่ังยืน  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  ๒๕๕๕  ข้ึน โดยมีกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร๑  สังคมศึกษา  และประชาธิปไตย  ทั้งน้ีให๎มีการพัฒนาสถานศึกษาเป็นแกนน าประชาธิปไตยข้ึนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังได๎ก าหนดให๎ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย(สมศ.๑.๖) 
 ด๎วยตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน  เห็นควรให๎มีการจัดอบรมให๎ความรู๎ , ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ
การเลือกต้ัง    เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎ได๎เรียนรู๎บทบาทหน๎าท่ีตามวิถีประชาธิปไตย  สามารถพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ  มีสํวนรํวมในกิจกรรมของสังคมเพ่ือการเรียนรู๎และพัฒนาสังคมไทย โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกใน
การสร๎างประสิทธิภาพในความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรม  สันติวิธี  ความเป็นผู๎มีจิตอาสา  และความพอเพียง
ในสังคม ต้ังแตํสังคมระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  จนถึงระดับประเทศ 

๒. วัตถุประสงค๑  
๒.๑ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอยํางที่ดีตามวิถีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย    
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๒.๒ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนฝึกการท างานรํวมกัน รู๎จักปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่ นได๎ รู๎จักเสียสละ ตรงตํอเวลา 
รับผิดชอบตํอตนเองรู๎จักใช๎เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพในความคิดของผู๎อื่น มีนิสัยความเป็นผู๎น า และผู๎ตามที่ดี 
จากการเรียนรู๎วิถีการทางประชาธิปไตย 

๒.๓ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑กิจกรรมตํางๆ 
 

๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

- ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ร้อยละ ๘๐  
- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอยํางที่ดี ร้อยละ ๘๐  
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มี

เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพในความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามท่ีดี ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอยํางที่ดี  
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มี

เหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพในความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามท่ีดี  
- ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑กิจกรรมตํางๆ 
 

๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

- ประชุมคณะกรรมการแผนวาง 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นายจ าเริญ  มุกดา 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมสภานักเรียน ตลอดปีการศึกษา     ๕๐๐ นายจ าเริญ  มุกดา 
 กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมกลุํมสี ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นายจ าเริญ  มุกดา 
 กิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมหน๎าเสาธง ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ นายจ าเริญ  มุกดา 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- สรุปและประเมินผลตามโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - นายจ าเริญ  มุกดา 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
- รายงานผลโครงการ  
- การสรุปรายงานผลและข๎อเสนอแนะ น ามาพัฒนา 
ปรับปรุง 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ - นายจ าเริญ  มุกดา 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 
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๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎  
แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๒,๐๐๐  บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงปริมาณ 
- ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ร้อยละ ๘๐ 
- ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม  
เป็นแบบอยํางที่ดี ร้อยละ ๘๐ 
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ 
ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มีเหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพ
ในความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามท่ีดี ร้อยละ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู๎ เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอยํางที่ดี  
- ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ 
ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มีเหตุผล มีความเข๎าใจ และเคารพ
ในความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามท่ีดี  
- ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑กิจกรรมตํางๆ 

- แบบบันทึกการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - บันทึกการประชุม 
 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
- ประเมินความพึง พอใจ 
- บันทึกการประชุม 

- แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - บันทึกการประชุม 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑ ผู๎เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอยํางที่ดี  
๗.๒ ผู๎เรียนได๎รับฝึกการท างานรํวมกัน ปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎ เสียสละ ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง มีเหตุผล 
มีความเข๎าใจ และเคารพในความคิดของผู๎อื่น เป็นผู๎น า ตามท่ีดี  
๗.๓ ผู๎เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑กิจกรรมตํางๆ 

 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
         (นายจ าเริญ  มุกดา)              (นายปรีชา หมีนคลาน)                                     
ต าแหนํง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   แผนฝ่ายงาน   ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ๓,(๓.๒) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐     ตัวบํงชี้  ๑๐.๖ 
ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพฟ.สตูล  ข๎อที่   ๓ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางอาตีก๏ะ   หมาดหวัง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 

