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เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 1 ต าบลหงาว  อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
85000 

ค าน า 
 

 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้จ าท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง  โดยแนวนโยบายในภาพรวมได้เน้นในด้านการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การกระจายอ านาจไปสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น จากแนวนโยบายดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ได้
น ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยจัดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
2563  วิสัยทัศน์  แนวนโยบาย  เป้าหมาย            พันธกิจ โดยลักษณะงานของโรงเรียนบ้านทุ่งห
งาว ได้แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ลักษณะการบริหารงานในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การบริหารงานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง นั้นก็คือผู้บริหารต้องมีความรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิม (Changes for the better) การบริหารงานในโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนต้อง
ใช้ เทคนิคและกลยุทธ์ ให้ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและทุกฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้อง (Marketing 
Management : MM) การบริหารเวลา (Time Management : TM) การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM) การบริหารงานและงบประมาณที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(Results - based Management :RBM) การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสในปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ใช้มาตรการ “ เชิงรุก ” ในการบริหารงานและการ
ขับเคลื่อนงานให้ไปสู่เป้าหมาย โดยจุดมุ่งหมายหลักท่ีเน้นก็คือ การพัฒนา “ นักเรียน ” ทุกคนให้เป็น
คนดี (Good Impact Evaluation : GIV) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไป
ตามเป้าหมายทุกประการ 
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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไป 
 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖โดยหมื่นพิเศษภักดี ก านันต าบลหงาว  
ร่วมกับราษฎรและนายอ าเภอสมัยนั้นตั้งขึ้น เปิดท าการสอนเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๒ ชั้น ป.๑ 
– มัธยมศึกษาปีที ่๓ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลหงาว  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  มีเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ 
โดยมี   นายเขือม   บุญพฤฎษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก 
   พ.ศ.  ๒๔๗๙ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอเมืองระนอง เปิดสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จึงเปิดโรงเรียนใหม่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ ๑ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 
๑  ต าบลหงาว มีเนื้อที่ ๔๖ ไร่  ๓ งาน  ๔ ตารางวา 
   พ.ศ. ๒๔๒๗ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ๑ – ๒ตามล าดับ 
   พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ระดับเขตการศึกษา 
   พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
   พ.ศ.๒๕๓๕ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.๑ ตามนโยบายโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปตัวอย่าง 
   พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับคัดเลือกจาก สปจ. ระนอง  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาอบรม 
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เป็นกรณีพิเศษ 
   พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือกจาก สปจ. ระนอง ให้เป็นโรงเรียนแกนน า การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ สสวท. 
   พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็น
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่  ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้เป็น 
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   พ.ศ.  ๒๕๕๙  ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
   พ.ศ. 2561  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 
    ปัจจุบันมี นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
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ภูมิหลังขององค์กร 
 

 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุ่มการจัดการศึกษาที่ 
3  (โซนหงาว– โตนเพชร)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 120 หมู่ 1 ต าบลหงาว อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง อยู่ในเขตเทศบาล  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ 
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 705 คน ประกอบด้วย 
ระดับชั้นปฐมวัย 137 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 416 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 152  
คนผู้บริหาร 1 คน ครู 26 คน ครูผู้ช่วย 6 คน  ครูอัตราจ้าง  2 คน และวิทยากร 1 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ 2 คน รวม 39 คน 
 มีอาคารเรียนแบบ 008 จ านวน 1 หลัง 10 ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 2 
หลัง 16 ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 2/28 จ านวน 1 หลัง 18 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์แบบ 
312 จ านวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ 206/26 จ านวน 1 หลัง และอาคารประกอบอ่ืน ๆ 
อีกจ านวน 6 หลัง 
 โรงเรียนมีสนามกีฬา ห้องสมุด  มีห้องคอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นโรงเรียน
เครือข่าย  School net โดยความร่วมมือของโรงเรียนจิตรลดา มีห้องพยาบาล แยกเป็นสัดส่วนชาย
หญิง จ านวน 1 ห้อง 10 เตียง ห้องวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง ห้องโภชนาการ 1 ห้อง   ห้อง
สหกรณ์ร้านค้าและสวัสดิการโรงเรียน 1 ห้อง ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือฯ) จ านวน 1 ห้อง 
และห้องพิเศษอ่ืน ๆ  
 ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15  กิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้น
ประมาณ  2,408  คน เป็นชาย 1,206  คน  หญิง 1,202  คน ร้อยละ 50  นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 50  นับถือศาสนาอิสลาม และอ่ืน ๆ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 30 
ประกอบอาชีพเกษตร การพาณิชยการ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการปศุสัตว์ สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างยากจน รายได้ของประชากรต่อหัว เท่ากับ 40,000.00บาท/คน/ปี ชุมชน
มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดีแต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อย  
สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับน้อยแต่ชุมชนใกล้เคียงมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
 

   ได้รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จากบริษัท 
คิง พาวเวอร์ ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล 
สร้างพลังเยาวชนไทย เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ เยาวชนไทยในด้านกีฬาฟุตบอลให้
ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก 

คิง พาวเวอร์ 

ครู (ระบุชื่อ) 

1. นายชัยยัณต์   สุขแก้ว 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 8 จากการแข่ งขันคีตะมวยไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 

สพฐ. 
 
 
 

2. นายธีระศักดิ์   คงเดิม 
 
 
 

1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 8 จากการแข่ งขันคีตะมวยไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 

สพฐ. 
 
 

3. นางสุวดี   สุขแก้ว 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 8 จากการแข่ งขันคีตะมวยไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 

สพฐ. 
 
