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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. สถานที่ตั้ง 
 

 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ( ราษฎร์สามัคค ี) ตั้งอยู่เลขท่ี  174  หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควนลัง   ตำบล
ควนลัง    อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัด สงขลา  รหสัไปรษณีย์  90110  โทรศัพท์  074- 556181 จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2493  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ห่างจากท่ีว่าการอำเภอหาดใหญ่  
ประมาณ  2 กิโลเมตร  และห่างจากท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ 3.5 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียม
อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพ้ืนที่บริการ 1 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 1  บ้านหน้าควนลังซึ่งมี  
8 ชุมชน   โทรศัพท์  074 – 556181   เวปไชต์   Bannakhuanlung.ac.th     
E-mail  : bannakhuanlung @hotmail.com 
 

2. สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ( ราษฎร์สามัคคี ) ตั้งอยู่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า  และธุรกิจ

การศึกษา เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง มีชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและ
ติดต่อธุรกิจ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ 
 ชุมชนบ้านหน้าควนลัง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง
ห่างจากตัวอำเภอหาดใหญ่ไปทางทิศใต้ประมาณ  2  กิโลเมตร  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี
ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง  และค้าขาย  ส่วนใหญ่
ประชากรมีฐานะปานกลาง  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  5,000  ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 
มีวัด 3 แห่ง คือ วัดท่าเคียน  วัดสมเด็จและวัดควนลัง ประชาชนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  มี
การช่วยเหลือกันและกัน  พึ่งพาอาศัยกัน  มีประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  
พิธีอุปสมบท   เวียนเทียนในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา งานทอดกฐิน  
งานทำบุญเดือนสิบ  วันแม่แห่งชาติ  วันเด็ก และวันลอยกระทง เป็นต้น 
 

3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที ่ราบลุ่ม  มีลำน้ำสำคัญหลายสาย เช่น  คลองอู ่ตะเภา  
คลองเตย  คลองรำ  คลองบางกล่ำ  คลองหลา  คลองรัตภูมิ  คลองตง  คลองจำไหร  มีแหล่งต้นน้ำจาก
เทือกเขาบรรทัด  บริเวณฝั่งตะวันตกเป็นเนินเขาลาดชันบริเวณแนวชายเทือกเขา และค่อย ๆ แปรสภาพ  
เป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ จนถึงทะเลสาบสงขลา 
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4. การคมนาคม 
 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก อยู่ศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนล่าง  สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์  ทางรถไฟ  และทางอากาศ  อยู่
ห่างจากตัวเมืองสงขลา 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ  974  
กิโลเมตร  และทางรถยนต์ประมาณ  993  กิโลเมตร 
 ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงสายเอเชียหมายเลข A2 
ซ ้ อนท ับก ั บทางหลวงแผนด ิ นหมายเลข 4) ต ั ดผ ่ าน  โดยม ี สามแยกคอหงส ์  (จ ุ ดบรรจบ 
กับถนนกาญจนวนิชย์) เป็นจุดปลายของถนนเพชรเกษม (จุดเริ ่มต้นของถนนเพชรเกษมอยู ่ที ่ส ี ่แยก 
ท่าพระ กรุงเทพฯ)  จากทางหลวงหมายเลข 4 จะซ้อนทับกับถนนกาญจนวนิชย์ จากสามแยกคอหงส์    
ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-มาเลเซียที่ด่านสะเดา อำเภอสะเดา  
 ทางรถไฟ สถานีชุมทางหาดใหญ่  มีเส้นทางรถไฟ  4  สาย มาบรรจบกัน  นั่นคือ ทางรถไฟสายใต้ 
หลักไปกรุงเทพฯ  ทางรถไฟสายใต้หลักสุไหงโกลก  ทางรถไฟสายแยกไปปาดังเบซาร์ (เชื่อมต่อกับทาง
รถไฟของมาเลเซีย และทางรถไฟสายแยกไปสงขลา  แต่ทางรถไฟสายสงขลาปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว 
สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่มีรถไฟโดยสารบริการ  28 ขบวน โดยที่  26  ขบวน  เป็นของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  อีก 2 ขบวน เป็นของบริษัทการรถไฟมลายา (KTMB) ของมาเลเซีย  วิ่งระหว่างชุมทาง
หาดใหญ่-เซ็นทรัล  กัวลาลัมเปอร์-ชุมทางเกมาส 