เน่ืองจากสังคมปัจจุบันน้ีมีสิ่งแวดล๎อมที่เป็นตัวกระต๎ุนและย่ัวยุหลายด๎าน ท่ีจะท าให๎นักเรียนมีปัญหาซึ่ง
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสน้ีมีวันที่ก าลังพัฒนาทุกด๎าน และควรที่จะต๎องสํงเสริมและสนับสนุนให๎เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให๎นักเรียนเกิดความสับสน ซึ่งอาจท าให๎นักเรียนกับ
ผู๎ปกครองเกิดการหํางเหินกันและพฤติกรรมแปลก ๆ ก็ตามมา และนักเรียนต๎องเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต 
ดังน้ันต๎องมีโครงการน้ีเกิดข้ึน 
            ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนข้ันตอนชัดเจนในการสํงเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยยึด
หลักการมีสํวนรับผิดชอบ รํวมคิด รํวมปฏิบัติรํวมแก๎ไขปัญหาจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตอยํูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎อยํางมีความสุข 

            เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึงในทุก ๆ  ด๎าน  ได๎พัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  มีทักษะในการด ารงชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  การพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่ 
พัฒนา สํงเสริม ป้องกันและแก๎ไข ปัญหาให๎กับนักเรียน ทางโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว จึงได๎จัดท าโครงการน้ีข้ึน 
๒. วัตถุประสงค๑  

๒.๑  เพ่ือให๎โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และ
มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได๎ 

๒.๒  เพ่ือสํงเสริมให๎ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานและองค๑กร
ภายนอกมีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

๒.๓  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ๑ทั้งด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา 
 
๓. เป้าหมาย     
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

- นักเรียนทั้งโรงเรียน  จ านวน   ๑๒๔  คน 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนสามารถแก๎ปัญหานักเรียนและแนะน าในด๎านการศึกษา,พฤติกรรม,และการอาชีพ 
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๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

๑. ประชุมคณะท างาน 
๒. วิเคราะห๑เอกสารที่ต๎องใช๎ในงานดูแล

ชํวยเหลือนักเรียน 
๓. ด าเนินการจัดท าเอกสาร  เครื่องมือ 

      ๔.   ชี้แจงประชาสัมพันธ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๐, 
มีนาคม  ๒๕๖๑ 

    ๓,๐๐๐ นางกัณฐิรัตน์  เกษา 

 กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ ๕๐๐ ครูประจ าชั้น 

 กิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมเย่ียมบ๎าน 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๐และ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓๐๐ ครูประจ าชั้น 

 กิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมแนะแนว ตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ครูประจ าชั้น 

 กิจกรรมที่ ๕   กิจกรรมสวัสดิการ ตลอดปีการศึกษา  นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 
 กิจกรรมที่ ๖   กิจกรรม Class  room  meeting  

 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๕๐๐ นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

ครูประจ าชั้น 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- ประเมินผลโครงการ 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
และพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

มีนาคม  ๒๕๖๑  นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลโครงการ  
- การสรุปรายงานผลและข๎อเสนอแนะ น ามาพัฒนา- 
- ปรับปรุงระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๔,๕๐๐  บาท 
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๖. การประเมินผล 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 
- ร๎อยละ ๘๐ โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
สามารถตรวจสอบได๎ 
- ร๎อยละ ๘๐  ครูประจ าชั้น  บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง 
ชุมชน หนํวยงานและองค๑กรภายนอกมีสํวนรํวมในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
- ร๎อยละ ๘๐ นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริม
พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ 
สังคม และสติปัญญา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขที่เรียนในโรงเรียนและมีอนาคตที่ดี
ทั้งด๎านการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

- แบบบันทึกข๎อมูล  
นักเรียนรายบุคคล 
- แบบบันทึกสรุปผลการคัด
กรอง 
- บันทึกการประชุม  
- แบบสอบถามความ 
พึงพอใจผู๎ปกครอง 
- แบบบันทึกการเย่ียมบ๎าน 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

สอบถามสัมภาษณ๑ 
ผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 

 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๗.๑  โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได๎ 

๗.๒  ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานและองค๑กรภายนอกมีสํวน
รํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