 
 
 

๔. นางกันยา   เครือสนิท 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง อันดับ 28 จากการแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ           
ครั้งที่ ๖9 

สพฐ. 
 
 
 
 

๕. นางสาวสุณี   ด ารงกิจ 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 15 จากการแข่งขันการเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3          
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ          
ครั้งที่ ๖9 

สพฐ. 
 
 
 
 

๖. นางสาวอัจฉะรียา   บุญมิ่ง 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 9 จากการแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

สพฐ. 



๘ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ปีที่ 1 - 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 

8. นายจารึก   พลเดช 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 11 จากการแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 
 

สพฐ. 

9. นางสาวรุ่งทิพย์   รุ่งอโณทัย 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง อันดับ 22 จากการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 
 

สพฐ. 
 

10. นางอัมพร   สุมณฑา 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง อันดับ 22 จากการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖9 
 

สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ความส าเร็จด้านนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖9 ได้รับรางวัลดังนี้ (ระดับภาคใต้ / ระดับชาติ) 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ อันดับ นักเรียน 
1 สุขศึกษา 

และพล
ศึกษา 

การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ม.1 - ม.3 

เงิน 8 1. เด็กหญิงกชนันท์  ขุนนุ้ย 
2. เด็กหญิงชุดา  ใจกล้า 
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บ ารุงสุนทร 
4. เด็กหญิงนิตนภา  รักษาศรี 
5. เด็กหญิงบุษยมาส  แซ่ลิ่ม 
6. เด็กหญิงพรชิตา  เสนสาย 
7. เด็กหญิงสุชาดา  หมาดหลี 
8. เด็กหญิงสุนิษา  บัวแจ่ม 
9. เด็กหญิงอรอุษา  ชื่นหทัย 
10. เด็กหญิงเนตรนภา  แพงทรัพย์ 

2 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ 
ระบายสี ม.1 - ม.3 

ทองแดง 
28 

1. เด็กหญิงชนิดา  ขุนฤทธิ์ 

3 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1 - ม.3 

เงิน 15 1. เด็กหญิงอารียา  โต๊ะพ่อ 
 

4 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1 - ม.3 

ทอง 9 1. เด็กหญิงสุนิษา  ร่วมชาติ 

5 ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
ม.1 - ม.3 

เงิน 11 1. เด็กหญิงนิตยา  สายสวะ 

6 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ป.1 - ป.6 

ทองแดง 
22 

1. เด็กหญิงจัสมิน  สุดา 
2. เด็กชายบชธกร  หาญโสดา 

 
ท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 

ที ่ ชื่อ สกุล ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นายเชื่อม บุญพฤกษ์  
นายเพิ่ม รัชนิพนธ์                  
นายเพิ่ม ชูศรี   
นางสาวสุธีย์  สุทธิรักษ์                                
นางสาวเพ็ญกุล   สุทธิวงศ์  
นายคง  คงแทน   
นายถาวร  พิริยะพงศ์  

2472 – 2477 
2477 – 2485 
2485 – 2505 
2505 – 2508 
2508 – 2509 
2509 – 2521 
2521 – 2523 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 



๑๐ 
 

8 
9 

นายสว่าง  ด าสง   
นายทวีกุล  กมลานนท์  

2523 – 2527 
2527 – 2538 

อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

นายทวีกุล  กมลานนท์  
นายสมโภชน์  เพิงมาก  
นายค านึง โสตถิอุดม  
นายเผ่าพงษ์  หีบเพชร  
นายชวนะ  ค ากล้า   
นายมนัส  จั่นสกุล  
นายชติ  บัณฑรวรรณ 
นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ 

2538 – 2541 
2541 – 2542 
2542 – 2547 
2547 – 2549 
2549 – 2552 
2552 -  2558 
2559 -  2560 
2561 –  ปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

ท าเนียบผู้ช่วยผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 

ที ่ ชื่อ สกุล ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นางสุรีย์ มะลิวัลย์   
นายสมบูรณ์  ปูชนียกุล 
นายชวนะ ค ากล้า   
นายขรรค์ชัย  คุ้มเพชร   
นายเจริญ  คชปักษี   
นายสมบูรณ์  ปูชนียกุล   
นายมนตรี  สังข์ชุม  
นางนันทนา  จิตมุสิก  

2527 – 2536 
2536 – 2542 
2539 – 2540 
2540 –2542 
2542 – 2544 
2544 – 2551 
2552 – 2553 
2553 - 2560 

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 

 
 
จุดเน้นในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
 1. เน้นคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและความ
รับผิดชอบ 
 2. นักเรียนทุกคนทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเชื่อถือได้ 
 3. นักเรียนทุกระดับชันต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4. นักเรียนทุกคนต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูและบุคคลที่มีพระคุณ 
 5. นักเรียนมีความรู้ได้มาตรฐานตามระดับชั้นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
 
 

ค าขวัญ 
   “ระเบียบฝึก ศึกษาดี มีปัญญา รักษาสุขภาพ” 
 
 
 

 



๑๑ 
 

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
   (๑) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล 
   (๒) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร 
   (๓) เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมือ
อาชีพ มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ปรัชญา 
   “การศึกษาท าคนให้เป็นคน”                                                                                                                
 

วิสัยทัศน์ 
   “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารงาน แบบมี
ส่วนร่วม” 
 

เอกลักษณ์ 
   “โรงเรียนดี มีคุณภาพ” 
 

อัตตลักษณ์ 
   “มีคุณธรรม เน้นความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 “เหลือง แดง” 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
 “ท.ง.”  และ  “ม.ท.ง.” 
 