ทางอากาศ  อำเภอหาดใหญ่ มีท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ซึ ่งดำเนินการโดยบริษัท             
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในอำเภอคลองหอยโข่ง ชานเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันตกเฉยีงใต้ 
ติดกับกองบิน 56 ของกองทัพอากาศ โดยมีสายการบินต่าง ๆ ของไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ ให้บริการ
เที่ยวบินไปยังกรุงเทพ ภาคใต้  มาเลเซียและสิงคโปร์ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย (ไทย/มาเลเซีย) สายการบินไลอ้อนแอร์ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการ
บินไทเกอร์แอร์เวย์ (สิงคโปร์) 
  

 5. การบริหารจัดการ 

      โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  มีผู้บริหาร  1 คน  คือ 
 1.   นางเรวดี  เชาวนาสัย      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   วิทยฐานะ    ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแตว่ันที่  21  มกราคม  2556  จนถึงปัจจุบัน 
 2. ประวัติโรงเรียน 
        โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง   ( ราษฎร์สามัคคี )    ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหน้าควน   เลขที่ 174  
ซอย 27  ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 1  ตำบล ควนลัง  อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา     เปิดเรียนครั้งแรก
เมื่อ  วันที่  17  พฤษภาคม  2494    ใช้ชื่อ  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลควนลัง 4 ”    โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง
ได้แก่ นายสุนทร  บุญศรีรัตน์ (ผู้ตรวจการประถมศึกษาอำเภอในสมัยนั้น) นายเลี่ยม  สุวรรโณ    
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลควนลัง)  นายเนื่อง  บุญเลิศ  นายรื่น   สวุรรณวงศ์  และนายผ่อง  พรหมจรรย ์ 
โดยนายสีแก้ว  โพธิพงศา  และนายแดง  กาญจนศิริ ร่วมกันบริจาคที่ดิน  มีนายเขียน  ชัยกูล  รักษาการ 
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ครูใหญ่คนแรก  ครั้นถึงวันที่ 10  พฤษภาคม  2496  ทางราชการประกาศเลิกใช้คำว่า “ประชาบาล”  จึง
เปลี่ยนใช้ชื่อ “ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ”  ปัจจุบันมี  นางเรวดี  เชาวนาสัย  เปน็
ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่  6  มี
นักเรียนทั้งหมด  815  คน  ข้าราชการครู  28 คน ครูอัตราจ้างของสพป. สข.2  1 คน , ครูอัตราจ้าง  4  
คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ  1   คน 
 3)   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 4  ฝ่าย  ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคลากร  งานบริหารงบประมาณ  และงาน
บริหารทั่วไป  โดยยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  815  คน   
   นับถือศาสนาพุทธ    จำนวน    697  คน  คิดเป็น      ร้อยละ    85.52    
   นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน    116   คน  คิดเป็น    รอ้ยละ     14.23 
   นับถือศาสนาคริสต์   จำนวน      2   คน  คิดเป็น      รอ้ยละ       0.31  

 2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียนที่เปิดสอน  ดังตาราง 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล  ๑๕  พฤษภาคม  2562) 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ชั้นอนบุาล 1 3 49 49 98 32 
ชั้นอนบุาล 2 4 69 52 121 40 
ชั้นอนบุาล 3         3 50 55 105 35 

รวม 10 168 156 324  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 53 47 100 33 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3 48 50 98 32 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 52 35 87 43 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2 23 40 63 31 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 40 31 71 35 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 33 39 72 36 

รวม 14 249 242 491  

รวมประถม + อนุบาล 24 417 398 815  

รวมทั้งหมด 24 417 398 815  
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3)   นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   จำนวน    112    คน 
 4)   นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   จำนวน      44 คน 
 5)   นักเรียนปัญญาเลิศ     จำนวน      45    คน 
 6)   นักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   จำนวน              63     คน 
 7)   จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง    จำนวน      33   คน 
 8)   อัตราส่วนครู  :  นักเรียน    จำนวน         1 : 24   คน 
 9)   จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน   จำนวน         5    คน 
 10)  สถิติการขาดเรียน / เดือน    จำนวน       10   คน 
 11)  จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  จำนวน              65     คน 
 12)  นักเรียนที่จบการศึกษาและได้เรียนต่อคิดเป็นร้อยละ   100 
 13)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีที่ผ่านมา 
 

ตารางแสดงผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2561 
 

ที ่ ชั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

เฉลี่ย ไทย คณิต วิทย์ฯ สังคม 
 

ประวัติ 
 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ กอท. อังกฤษ 
หน้าที่ 

พลเมือง 
 

อังกฤษ
เพื่อการ
สือ่สาร 

1 ป.1/1 71.63 76.48 67.42 74.27 75.36 79.09 76.48 77.39 72.87 75.66 77.90 74.96 

2 ป.1/2 74.89 77.97 73.37 77.83 79.37 76.97 78.40 75.71 71.46 79.77 76.23 76.54 

3 ป.1/3 71.38 83.25 69.85 76.79 76.35 77.74 78.08 77.50 67.50 76.11 73.82 75.31 

4 ป.2/1 71.95 69.48 70.81 73.62 73.57 80.43 75.31 76.86 66.43 75.19 71.74 73.22 

5 ป.2/2 70.26 71.12 67.40 69.55 73.31 78.86 74.16 74.29 70.21 69.95 70.71 71.80 

6 ป.3/1 72.21 75.87 74.12 73.78 72.56 71.31 76.84 77.34 70.06 72.44 70.47 73.36 

7 ป.3/2 71.53 74.10 74.16 76.30 71.56 78.06 78.46 76.96 72.63 76.53 73.40 74.88 

8 ป.4/1 72.31 62.17 76.09 76.22 80.94 80.28 80.88 78.86 72.83 79.26 74.02 75.81 

9 ป.4/2 71.45 57.81 69.22 77.44 78.50 68.69 75.57 76.36 71.55 76.28 71.88 72.25 

10 ป.5/1 73.42 67.80 74.67 77.75 78.05 79.67 80.53 79.61 79.64 79.94 80.31 77.39 

11 ป.5/2 67.10 61.80 67.83 70.80 69.81 64.25 75.58 75.36 62.83 72.25 64.16 68.34 

12 ป.6/1 79.14 69.51 77.14 81.06 78.66 72.60 83.49 80.46 79.69 82.74 79.37 78.53 

13 ป.6/2 73.84 65.74 69.74 73.58 72.90 74.13 79.35 81.0 71.51 70.77 70.29 72.97 

เฉลี่ย 72.39 70.24 71.68 75.31 75.46 75.54 77.93 77.51 71.48 75.91 73.41 74.26 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
      รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร   ครู   และบุคลากร   มีดังนี้ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  1  คน 
2) จำนวนข้าราชการครูผู้สอน   28 คน   ไปช่วยราชการ  1  คน   

อัตราจ้างของ สพป. สข.2    1  คน  อัตราจ้างชั่วคราว  4  คน  ธุรการ  1  คน   
3) วุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครู  ปริญญาตรี  25  คน  สูงกว่าปริญญาตรี  7  คน  
4) อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู  52  ปี   และประสบการณ์การสอนเฉลี่ย  21  ปี 
5) ครูสอนตรงวิชาเอก จำนวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.14  และครูสอนตรงตามความถนัด

จำนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.86 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก หมายเหตุ 

๑ นางเรวดี  เชาวนาสัย 55 32 ปี ผู้อำนวยการชำนาญ
การพเิศษ 

ศษ.ด การบริหาร
การศกึษา 

- 

2 นางสาวสุปราณี หมัดอะดัม ๓2 1 ป ี ครูผู้ช่วย กคบ. ปฐมวยั  

3 นางนิศากร  ศรีรักษ์ 53 ๒5 ปี ครูชำนาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย  

4 นางวัชรี พิพัฒนวานิช 53 ๒8 ปี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สุขศึกษา  

5 นางอำภา  นาคะวัจนะ 53 25 ปี ครูชำนาญการพิเศษ คบ. นาฎศิลป์  

6 นางสาวมูนีเราะห์   ดอเล๊าะ 24 1 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาปฐมวัย  