๗.๓  นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย 
อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา 
 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
      (นางอาตีก๏ะ  หมาดหวัง)              (นายปรีชา หมีนคลาน)                                     
ต าแหนํง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
     แผนฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่  ๓ (๓.๑) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข๎อที่ ๑๒ ตัวบํงชี้ที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ    ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวกาญจนภรณ๑  สฤษฎีพีรพันธ๑  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการ/เหตุผล 
  งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหน่ึงในสถานศึกษา ซึ่งมีหน๎าที่หลักในการรวบรวมข๎อมูล  
ระเบียบและแนวปฏิบัติในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด๎านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – สํงหนังสือ  
การโต๎ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค๑กร หนํวยงานตํางๆ  รวมถึงการจัดเก็บและท าลาย
หนังสือ นอกจากน้ียังเป็นงานให๎การบริการ  ประสาน  สํงเสริม  สนับสนุน  การอ านวยความสะดวกตําง ๆ ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ให๎ด าเนินไปด๎วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว มีความคลํองตัวในการบริหารงาน และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน๎นความโปรํงใส  ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎  การดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให๎เป็นตัวชํวยสํงเสริม และอ านวยความสะดวกใน
การท างานให๎กลุํมงานตําง ๆ  ได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของสถานศึกษาที่วางไว๎ และจะต๎องเป็นผู๎คอยชํวยเหลือ แนะน า
ให๎กับกลุํมงานตําง ๆ สามารถประยุกต๑ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดเข๎ากับงานของสถานศึกษาได๎อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม 
 ดังน้ัน ฝ่ายงานบริหารทั่วไป จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานสารบัญน้ีข้ึน เพ่ือให๎โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  มีประสิทธิภาพและถูกต๎องตามระเบียบแบบแผน และ
งํายตํอการค๎นหาข๎อมูลตําง ๆ ของโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ  ลดข้ันตอนการด าเนินการให๎มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยี
มาใช๎ในการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว 
  ๒.  เพ่ือให๎การด าเนินงานธุรการเป็นไปอยํางมีระบบ  โดยยึดความถูกต๎อง รวดเร็ว  ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ๑ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให๎มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ข๎อมูล ระบบงานสารบัญโรงเรียนเป็นปัจจุบัน ร๎อยละ ๑๐๐  
 ๓.๒   เชิงคุณภาพ 
        ๑.  การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีระบบ  ถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพตรวจสอบได๎ 
        ๒.  บุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎รับการบริการและการอ านวยความสะดวกอยํางเหมาะสม 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม 

 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ 
 

การวางแผน (Plan) 

- แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุม วางแผน โครงการ 

พ.ค. ๖๐ - ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do) ตลอดปีการศึกษา  น.ส.กาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑ 

 กิจกรรมที่ ๑พัฒนาะบบงานธุรการ พ.ค. ๖๐ - น.ส.กาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑ 

 กิจกรรมที่๒สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ พ.ค.๖๐ ๑๐๐๐๐ น.ส.กาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑ 

 กิจกรรมที่๓ส านักงานนําใช๎ใสํใจบริการ ตลอดปีการศึกษา ๑๐๐๐๐ น.ส.กาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑ 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
- ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา - น.ส.กาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑ 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
- รายงาน สรุปผลโครงการ  
- น าผลปัญญาท่ีเกิดมาพัฒนา ปรับปรุง 

เม.ย.๖๑  น.ส.กาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑ 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 
-  ร๎อยละ  ๙๐  ของบุคลากรในโรงเรียนผู๎ปกครอง ชุมชนและ
องค๑กรที่เกี่ยวข๎องได๎รับการบริการด๎านธุรการ 

การสัมภาษณ๑ 
แบบสอบถาม 

สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

- ร๎อยละ  ๙๐  ของการปฏิบัติงานธุรการเป็นไปอยํางมีระบบ
รวดเร็ว  ถูกต๎องตามแนวปฏิบัติมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 

ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน 

เอกสารหลักฐาน 

 
กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎อง

ประเมิน 
วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

การสัมภาษณ๑ 
สอบถาม 

การสัมภาษณ๑ 
แบบสอบถาม 

สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เอกสาร หลักฐาน เอกสารหลักฐาน 
 
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง งบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี ประมาณการ  ๒๐๐๐๐ บาท 



126 

 

  