ตราสัญลักษณ์ 
                   
 
          “รูปเทียนที่ส่องอยู่บนหนังสือ หมายถึง การศึกษาเป็นแสงสว่างแห่ง
ชีวิต” 
 

 
 

นโยบาย/เป้าหมาย 
   (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับได้อย่างมีคุณภาพ 
   - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง / มี
คุณภาพ 
   (๒) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  



๑๒ 
 

    - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
   - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน ให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
   (๓) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัย
รักการอ่าน 
    - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
    - นักเรียนทุกคน มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
    - นักเรียนทุกคน มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน 
    - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการท าความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักท าประโยชน์ต่อ
สังคม 
    - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 
   (๔) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
    - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
    - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - พัฒนาครูให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
   (๕) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 
    - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัด
แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 

พันธกิจ 
 1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างมีคุณภาพ 
 2.  จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 
 3.  บริหารจัดการโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและมีความ
โปร่งใส 
 4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมความต้องการ 
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 นอกเหนือจากการเรียนการสอนโดยคณะครู – อาจารย์ของโรงเรียนแล้ว นักเรียนยังมี
โอกาสได้รับความรู้จากชุมชน ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ติดกับคลองหงาว เป็นบริเวณที่มีป่าชายเลน
อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 122,500 ไร่ ถือว่าเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน ที่มีความสมบูรณ์
มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค  
 2. วัดบ้านหงาว เป็นวัดเก่าแก่ประจ าต าบล มีภูมิทัศน์สวยงาม มีปลามากมายหลายชนิดมี
ประเพณีส าคัญคือการตักบาตรเทโว 
 3. สถานีอนามัยต าบลหงาว เป็นศูนย์ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของโรงเรียน   มี
เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่โรงเรียนอยู่เสมอ 
 4. อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติที่ส าคัญ มีกล้วยไม้ป่าโกมา
สุม   ปูเจ้าฟ้า และสัตว์ป่าหายากมากมาย 
 
สภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหงาว  ครอบคลุมพ้ืนที่  2  หมู่บ้าน  คือ  
หมู่ 1 และ  2  มีพ้ืนที่ 1.84ตารางกิโลเมตร หรือ 1,150  ไร่ แต่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวต้อง
ให้บริการแก่ชุมชนหมู่ที่ 4  ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหงาว  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิม
เป็น ส่วนใหญ่   ห่างจากอ าเภอเมืองระนอง  15  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4   
 2. ประชากร   ในเขตเทศบาลต าบลหงาวมีประชากร   2,408  คน  เป็นชาย  1,206  
คน  เป็นหญิง  1,202  คน 
 3. ด้านเศรษฐกิจ   
  3.1 รายได้ประชากร   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และท าการประมงใน
ครอบครัว  มีรายได้โดยเฉลี่ยปีละ 35,895.84   บาทต่อคน 
  3.2 การเกษตรกรรม    พื้นที่เกษตรกรรม และปศุสัตว์  คิดเป็นร้อยละ  73.27  ของ
พ้ืนที่เทศบาล หรือ  874.58  ไร่ 
  3.3 การพาณิชยการและการบริหารมีสัดส่วนของพ้ืนที่ร้อยละ 0.47 ของพ้ืนที่
เทศบาล  รวมกลุ่มบริเวณศูนย์กลางชุมชน 
  3.4 การอุตสาหกรรม    มีสัดส่วนพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 6.17 หรือ 83.38  ไร่ ส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน 
  3.5 การท่องเที่ยว    
   - ภูเขาหญ้า  เป็นภูเขาและทุ่งหญ้าผืนใหญ่   
   -  น้ าตกหงาว  เป็นที่อยู่ของปูเจ้าฟ้า มีสีแตกต่างจากปูท่ัวไป 
   -  อุทยานวังมัจฉาวัดบ้านหงาว  แหล่งพันธุ์สัตว์น้ าจืดนานาพันธุ์   
   -  ศูนย์วิจัยป่าชายเลน เขตชีวมณฑลโลก 
 4. ด้านสังคม 
  4.1 ชุมชน  มีชุมชนจ านวน 1  แห่ง  จ านวนบ้าน 721 หลังคาเรือน จ านวน
ประชากรในชุมชน 2,563  คน 
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  4.2 ศาสนา  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาล มีวัด  
จ านวน 1 แห่งนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล หมู่ 4 อิสลาม 90 % 
  4.3 วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  คือประเพณีสวดกลางบ้าน  ประเพณีทาง
ศาสนา  ตักบาตรเทโวงานภูเขาหญ้า 
 
ปัญหาที่เป็นสภาพการณ์เฉพาะของโรงเรียน 
 สภาพการณ์เฉพาะของโรงเรียนที่เป็นปัญหา   สรุปได้ดังนี้ 

 1.  สภาพครอบครัวของนักเรียน 
 1.1  ยากจน 
 1.2  ครอบครัวแตกแยก 
 1.3  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับผู้อ่ืน  เพราะผู้ปกครองต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ 

 2.  สภาพชุมชน 
 2.1  นักเรียนนับถือศาสนาพุทธและอิสลามในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 2.2  อาชีพในท้องถิ่นไม่แน่นอน 
 2.3  ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 

 3.  สภาพแวดล้อม 
 3.1  มีกลิ่นรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 3.2  ไม่รั้วถาวรรอบบริเวณโรงเรียน 

 4.  อ่ืน ๆ 
 4.1  โรงเรียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ มากเกินไป 

 หลังจากท่ีโรงเรียน ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาแล้ว ได้น ามาวิเคราะห์ และจัดท าแผน 