7 นางสาวธารปภัสร์ ดำน้อย 27 2 ปี ครู คศ.1 ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย  

8 นางสาวจันทรามาศ วงศ์สุวรรณ 26 1 ป ี ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาปฐมวัย  

9 นางสาวมารีนา  ดอกา 29 1 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาปฐมวัย  

11 นางสาวพิมพช์นก เหล็มปาน ๒9 1 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

12 นางสาวยุพาพักตร์  แก้วงาม ๓7 1 ปี ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย  

12 นางสาวสุนทรี รัตนโชเต 46 21 ป ี ครูชำนาญการ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา  

13 นางสาวโชติมา  ธรรมจินโน 30 ๓ ปี ครู วท.บ. ขีววิทยา  

14 นางรุ่งรัตน์  ชูมณี 50 29 ครูชำนาญการ ศศ.บ. บริหารการศึกษา  

15 นางสาวอาภรณ์  มากสังข์ 59 36 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. พละศึกษา  

16 นางสุไหรหนับ หะยีเตะ 50 27 ครูชำนาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา  

17 นางศิริลักษณ์ เหล็มหมาด 54 28 ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา  

18 นางชลกานต์ เหรัมพกุล 40 ๑3 ครูชำนาญการ คบ. ศิลปะ  

19 นางนันทา กิมิเส 57 38 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การประถมศึกษา  

20 นางสุนันทา  พรหมอินทร์ 36 7 ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 

21 นางนงนภัส  นุ้ยสุข ๔4 ๒๐ ครูชำนาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร์  
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22 นางโสภา  ธวิงค์ 49 25 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา  

23 นางยามีล๊ะ ยาชะรัด 38 8 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์  

24 นางจินตนา บุญรัตน์ 59 40 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา  

25 นางมัสยา วงศ์เพชรสกุล 60 37 ครูชำนาญการ คบ. การอนุบาลศึกษา  

26 นางมลิวัลย์ อารีย์สันติชัย 60 40 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา  

27 นายนุกุล  ปาวิชัย ๓9 1 ป ี ครูผู้ช่วย กศ.บ. พละศึกษา  

28 นายนรา  ประสงค์ผล 26 5 วัน ครูผู้ช่วย ศป.บ. ดนตรีไทย  

29 นายทวีรัตน์   เทพนะ 54 33 ครูชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย  

 
    ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

1 นางนงนภัส  ยอดแก้ว 51 2 ปี วทบ. เทคโนโลยีการเกษตร สพฐ.  

2 นางสาวชนนิกานต์  นวลพลับ 24 - คบ. ศิลปะการแสดงและ
การจัดการ 

รายได้
สถานศึกษา 

 

3 นางสาวปานหทัย   แปงชิง 23 - คบ. การศึกษาปฐมวัย 
เงินรายหัวก่อน

ประถม 
 

4 นายณัฐพล  ไชยมะโณ 33 4 ศษ.ม. สังคมศึกษา เงินบำรุง
การศึกษา 

 

5 นายสุรเชษฐ์   เปล่งประดบั 23 5 เดือน ศป.บ. ดนตรีไทย 
เงินรายหัวระดับ
ประถมศึกษา 
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6. โครงสร้างของหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โดย
ไดส้อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ครบสมบูรณ์ โดยจัดสัดส่วนเวลาเรียนไว้ดังในตาราง 

โครงสร้างหลักสูตรและอัตราเวลาเรียน  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ 160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

40 40 40 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ 40 40 40 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 
    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
    ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคม และ 
    สาธารณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  

    คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

หมายแหตุ 
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บังคับตามหลักสูตร 

ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว  ลูกเสือ  ชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธรณประโยชน์ 
2.  วิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน โดยเพ่ิมชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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7. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
        7.1  เนื้อท่ี  3 ไร่  2  งาน  46  ตารางวา 