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ระเบียบ  แนวปฏิบัติเก่ียวงานธุรการเป็นปัจจุบัน 
 ๒. มีเอกสาร คูํมือการปฏิบัติงานธุรการ  
 ๓. มีวัสดุ ครุภัณฑ๑เหมาะสมเพียงพอกับการบริหารจัดการ มีคุณภาพ 
 ๔. บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง  องค๑กรตําง ๆ ได๎รับการบริการ สนับสนุน  
 ๕. การอ านวยความสะดวกอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว         
 ๖. บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานธุรการได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎  ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการได๎ถูกต๎อง 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ            ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
             (นางสาวกาญจนภรณ๑ สฤษฎีพีรพันธ๑)                (นายปรีชา หมีนคลาน) 
                ต าแหนํง เจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียน               ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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  โครงการอาหารกลางวัน 
      แผนฝ่ายงาน บริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่ ๑ ตัวบํงชี้ ๑.๑  ๑.๒   ๑.๓   ๑.๔ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ ๑  ตัวบํงชี้  ๑.๑  ,  ๑.๒ 
 ตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ๑ สพป.สตูล ข๎อที่ 
ลักษณะโครงการ      ใหมํ    ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางกัณฐิรัตน๑   เกษา  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
  การพัฒนาชาติที่ส าคัญคือ การพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ๑ทั้งรํางกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู๎ เพ่ือให๎มีศักยภาพสูงสุด  อันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอยํางย่ังยืน 

 อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาด๎านสุขภาพอนามัย เพราะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด๎านจิตใจ 
อารมณ๑ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก 

 อาหารนับวําเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย๑โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตที่มีความต๎องการสารอาหารครบทุกหมูํ ท าให๎นักเรียนมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด ถ๎านักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ก็จะท าให๎รํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ ไมํมีอุปสรรคตํอการเรียนการ
สอน และการเจริญเติบโตของนักเรียนตํอไปนอกจากน้ีโครงการอาหารกลางวันยังได๎มุํงเน๎นให๎เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรเพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และน าประสบการณ๑ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอีกด๎วย 

 ดังน้ันทางโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว จึงเสนอโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบทุกหมูํ ท าให๎เป็นผู๎ที่มีสุขภาพอนามัยและมีสติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด 
๒. วัตถุประสงค๑  
 ๒.๑ เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ทุกวัน  ที่ครบถ๎วนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
๓. เป้าหมาย     

๓.๑ เชิงปริมาณ   
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว จ านวน  ๑๑๕  คน  ได๎รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ   
       ๓.๒.๑  อาหารกลางวันที่นักเรียนได๎รับประทานมีคุณคําทางโภชนาการเหมาะสมและมีคุณคําเพียงพอ

ตํอรํางกาย 
๔. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอน การด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมที่สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาและเป็นกระบวนการ PDCA 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑  การวางแผน (Plan) พ.ค. ๕๙ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
๔.๒ การปฏิบัติ (Do) ๑๕ พ.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 

นางสาววิลาวัลย๑ สัสดี 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมที่สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาและเป็นกระบวนการ PDCA 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ส ารวจจ านวนนักเรียน มิ.ย. ๖๐ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
นางสาววิลาวัลย๑ สัสดี 

 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มิ.ย. ๖๐ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
นางสาววิลาวัลย๑ สัสดี 

 ด าเนินการบริการอาหารกลางวัน ๑๕ พ.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
นางสาววิลาวัลย๑ สัสดี 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check)   

 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ มี.ค. ๖๑ นางกัณฐิรัตน๑  เกษา 
นางสาววิลาวัลย๑ สัสดี 

 รายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. ๖๐  ,  มี.ค. ๖๑ นางกัณฐิรัตน๑   เกษา 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)   

 
๕. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการประเมินผล  วัน / เวลา เครื่องมือที่ใช๎วัด 
เชิงปริมาณ 
    -   นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
จ านวน  ๑๒๒  คน  ได๎รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ๑ 
-  การสอบถาม 

ตลอดปีการศึกษา  
-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ๑ 
-  แบบสอบถาม 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต๎องประเมิน วิธีการและเครื่องมือ  วัน / เวลา ข๎อมูลที่ต๎องการ 
เชิงคุณภาพ 
    -  อาหารกลางวันที่นักเรียนได๎รับประทาน
มีคุณคําทางโภชนาการเหมาะสมและมีคุณคํา
เพียงพอตํอรํางกาย 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ๑ 
-  การสอบถาม 
-  แบบประเมิน 
-  จัดซื้ออาหาร 