โครงการต่อไป 
 
สภาพปัจจุบัน 
ข้อมูลนักเรียน 

1. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 10  มิถุนายน  2562) 

2. จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 

ชั้นเรียน 
จ านวน 

จ านวนนักเรียน 
 รวม หมายเหตุ 

ห้องเรียน ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  2 3 45 32 77   

อนุบาลปีที่  3 2 33 27 72   
รวมก่อน

ประถมศึกษา 
5 78 59 137 

 



๑๕ 
 

ประถมศึกษาปีที่  1 3 40 32 72   

ประถมศึกษาปีที่  2 2 45 27 72   

ประถมศึกษาปีที่  3 2 35 24 59   
รวม ป.1  -  ป.3 7 120 83 203   

ประถมศึกษาปีที่  4 2 34 33 67   

ประถมศึกษาปีที่  5 2 36 34 70   

ประถมศึกษาปีที่  6 2 33 41 76   

รวม ป.4  -  ป.6 6 105 106 211   

รวมประถมศกึษา 13 225 189 414 
 

ชั้นเรียน จ านวน 
จ านวนนักเรียน 

  รวม หมายเหตุ 
ห้องเรียน ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่  1 2 30 30 60   

มัธยมศึกษาปีที่  2 2 22 22 44   

มัธยมศึกษาปีที่  3 2 13 35 48   

รวมมัธยมต้น 6 65 87 152   

รวมทั้งสิ้น 24 368 335 703   



1 

 
 

 2.) ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

 
ล าดับ 

 

หมายเลข 
ประจ าตัวประชาชน 

  เงินเดือน    ปี  วุฒิการศึกษา 

ช่ือสกุล ต าแหน่ง ปัจจุบัน วันบรรจ ุ วันเกิด เลขท่ี เกษียณ  (ระบุวุฒิทางการศึกษา) 

     ต าแหน่ง  ตร ี วิชาเอก โท วิชาเอก 

1 3-8599-00147-62-3 นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ ผอ.ร.ร. 52,060 2 ธ.ค. 33 11 ม.ค. 2503 145 2563 ค.บ. ศิลปศึกษา ค.ม. บริหารฯ 

2 3-8501-00260-81-8 นางวาสนา  สามารถ ครู คศ. 3(2) 52,060 15 พ.ค. 27 9 ก.ค.2504 177 2564 ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

3 3-8501-00053-29-4 นางปิ่นแก้ว  ลิ่มศิลา ครู คศ. 3(2) 52,060 29 ม.ค. 29 24 พ.ย.2505 476 2566 ศษ.บ. ประถมศึกษา - - 

4 3-1006-02335-51-9 นางเกษศิริ   อริยประยูร ครู คศ. 3 56,610 29 ก.ค. 30 14เม.ย.2508 161 2568 กศ.บ. วิทยาศาตร์
กายภาพชวีภาพ กศ.ม. การสอน

วิทยาศาสตร์ 
5 3-8502-00002-20-9 น.ส.ณฏัฐ์พิชา  หนูสมตน ครู คศ. 3 53,950 16 ธ.ค. 35 6 ม.ค.2409 155 2569 ค.บ. นาฏศิลป ์ ศษ.ม. การประถมศึกษา 

6 3-8599-00090-38-9 นางกันยา  เครือสนิท ครู คศ.3(2) 52,940 19 ต.ค. 24 22 ก.ย.2503 153 2563 ค.บ. วิทย์ฯ ท่ัวไป - - 

7 3-1005-02461-14-8 นางอัมพร  สุมณฑา ครู คศ.2 37,460 6 ส.ค. 40 18 พ.ค.2515 455 2575 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

8 3-8501-00264-31-7 นางสุรียา  ทิพย์บุญทอง ครู คศ.3(2) 49,420 1 ต.ค. 33 5 ก.ค. 2504 204 2564 ค.บ. สังคมศึกษา - - 

9 3-8006-00507-67-7 นางสุมาลิน  หาญโสดา ครู คศ.2 34,430 21 ส.ค. 43 30 เม.ย.2509 152 2569 ศษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ ์ - - 

10 3-8599-00056-36-9 นางนิตยา  พงศ์ชู ครู คศ.3 53,950 1 ส.ค. 26 15 มิ.ย. 2503 180 2563 ศศ.บ. 
คหกรรม
ศาสตร ์

- - 

11 3-7001-01120-22-1 นางสาวปาริชาติ  อ่อนค า ครู คศ.2 27,580 24 ส.ค. 52 25 มี.ค. 2519 172 2579 ค.บ. ประถมศึกษา คม. บริหารฯ 

12 3-8006-00471-87-7 นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์ ครู คศ.2 27,580 8 ธ.ค. 52 27 ก.ย. 2524 166 2584 วท.บ. พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คม. บริหารฯ 

13 1-9004-00003-43-1 นางสาวรุ่งทิพย์  รุ่งอโณทัย ครู คศ.1 26,210 11 พ.ย. 53 5 เม.ย. 2527 64 2587 ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

14 
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14 3-8501-00043-07-8 นางศิริรัตน์  ตณัฑวานิช ครู คศ.2 39,730 8 พ.ย. 36 16 เม.ย.2506 1260 2566 ศษบ. ภาษาไทย - - 

15 5-9003-00008-83-2 นางสาวอรอุษา  ราชยอด ครู คศ. 1 27,210 1 ก.ค. 52 9 มิ.ย. 2526 729 2586 ค.บ. คณิตศาสตร ์ - - 

16 1-8599-00004-71-1 นางสาวปรณิดา  ณ ระนอง ครู คศ. 2 27,500 17 ส.ค. 54 6 มิ.ย. 2527 237 2587 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. บริหารฯ 