7.1.1)  พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร  2  ไร่/ตารางวา 
7.1.2)  พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ  1  ไร่ 2 งาน  46 ตารางวา 
7.1.3)   จำนวนอาคารเรียนรวม  4  หลัง 
7.1.5)  จำนวนอาคารประกอบ   1  หลัง 
7.1.6)  จำนวนสนามกีฬามี  2  สนาม  ได้แก่  สนามวอลเล่ย์บอล  สนามเซปักตะกร้อ 
7.1.7)  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  24  ห้อง 
7.1.8)  จำนวนห้องส้วมขนาด 4 ที่นั่ง 2 หลัง ขนาด 2 ที่นั่ง 1 หลัง ขนาด 1 ที่นั่ง 6 หลัง      

8.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 

     1)   เงินงบประมาณที่ใช้  ปีงบประมาณ  2562 
   

งบประมาณ รายจ่ายตามฝ่ายงาน 
รายหัวประถมศึกษา 
นักเรียนชั้น ป.1 - 6  จำนวน  491  คน 
รายหัว 1,900x๔91 = ๙32,900  บาท 
พัฒนาผู้เรียน 480x๔91 = ๒๓5,680  บาท 
 

งบรายหัวประถม เหลือ (๙32,900-195000 =๗37,900) 
จัดสรรตามสัดส่วน วิชาการ/บริหารทั่วไป/บุคลากร
(63/36/1)  ได้ดังนี้ 
วิชาการ  (63 %)          =     463,664  บาท 
บริหารทั่วไป (36 %)     =     263,800  บาท 
บุคลากร (1 %)          =       10,436  บาท 
 

งบพัฒนาผู้เรียน        ๒๓5,680  บาท 
ยอดยกมาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2,255 บาท 
จัดสรรตามสัดส่วน   วิชาการ/บริหารทั่วไป 
วิชาการ  (71 %)          =     1๖7,935  บาท 
บริหารทั่วไป (29 %)     =       70,000   บาท 
 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
วิชาการ   463,664+1๖7,935  = 631,579    บาท 
บริหารทั่วไป 263,800+70,000   = ๓33,800   บาท 
บุคลากร     10,436  บาท 

งบสำนักงาน         30,000   บาท 
(มาจากประถม       15,000   บาท) 
(มาจากอนุบาล       15,000   บาท) 
 
 

งบสาธารณูปโภค    360,000  บาท 
(มาจากประถม       180,000  บาท) 
(มาจากอนุบาล       180,000  บาท) 
 
สำรองจ่ายระดับก่อนประถมศึกษายอดยกมา   
28,420  บาท 
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งบประมาณ รายจ่ายตามฝ่ายงาน 
รายหัวก่อนประถม     นักเรียน อ. 1 – ๓  จำนวน  ๓25  คน 
รายหัว 1,700 x ๓25  =  ๕52,500 – 195,000  =   ๓57,500    บาท 
พัฒนาผู้เรียน 430 x ๓25 = ๑๓9,750  บาท 
รวบงบก่อนประถมที่ใช้ในโครงการ  ๓57,500+146,976+139,750  =  644,226   บาท 
 

จัดสรรตามสัดส่วน วิชาการ/บริหารทั่วไป/บุคลากร(81/17/2)  ได้ดังนี้ 
วิชาการ  (81 %)          =     289,000    บาท 
บริหารทั่วไป (17 %)     =       61,500  บาท 
บุคลากร (2 %)            =       7,000    บาท 
งบพัฒนาผู้เรียน        206,726    บาท 
 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
วิชาการ  (57 %)   2890000 + 80000   = 369000       บาท 
บริหารทั่วไป(42 %)          615,000 + 206,726    = 268,226        บาท 
บุคลากร (1 %)         7,000    บาท 

 

     2)   ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 
 8.2.1)  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งหมด ๒2 เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน   18   เครื่องใช้ในงานบริหาร  4 เครื่อง  เล่น  Internet  ได ้ 22  เครื่อง 
8.2.2)  จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร   - เครื่อง 
8.2.3)  จำนวนเครื่องเล่น  วิดีโอ / ซีดี  - เครื่อง 
8.2.4)  จำนวนเครื่องโทรสาร   1 เครื่อง 
8.2.5)  จำนวนโทรทัศน์    24 เครื่อง 
8.2.6)  จำนวนวิทยุ    - เครื่อง 
8.2.7)  เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง  1 ชุด 
ปริมาณสื่อ  สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยียังขาดแคลนอยู่มาก  เช่น  