ตลอดปีการศึกษา -  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ๑ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน 
-  แบบจัดซื้ออาหาร 

 
๖. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 
 งบประมาณใช๎เงินอุดหนุนอาหารกลางวันจากองค๑การบรหิารสํวนต าบลละงู  จ านวน  ๔๘๘,๐๐๐ บาท  
   (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
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รายการ / กิจกรรม จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

จัดอาหารกลางวันให๎กับนักเรียนดังน้ี 
    -  คําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  
๑๒๒ คน  ๆ  ละ  ๒๐  บาท  จ านวน  
๒๐๐  วัน 

 
๔๘๘,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๔๘๘,๐๐๐ 

 
- 

รวม ๔๘๘,๐๐๐   ๔๘๘,๐๐๐ - 
 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
             ๗.๑ นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ทุกวัน  ที่ครบถ๎วนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  ๗.๒ นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ 
  ๗.๓ นักเรียนมีสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 
 
             ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                  ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัตโครงการ          

   (นางกัณฐิรัตน๑  เกษา)                          (นายปรีชา หมีนคลาน) 
           ต าแหนํง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว               ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว       
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โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   แผนฝ่าย งานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ๑โรงเรียน ข๎อที่   ข๎อที่ ๒ ,๓ ,๔    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานข๎อที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓  
ลักษณะโครงการ    ใหมํ   ตํอเน่ือง   ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู๎รับผิดชอบ นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการ/เหตุผล 
 การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นกลไกลส าคัญในการผลักดันการพัฒนา
โรงเรียนสูํมาตรฐานสากล  มุ๎งเน๎นการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา  บุคลากรหลักเป็นกลไกลในการ
ขับเคลื่อน  เชํนผู๎บริหารโรงเรียน  ครู  คระกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกคร อง  ผู๎น าชุมชน  ดังน้ัน  ความรู๎  
ความสามารถ  และการยอมรับความรํวมมือในการพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากลเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปสูํ
ความส าเร็จ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนาครู  และบุคลลากรทางการศึกษาตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องซึ่งจะท าให๎เกิด
คุณลักษณะตํอการจัดการเรียนการสอน  อันจะสํงผลกระทบตํอนักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัด
การศึกษา  พัฒนาความสามารถด๎านการบริหารจัดการองค๑กร  เพ่ือให๎มีวิธีปฏิบัติ  และผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานสากล การพัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระดับคุณภาพตามมาตรฐานสากลข้ึนจึงด าเนิน  โครงการสนับสนุน
สถานศึกษาสู่สากล 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให๎การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปตามกลยุทธ๑ของโรงเรียน 
๒. เพ่ือให๎เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 
๓. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการการปฏิบัติหน๎าท่ีของบุคลากร 

๓. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ๑. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีเต็มก าลังความสามารถ 
 ๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านสาครเหนือทุกคนได๎รับพัฒนาการศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนโรงเรียนบ๎านสาครเหนือ ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนด๎านการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยํางทั่วถึงเทําเทียม 
๒.  การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปตามกลยุทธ๑ของโรงเรียน 
๓. โรงเรียนสามารถสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติหน๎าท่ีเต็มก าลังความสามารถ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ การวางแผน (Plan) 

- จัดท าโครงการเสนอโครงการ 
- แตํงต้ังคณะกรรมการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 

 

พฤษภาคม ๖๐ 

- 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do)    

 กิจกรรมที่ ๑ ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ 
นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

 กิจกรรมที่ ๒ ประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
๑,๐๐๐ 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

 กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนกิจกรรม
สถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
๕,๐๐๐ 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

 กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนนโยบาย
เฉพาะกิจ 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๐๐๐ 
นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

๔.๓ การตรวจสอบ/ประเมินผล
(Check) 
- ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

๔.๔ แนวทางการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง(Act) 
- รายงาน สรุปผลโครงการ  
- น าผลปัญญาท่ีเกิดมาพัฒนา 
ปรับปรุง 