17 1-4612-00041-64-4 นางวรรณกร  พ่ึงเจริญ ครู คศ. 2 26,450 11 พ.ย. 53 31 มี.ค.2529 171 2589 ศษ.บ. ภาษาไทย คม. บริหารฯ 

18 1-8599-00016-92-1 นางสาวสุทฤศยา  สุขส าราญ ครู คศ. 2 25,930 11 พ.ย. 53 28 ก.ค.2528 1158 2588 วท.บ. เคม ี สม. สาธารณสุข 

19 1-8007-00088-90-4 นายชัยยัณต์   สุขแก้ว ครู คศ. 1 24,750 10 เม.ย. 56 12 ก.ย. 2529 201 2589 ค.บ. พลศึกษา ศษ.ม. บริหาร ฯ 

20 3-8501-00228-78-7 นางชนัญญา   นวลประโค ครู คศ. 1 19,510 24 ธ.ค. 58 6 ส.ค.2522 1052 2582 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 

21 3-7202-00463-37-1 นางธมนพัณณ์  แก้วสกด ครู คศ. 1 24,750 20 มี.ค. 58 6 ธ.ค. 2523 186 2584 ศษบ. การศกึษาปฐมวัย - - 

22 1-8101-00117-62-8 นายธีระศักดิ์   คงเดิม ครู คศ. 1 19,510 15 ก.ย. 58 21 เม.ย.2531 866 2591 คบ. พลศึกษา - - 

23 3-4301-00049-99-1 นางสาววาสนา  อุทัยแสง ครู คศ. 1 22,000 8 ก.ค. 57  167 2590 ศษบ. ประถมศึกษา ศษม. บริหาร ฯ 

24 1-8599-00124-91-1 นางสาวทิพย์บดี   สุขส าโรง ครู คศ. 1 17,910 25 ต.ค. 59 4 ก.พ. 2536 141 2596 คบ. ภาษาไทย  - 

25 1-8104-00096-29-4 นางสาวภัทรภร   สามเมือง ครู คศ. 1 19,100 24 ก.พ. 59 13 ม.ค. 2534 65 2594 กศ.บ. สังคมศึกษา  -  

26 1-8599-00068-24-7 นางสาวพัฒนา   ผึ่งผาย ครูผู้ช่วย 17,690 3 เม.ย. 60 5 ม.ค. 2531 170 2591 ศษบ. 
กาศึกษา
ปฐมวัย 

 -  

27 1-8599-00136-41-2 นางสาววรศมน  คัมภีร์ปกรณ ์ ครูผู้ช่วย 18,270 13 มิ.ย. 60 10 พ.ย. 2536 238 2597 วท.บ. คณิตศาสตร ์ - - 

28 3-8504-00169-54-9 นางจิราพรรณ   อิสโร ครูผู้ช่วย 16,570 29 ธ.ค. 60 9 ก.พ. 2526 13 2586 คศบ. คหกรรมศาสตร์ - - 

29 1-9105-00004-90-1 นางสาวอัจฉะรียา   บุญมิ่ง ครูผู้ช่วย 16,570 29 ธ.ค. 60 13 พ.ค. 2527 25 2587 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

30 1-8504-00066-36-1 นางสาวจงกล   เจรญิผล ครูผู้ช่วย 15,800 1 ต.ค. 61 20 มิ.ย. 2537 12 2598 ค.บ. สังคมศึกษา - - 

31 1-8202-0053-141 นายกิตติพงศ์   บ้านนบ ครูผู้ช่วย 15,800 14 ส.ค. 62 21 พ.ย. 38 508(ส) 2598 ค.บ.                     การศกึษาปฐมวัย   



๑๖ 
 

 

32 1-9007-00148-66-3 นายวุฒิพงศ์   วันวิน ครูผู้ช่วย 15,800 15 ม.ค. 63 20 พ.ค. 36 60 2596 คอ.บ. 
วิศวกรรม

อุตสาหกรรม 
- - 

33 1-3017-00187-20-9 นายจิราวุฒิ   สิงอุดม ครูผู้ช่วย 15,800 15 ม.ค. 63 11 ก.ย. 34 163 2594 ค.บ. คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ - -* 

34 3-8303-00426-47-7 นางจิตราภรณ์   บูรณชัย ครูคศ.1 20,230 1 ธ.ค. 58 3 มี.ค. 25 1319 2585 ศษ.บ. การปฐมวัย
ศึกษา - - 

35 1-8501-00001-28-0 นางสาววลัยพร  อุ่มชัย อัตราจ้าง 15,000 - 22 มี.ค. 29 - - ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ ค.ม. บริหาร ฯ 

36 1-8699-00119-01-1 นางสาวกิติยา   วัฒนาลาภ อัตราจ้าง 15,000 - 28 มี.ค. 2533 - - คบ. ปฐมวัย - - 

37 3-8501-00214-02-6 นายจารึก   พลเดช วิทยากร 12,000 -  - - ปวส. วิจิตรศลิป ์ - - 

38 1-8010-00037-77-1 นางสาวสุวดี   สุขแก้ว พี่เล้ียงเด็กพิการ 9,000 - 7 ต.ค. 2530 - - วท.บ. วิทยาการคอม ฯ ศษ.ม. บริหาร ฯ 

39 
1-8599-00074-74-3 นางสาวสณุี   ด ารงกิจ ธุรการ 15,000 - 21 ก.ย. 2531 - - รปศ.บ. รัฐประศาสน