มีนาคม  ๒๕๖๑ - 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

  หมายเหตุ  ทุกรายการถ่ัวจ่ายเฉลี่ย 

 
๕. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช ้

แหลํง  เงินอุดหนุน  ประมาณการ  ๓๒,๐๐๐  บาท 
 
๖. การประเมินผล 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ท่ีต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ  ข๎อมูลที่ต๎องการ 

เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนด าเนินไปตามกลยุทธ๑ของโรงเรียน 

การสังเกต/การสัมภาษณ๑/
การตรวจสถิติ เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ๑/แบบบันทึกสถิติ 

เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีเต็มก าลังความสามารถ 

๒. นักเรียนได๎รับความรู๎อยํางเต็มที่จากบุคลากรที่มีคุณภาพ 
๓. รายงานผลการด าเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 

 
การส ารวจความพึงพอใจ 

 
แบบสัมภาษณ๑/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 
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กระบวนการด าเนินการ / ความพึงพอใจของผู๎เก่ียวข๎องที่ต๎องประเมิน วิธีการ และเครื่องมือ ข๎อมูลที่ต๎องการ 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ๑ 
-แบบสอบถาม ส ารวจ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ๑ 
-การสอบถาม 
-รายงานโครงการ 

ผลปฏิบัติงาน 
เอกสารรํองรอย 
 

 
๗. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๑. การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปตามกลยุทธ๑ของโรงเรียน 
๒. รายงานผลการด าเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบได๎อยํางเหมาะสม 
๓. บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาการปฏิบัติหน๎าท่ีอยํางเต็มศักยภาพ 
๔. นักเรียนโรงเรียนบ๎านสาครเหนือทุกคนได๎รับพัฒนาการศึกษาและมีผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
     ลงชื่อ......................................ผู๎เสนอโครงการ                 ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ          
          (นางสาวมาเรียม  แดงหลัง)                  (นายปรีชา หมีนคลาน) 
 ต าแหนํง  ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว    
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ส่วนที่ ๔ 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ  

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปี
การศึกษา ๒๕๕๘เป็นเครื่องมือส าคัญของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวในการปฏิบัติงานเพื่อสํงมอบผลผลิต
การให๎บริการการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
จึงได๎ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสํูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติงบประมาณการได๎ 
ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวเป็นปีการศึกษา ซึ่งต๎องใช๎งบประมาณเล่ือมล้ า เป็นสอง
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙เพื่อให๎สถานศึกษาใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค๑ของงบประมาณท่ีได๎รับและขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กล
ยุทธ๑ ยุทธ๑ศาสตร๑ จุดเน๎น  
   

 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑.ผ๎ูบริหารโรงเรียนต๎องให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การท างานแบบมีสํวนรํวมท่ีเอื้อตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑และเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ 
 ๒.โรงเรียนต๎องสํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ 

๓.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต๎องอาศัยบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวน
รํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วย
มะพร๎าว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ด าเนินการ  
ดังนี้  
  ๑. โครงการท่ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)  
พิจารณาแล๎วให๎ด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎  หากเมื่อด าเนินการไปแล๎วเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคไมํสามารถด าเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎  ให๎เสนอขออนุมัติปรับ
กิจกรรมหรือเป้าหมายตํอผ๎ูบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้  ต๎องเป็นไปตามหลักการท่ีได๎ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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  ๒. การเบิกจํายงบประมาณตามข๎อ ๑ ให๎ด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น อาทิเชํน 
      ๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  
         ๒.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม  
  ๓. หากด าเนินการบริหารโครงการจนส้ินสุดโครงการแล๎ว  ปรากฏวํา มีงบประมาณคงเหลือ  
หรือไมํมีการด าเนินงานโครงการ ให๎น างบประมาณคงเหลือนี้  ให๎คณะกรรมกา รพิจารณาบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บริหารงบประมาณ 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) เพื่อให๎การด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) ของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห๑ให๎ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกระดับ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการท่ีรับผิดชอบ และให๎ผ๎ูรับผิดชอบโครงการรายงานความก๎าวหน๎าของโครงการและ
รายงานการส้ินสุดโครงการ (เฉพาะโครงการท่ีส้ินสุดโครงการแล๎ว) ภายใน ๕ วันท าการหลังส้ินสุดโครงการ 
รายงานผลผํานหัวหน๎ากลํุมฝ่ายงานหรือผ๎ูบริหารสถานศึกษาตํอไป 