ศาสตร ์
- - 

40 1-8101-00126-75-9 นางสาลินี   คงเดิม ธุรการ 9,000 - 5 พ.ย. 2531 - - บธ.บ. บริการธุรกจิ - - 
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ผลการด าเนินงานของโรงเรียน จากผลการประเมินคุณภาพรอบ  3 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มี
บุคลากรสายบริหาร 1 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ และ ๑๘ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ  คือ 

 ๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  การศึกษาปฐมวัย มีครู จ านวน ๔ คน เด็ก จ านวน ๑๕๕ คน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ าแนกเป็น 
  -  ประถมศึกษา   มีบุคลากรครู จ านวน ๒๐ คน ผู้เรียน จ านวน ๕๐๖ คน 
  -  มัธยมศึกษา   มีบุคลากรครู จ านวน ๑๐ คน  ผู้เรียนจ านวน ๑๓๘ คน 
  รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากร จ านวน ๔๔ คน ผู้เรียน จ านวน ๗๙๙ คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
๔ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๕ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๖ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๗ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ภายนอก  
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีสมาธิเกี่ยวกับการเรียนรู้ โดยการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้แสดงความรู้สึกและอารมณ์ เช่น เล่านิทาน การฟังเพลง การเล่น
จินตนาการกับตุ๊กตา ของเล่น  ต่าง ๆ การท างานศิลปะ ทั้งที่เล่นคนเดียว เล่นรวมกับเพ่ือน 
ๆ หรือคนอื่น ๆ หรือจะเป็นของเล่นหรือกิจกรรมที่เด็กจะได้ใช้สมาธิจดจ่อเช่น เกมต่อภาพ 
ต่อบล็อก แป้งปั้น ร้อยลูกปัด ซึ่งจะช่วยสร้างอารมณ์ที่มั่นคงแก่เด็ก แม้แต่วิธีการเล่นของ
เล่นทีละ ๑ อย่าง เล่นแล้วเก็บแล้วค่อยหยิบของเล่นชิ้นใหม่มาเล่น เพ่ือให้เด็กมีวินัยและ
สมาธิ จดจ่อท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ส าเร็จ 

๒) สถานศึกษาควรมีการประเมินผลความพึงพอใจด้านผลผลิตของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์ของเด็ก และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือ
น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการด าเนินงานให้มีความต่อเนื่อง 

๒.   ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรพัฒนาสนามเด็กเล่นให้มีเครื่องเล่นที่พร้อม โดยประสานงานกับองค์กรส่วน

ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดระดมเงินทุนพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมบูรณาการให้เด็ก เพ่ือให้เด็กพัฒนาความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโครงงานแบบ
ง่าย ๆ เช่น โครงงานการท าต้มย า โครงการจุ่มสี เป็นต้น พัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ โดยการจัดท ากิจกรรมให้เด็กได้เล่นเกี่ยวกับตัวเลข ขนาดความเหมือน – ต่าง 
และรูปทรงเลขาคณิต เป็นต้น เพ่ือพัฒนาความคิดของเด็กอย่างต่อเนื่อง 

๒) ครูควรมีการประเมินผลเด็กด้วยวิธีการที่มีความหลากหลาย เช่น การ
สังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรม การซักถาม การตรวจสอบผลงานต่าง ๆ เป็นต้น มีการ
บันทึกผลการประเมินให้เป็นปัจจุบัน และน าผลมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดท าผลงานการวิจัยชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีโดยน าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนมาท าการวิจัย 

๔.    ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ

จัดการศึกษาทั้งหมด เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและให้เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 โดยข้อเสนอแนะทุกด้านก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา ๒ ปี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตัวบง่ชี้การศึกษาข้ันพื้นฐาน : 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๕๐ ดีมาก 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                           ใช่     ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้       ใช่     ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่     ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

๓ ๗ 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๔ ๘ 
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

ดีมาก 

๕ ๑๑ 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๖ ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
๘ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 

๙ ๖ 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดี 

๑๐ ๙ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดี 

๑๑ ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดี 

 
ตัวบ่งช้ีทีมี่คุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดสร้างสรรค์ คิด
นอกกรอบ โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้คิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาแบบแปลกใหม่ หลาย ๆ วิธี และส่งเสริมให้ผู้เรียนตอบค าถามประเภทเปิดปลาย
ที่มีความหมาย และมีค าตอบที่มีความจริงแน่นอนตายตัว 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  
สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และสุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ โดยการปรับปรุงโครงการและกิจกรรมที่มี
อยู่แล้ว ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ให้ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู้ทั้งความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินผล เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๓) สถานศึกษาควรมีการประเมินผลความพึงพอใจด้านผลผลิตของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์ของเด็ก และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือ
น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการด าเนินงานให้มีความต่อเนื่อง 

๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เพ่ือมาท างาน

ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบพ้ืนฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ว่าอยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง หรืออ่อน แล้วน าผลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูควรน าข้อมูลจากการท าบันทึกหลัง
สอนมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน และท าบันทึกหลังสอน
มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ครูควรบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาวิธีการสอน 
และการพัฒนาสื่อ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์น าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงกับ

การจัดการศึกษาทั้งหมด เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและให้เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

โดยข้อเสนอแนะทุกด้านก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา ๒ ปี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ าแนกตามกลุม่ตัวบ่งช้ี 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน :  ประถมศึกษา และมธัยมศกึษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๘๑ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๕๔ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                           ใช่     ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่      ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่     ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 
 

ภารกิจหลักของโรงเรียน 
 จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดหมาย  ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  นั่นคือคุณภาพที่พึง
ประสงค์ท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และความมีสุขภาพอนามัยดี 

 

ทิศทางของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์  
   “โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”  
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อย่างมีคุณภาพ  
2. จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด รม่รื่น และสวยงาม   
3.บริหารจัดการโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความโปร่งใส  
4.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมความต้องการ 

 เป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (GOAL) 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนชุมชน      
   และเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจและมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคน 
4. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
5. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บริการต่อครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน 
6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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             กลยุทธ์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย  
   มุมมองด้านนักเรียน 3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ  

 1.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์   
 2.นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตและม่ันใจในตนเอง  
 3.นักเรียนมีความเป็นไทย  
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ  
 1.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 2.พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

  มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ                         
 1.  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
 2.  ใส่ใจ ดูแลและพัฒนานักเรียน  
 3.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
 4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

      มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร  3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ  
     1.  สร้างเครือข่าย  
     2.  ระดมทุน 
     3.  บริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
  

โครงสร้างขององค์กร 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  แบ่งโครงสร้าง  ขอบข่าย  และภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
เป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร  และการบริหารทั่วไป                   มี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15  คน ที่คอยให้ค าปรึกษา และท าหน้าที่ก าหนดแผนงานการ
พัฒนาโรงเรียน มีการติดตามการด าเนินงาน  และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 

โครงสร้างขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานวชิาการ 
ยทุธศาสต 

การบริหาร 
งบประมาณ 

การบริหาร  
งานทั่วไป 
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ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทัว่ไป 
       

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้ 
3. การวัดผลประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวจิัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
5. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา  
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
10. การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน  
11. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ  กับสถานศึกษาอื่น  
12. การส่งเสริม และ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคลครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

 1. การจัดการและเสนอ
ขอประมาณ  
2. การจัดสรร
งบประมาณ  
3. การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการใช้
เงิน และผลการ
ด าเนินงาน  
4. การระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  
5. การบริหารการเงิน  
6. การบริหารบัญช ี 
7. การบริหารพัสดุ และ
สินทรัพย์ 

 1. การวางแผน
อัตราก าลัง และก าหนด
ต าแหน่ง  
2. การสรรหา และการ
บรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
4. วินัย และการรักษา
วินัย  
5. การออกจากราชการ  
 

 1. การด าเนินงานธุรการ  
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. งานพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมลู
สารสนเกศ  
4. การประสาน และพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา  
5. การจัดระบบการบริหาร และพัฒนา
องค์กร  
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม  
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
10. การรับนักเรียน  
11. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
12. การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
13. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
15. การส่งเสริมสนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอืน่
ที่จัดการศึกษา  
16. งานประสานราชการกับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและหนว่ยงานอื่น  
17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  
18. งานบริการสาธารณะ  
19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

 

 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 3 
การประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ประจ าปีงบประมาณ  2562  ของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

      จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2563 

ข้อมูลนักเรียน 10 มนีาคม 2563 (ประมาณการ) 

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

ชั้น งบประมาณ จ านวนนักรียน เป็นเงิน เป็นเงิน หมายเหต ุ

อนุบาล 1,700 136 231,200 231,200   

ประถม 
1,900 215 408,500 

784,700 
  

1,900 198 376,200   

มัธยม 3,500 150 525,000 525,000   

รวมเงิน 
 

699 1,540,900 1,540,900   
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2563 

ข้อมูลนักเรียน 10 มีนาคม 2563 (ประมาณการ) 

ตารางการจัดสรรงบประมาณ  ปีการศึกษา 2563 

      
ชั้น 

จ านวนนัก
รียน เป็นเงิน ส ารอง 10 % 

ใช้จ่ายทั่วไป 30 
% 

วิชาการ 
60% 

อนุบาล 136 231,200 23,120 69,360 138,720 
ประถม(ป1-

3) 
215 

408,500 40,850 122,550 245,100 
ประถม(ป4-

6) 
198 

376,200 37,620 112,860 225,720 

มัธยม 150 525,000 52,500 157,500 315,000 

รวมเงิน 699 1,540,900 154,090 462,270 924,540 
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งบเงินอุดหนุนรายหัว 30%  ใช้ในงานบริหารทั่วไป 

ที่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

งบทั้งหมด 
งบกลางรร. 

   462,270  

1 โครงการจ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

ครูศิริรัตน์ 

  

   108,000  

2 โครงการสนับสนุนงานทะเบียน ครูอัมพร        10,920  

3 ค่าไฟฟ้า ประมาณการ (เดือนละ 25,000 บาท) ครูกันยา      300,000  

4 
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต  (เดือนละ 2,200 
บาท) 

ครูกันยา        21,828  

5 โครงการธุรการต่างๆ ครูนิตยา        75,000  

6 งานประชาสัมพันธ์ ไวนิลรร.            3,000  

7 โครงการพัฒนาครู ประมาณการ          60,000  

 รวมเงิน     578,748  
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ข้อมูลนักเรียน 10 มีนาคม 2563 (ประมาณการ) 
 

เงินเรียนฟรี 15ปี 

ชั้น นักรียน 
ค่าหนังสือ

เรียน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

1 ภาค
เรียน 

2 ภาค
เรียน 

ค่า
เครื่องแบบ เป็นเงิน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา เป็นเงิน 

อนุบาล 136 200/คน/ปี 27,200 100 13,600 27,200 300 40,800 430/ปี 58,480 
รวมเงินสายอนุบาล 136 