 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนศึกษาแนวทาง นโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ 
สพฐ. สพป.สตูล 

ตุลาคม ๒๕๖๐ สพป.สตูลแจ๎งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เมษายน ๒๕๖๑ ๑.โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓.แจ๎งกรอบวงเงินงบประมาณให๎ฝ่ายบริหารงานท้ัง ๔ งาน เพื่อบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน(พฤษภาคม ๒๕๖๐–ตุลาคม๒๕๖๑) 

เมษายน ๒๕๖๑ รายงานผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน(พฤษภาคม๒๕๖๐–มีนาคม๒๕๖๑) 
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 ท้ังนี้การบริหารงบประมาณให๎ค านึงถึงความค๎ุมคํา ค๎ุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน๑ 
ตํอผ๎ูเรียนสูงสุด สอดคล๎องกับกลยุทธ๑ จุดเน๎นของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว โดยการด าเนินงานจักต๎อง
ถูกต๎องตามวัตถุประสงค๑ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 

การติดตามการวัดและประเมินผล 
 เพื่อให๎แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน๑ท่ีก าหนด 
ควรมีการสร๎างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. การจัดให๎มีสํวนรํวมจากคณะครู ผ๎ูแทนนักเรียน/ผ๎ูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การรํางและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยํางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลํุมคณะ 

๒. การจัดให๎มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ๑ตํางๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือ
คณะบุคคลรํวมรับผิดชอบการด าเนินงานในแตํละกลยุทธ๑ 

๓. การสร๎างหรือทบทวนความรู๎ การสร๎างความเข๎าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร๎อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในสํวนท่ีรับผิดชอบแกํ
คณะครู 

๔. การจัดให๎มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายได๎ทราบสาระส าคัญอยํางงําย ๆ
ของแผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

๕. การจัดให๎มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการปรับปรุง
กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให๎สอดคล๎องและทันกับสภาพท่ีมีอยูํ
แล๎วจริง 

๖. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสํูการปฏิบัติ 
๗. มีเวทีหรือจัดให๎มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมยํอยท่ีมีการน าและเปิดโอกาสให๎มีการ

พูดคุยและแลกเปล่ียนข๎อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหวํางการปฏิบัติงาน
ตามแผน 

๘. มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหนํวยงานต๎นสังกัดหรือ
สํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎องรายปีเสมอ 

๙. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผ๎ูบริหาร ให๎มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน๑ท่ีก าหนด และมีความ
เป็นผ๎ูน าท่ีจะน าโรงเรียนไปสํูวิสัยทัศน๑ได๎จริง พร๎อมท้ังเป็นผ๎ูน าการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่ม
ตัวอยํางงานหรือวิธีการท างานอยํางงํายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแกํคณะครูเสมอ 

๑๐. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีท้ังสํวนของผ๎ูบริหารและคณะครู
ตามท่ีก าหนดไว๎ในแผน 

๑๑. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให๎นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีก าหนดไว๎ในแผน 



136 

 

  

๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหวํานล๎อมให๎เกิดความรํวมมือหรือข๎อตกลงใน
การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและองค๑กรสถาบันอื่น ตามท่ีก าหนดไว๎ในแผน 

๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังนี้ 
       ๑) ติดตามความก๎าวหน๎าประจ าปี เป็นการติดตามความก๎าวหน๎าของตัวช้ีวัดในแตํละกล
ยุทธ๑ ยุทธศาสตร๑ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะน าไปสํู
การทบทวนปรับปรุง แก๎ไขเป้าหมายและกลยุทธ๑ให๎มีความเหมาะสมตํอไป 
                ๒) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าทุกปี
การศึกษา 
      ๓) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในชํวงครึ่งปีการศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อทบทวนผลความก๎าวหน๎าและปัญหา
อุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธ๑ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 

     ๔) การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนท่ี 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดขึ้น
ตลอดชํวงเวลาการใช๎แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วย
มะพร๎าว  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อใช๎เป็นฐานข๎อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตํอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

  

 

ภาคผนวก 
 
- ค าส่ังโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าวแตํงตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 