 
27,200 

 
13,600 27,200 

 
40,800 

 
58,480 

ประถมปีที่1 70 625/คน/ปี 43,750 195 13,650 27,300 360 25,200 480/ปี 33,600 
ประถมปีที่2 73 619/คน/ปี 45,187 195 14,235 28,470 360 26,280 480/ปี 35,040 
ประถมปีที่3 72 622/คน/ปี 44,784 195 14,040 28,080 360 25,920 480/ปี 34,560 

รวมเงินช่วงชั้นที่ 1 215 
 

133,721 
 

41,925 83,850 
 

77,400 
 

103,200 

ประถมปีที่4 61 673/คน/ปี 41,053 195 11,895 23,790 360 21,960 480/ปี 29,280 
ประถมปีที่5 68 806/คน/ปี 54,808 195 13,260 26,520 360 24,480 480/ปี 32,640 
ประถมปีที่6 69 818/คน/ปี 56,442 195 13,455 26,910 360 24,840 480/ปี 33,120 

รวมเงินช่วงชั้นที่ 2 198 
 

152,303 
 

38,610 77,220 
 

71,280 
 

95,040 

รวมเงินประถม 413 
 

286,024 
 

80,535 161,070 
 

148,680 
 

198,240 
 

 

 



29 
 

ข้อมูลนักเรียน 10 มีนาคม 2563 (ประมาณการ) 
 

เงินเรียนฟรี 15ปี 

ชั้น นักรียน 
ค่าหนังสือ

เรียน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

1 ภาค
เรียน 

2 ภาค
เรียน ค่าเครื่องแบบ เป็นเงิน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา เป็นเงิน 

มัธยมปีที่ 1 50 764/คน/ปี 38,200 210 10,500 21,000 450 22,500 880/ปี 44,000 

มัธยมปีที่ 2 50 877/คน/ปี 43,850 210 10,500 21,000 450 22,500 880/ปี 44,000 

มัธยมปีที่ 3 50 949/คน/ปี 47,450 210 10,500 21,000 450 22,500 880/ปี 44,000 

รวมเงินมัธยม 150 
 

129,500 
 

31,500 63,000 
 

67,500 
 

132,000 
รวมเงิน
ทั้งหมด 699 

 
1,041,972 

 
331,805 663,610 

 
662,640 

 
388,720 
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งบเงินอุดหนุนรายหัว 60%  ในงานวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
อนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 รวม 

  138,720.00    245,100.00    225,720.00    315,000.00    924,540.00  
1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่ใจสุขภาพ ครูธมนพัณณ์     30,000.00                -                  -                  -       30,000.00  
2 วันส าคัญ ครูปริชาติ       3,000.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00     18,000.00  
3 อนามัยโรงเรียน ครูวรุณยุพา       3,220.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00     18,220.00  
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  ครูสุมาลิน      10,000.00      63,500.00                -        30,000.00    103,500.00  
5 พัฒนาปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ ICT   ครูปริณดา      15,500.00      13,100.00      90,720.00      20,000.00    139,320.00  
6 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  ครูวรุณยุพา                -                  -        13,000.00        8,000.00     21,000.00  
7 ปัจฉิมนิเทศ    ครูเกษศิริ        7,000.00                -          6,000.00        7,000.00     20,000.00  
8 วัยรุ่นวัยใสใจอาสา  พัฒนาทักษะชีวิต  ครูเกษศิริ                -                  -                  -        34,000.00     34,000.00  
9 ส่งเสริมทักษะอาชีพ  ครูชนัญญา                -        20,500.00                -        43,000.00     63,500.00  
10 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ครูอัมพร      20,000.00      15,000.00        5,000.00      30,000.00     70,000.00  
11 การนิเทศภายในสู่การพัฒนานักเรียน  ครูเกษศิริ                -                  -                  -          2,000.00       2,000.00  
12 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูจงกล               -                  -                  -    5,000      5,000.00  
13 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน คริริรัตน์     50,000.00     110,000.00      83,000.00  94,000   337,000.00  
14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT, O – Net) ครูทิพย์บดี               -        13,000.00                -    17,000    30,000.00  
15 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ครูชัยยัณต์                -                  -        18,000.00      15,000.00     33,000.00  

รวม   138,720.00    245,100.00    225,720.00    315,000.00    924,540.00  
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งบเงินอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
อนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 รวม 

     58,480     103,200       95,040     132,000     388,720  
1 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย ครูกิตติพงศ์       30,000               -                 -                 -         30,000  
2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรม)  ครูธีระศักดิ์               -            4,000        34,040        20,000       58,040  
3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ครูสุทฤศยา        20,000        61,350        40,000        49,000    170,350  
4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number One)  ครูทิพย์บดี          1,000          1,000          1,000          3,000         6,000  
5 เปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน (Open House)   ครูเกษศิริ               -            8,850               -                 -           8,850  
6 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ครูทิพย์บดี       10,000          3,000          5,000        15,000       33,000  
7 อบรม ICT  ครูชนัญญา               -          15,000        15,000        45,000       75,000  

 รวม       61,000       93,200       95,040     132,000     381,240  



32 
 

ค ารับรอง 
ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2563 

*********************************************** 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนองค์กรศาสนา และผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2563 แล้ว เห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมที่เน้นการจัดกระบวนการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนในด้านการปฏิรูป
การศึกษาได้ยึดคุณธรรมน าความรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชน พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมของการศึกษาในการพัฒนาไปสู่
ประชาคมอาเซียนและสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น มี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีสาระส าคัญตามกรอบความคิด แนวทางในการบริหารจัดการ     
ในสถานศึกษา วิสัยทัศน์ แนวนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ โดยลักษณะงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว    
ได้แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ       
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จึงให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ 
 
 
 
       ลงชื่อ................................................... 
                         (นายสามารถ  ลิ่มศิลา) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 