ท่ี ๔๘/๒๕๖๐ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

.............................................. 
 ด๎วยโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล จะด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 
เพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ประชากรวัย
เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ เพื่อการจัดการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตให๎เป็นบุคคลท่ีมีความรู๎  คุณธรรม  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนา
คุณภาพระดับสากล  ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุวัตถุประสงค๑
และเป้าหมายท่ีวางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน๎าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และและอ านวยการการจัด
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาท่ีผําน และ
จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ ฝ่ายตําง ๆ 
ประกอบด๎วย   

๑.๑ นายปรีชา หมีนคลาน  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางปรียดา ปฏิมินทร๑  ครู คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  กรรมการ 
๑.๓ นายจ าเริญ มุกดา   ครู คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ  
๑.๔ นางมาเรียม แดงหลัง ครู  คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายงานบริหารวิชาการ มีหน๎าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และวิเคราะห๑

กลยุทธ๑  จุดเน๎นและบูรณาการ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการในปี
การศึกษาท่ีผําน และจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ 
ของฝ่ายงานบริหารวิชาการประกอบด๎วย   

๒.๑ นางมาเรียม แดงหลัง ครู  คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางกัญฐิรัตน๑ เกษา      ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ 
๒.๓ นางสาววิลาวัลย๑ สัสดี     ครู ผ๎ูชํวย โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการและเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายงานบริหารบุคคล มีหน๎าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และวิเคราะห๑กล
ยุทธ๑  จุดเน๎นและบูรณาการ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษาท่ีผําน และจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ของฝ่ายงานบริหารบุคคลประกอบด๎วย   

๓.๑ นายปรีชา หมีนคลาน  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอาตีก๏ะ หมาดหวัง ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ ฯ    กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ มีหน๎าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และ

วิเคราะห๑กลยุทธ๑  จุดเน๎นและบูรณาการ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาท่ีผําน และจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ ของฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ประกอบด๎วย   

๔.๑ นางปรียดา ปฏิมินทร๑ ครู คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายชิตนนธว๑ รักสุวชน  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายงานบริหารทั่วไป มีหน๎าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และวิเคราะห๑กล

ยุทธ๑  จุดเน๎นและบูรณาการ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษาท่ีผําน และจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ประกอบด๎วย   

๕.๑ นายจ าเริญ มุกดา ครู คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวเกตุสุดา ยาประจันครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ 
๕.๓ นางสาวฮาหยาด ปานจ าปี พนักงานราชการ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ 
๕.๔ นายฮารอปัน หาดดี  นักการภารโรง โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ 
๕.๕ นางกาญจภรณ๑ สฤษฏีพีรพันธ๑ ครูธุรการ ฯ  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  

  ๖. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล มีหน๎าท่ี  ด าเนินงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
รวบรวมข๎อมูลจากจากฝ่ายบริหารงานท้ัง ๔ ฝ่าย  จัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎ถูกต๎อง จัดท าเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าเอกสาร
เข๎าเลํม เสนอผ๎ูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย   

๖.๑ นางมาเรียม แดงหลัง ครู  คศ.๒  โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางอาตีก๏ะ หมาดหวัง  ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว กรรมการ 
๖.๓ นายชิตนนธว๑ รักสุวชน  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   กรรมการ 
๖๔ นางกัญฐิรัตน๑ เกษา ครู คศ.๒ โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว   กรรมการและเลขานุการ  
๖.๕ นางกาญจภรณ๑ สฤษฏีพีรพันธ๑ ครูธุรการ ฯ   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
โรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว ขอให๎บุคคลท่ีได๎รับการแตํงต้ังท าหน๎าท่ีด าเนินการวิเคราะห๑กลยุทธ๑ 

จุดเน๎น  และบูรณาการ แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว  เพื่อให๎สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับ
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นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล และงบประมาณท่ีได๎รับ เพื่อ
น าไปบริหารจัดการได๎อยํางค๎ุมคําถูกต๎อง บรรลุวัตถุประสงค๑และเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

  ส่ัง  ณ วันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                          
 

ลงช่ือ     
(นายปรีชา หมีนคลาน) 

ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยมะพร๎าว 

 
 
 