สื่อคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
  3)   ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  10  ห้อง  ได้แก่   

• ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - ห้อง 

• ห้องคอมพิวเตอร์   1 ห้อง 

• ห้องประชุม   1 ห้อง 

• ห้องสหกรณ์   1 ห้อง 

• ห้องพยาบาล   1 ห้อง 

จัดสรรตามสัดส่วน   วิชาการ/บริหารทั่วไป 
วิชาการ  (28 %)         =     80,000  บาท 
บริหารทั่วไป (30 %)    =     206,726    
บาท 
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• ห้องสมุด    - ห้อง 

• ห้องสำนักงาน   1 ห้อง 

• ห้องผู้บริหาร   1 ห้อง 

• ห้องศิลปะดนตรี   1 ห้อง 

• ลานโพธิ์รักการอ่าน  6 ที่นั่ง 

• ห้องสภานักเรียน     ๑ ห้อง 

• โรงอาหาร   1 หลัง 

• ห้องส้วม    18 ที่นั่ง 
 

9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
    9.๑)  มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง  Internet  ได้     ๑๘    เครื่อง 
            คิดสัดส่วนจำนวนนกัเรียน : เครื่อง   =  ๔๕  :  1 
    9.๒)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้  ภายนอกโรงเรียน 
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
จำนวนคร้ัง/ ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  ห้องเรียน ICT 200  ครั้ง/ปี 1. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 1  ครั้ง/ปี 
2.  ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 200  ครั้ง/ปี 2. วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง 1  ครั้ง/ปี 
3.  ห้องวิทยาศาสตร์ 200  ครั้ง/ปี 3.  วัดท่าเคียน 1  ครั้ง/ป ี
4.  ห้องสมุดโรงเรียน 200  ครั้ง/ปี 4.  วัดควนลัง 2  ครั้ง/ป ี
5. ห้องอาเซียนศึกษา 80  ครั้ง/ปี 5. เทศบาลเมืองควนลัง 1  ครั้ง/ปี 
6. ลานวรรณคดี 200  ครั้ง/ปี   
7. ลานพระพุทธรูป 200  ครั้ง/ปี   
8. ลานลดโลกร้อน 200  ครั้ง/ปี   
9. ห้อง CAT 200  ครั้ง/ปี   
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10. ผลการดำเนินงาน 
         ในปีการศึกษา 256๑  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
ต่อไปนี้ 
 

ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. โครงการส่งเสริมสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

-ร้อยละ100 มีสื่อสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีความพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีความสุข 

2. โครงการห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย -ร้อยละ 100 ห้องเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีวินัยได้รับการการฝึกสอน
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. โครงการพัฒนานักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ -ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

5. โครงการบัณฑิตน้อย -ร้อยละ100 ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วม
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

6. โครงการอนุบาลมุจลินทร์สัมพันธ์ -ร้อยละ100 ของ ครู และผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

๗. โครงการสานฝันปันลูก ร้อยละ  100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ได้รับการสอนซ่อมเสริมเหมาะสมกับสภาพของตนเอง   

๘. โครงการเปิดบ้านวิชาการ -ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานที่มีคุณภาพด้านวิชาการที่สามารถนำเผยแพร่ต่อ
ชุมชน 

๙. โครงการพัฒนาแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับชาติ ๑๓ กิจกรรม 
๑๐. โครงการวิจัยในชั้นเรียน ครูร้อยละ ๑๐๐ แก้ปัญหาของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ

โดยใช้วิจัยชั้นเรียน 
๑๑. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

1๒. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ ร้อยละ 100 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 

1๓. โครงการการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยใช้
สภานักเรียน 

นักเรียนมีคุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
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ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1๔. โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ปลอดยาเสพติด 
1๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
1๖. โครงการการให้บริการอาหารกลางวัน นักเรียนร้อยละ 100 มีอาหารกลางวันรับประทานอย่าง

พอเพียง และได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 
1๗. โครงการโรงเรียนไร้ถังขยะ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกรักษา

ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
แบบอย่างในเรื่องความสะอาด 

๑๘. โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วทั้งบริเวณของสถานศึกษา 

๑๙. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแสดง
นาฎศิลป์และดนตรีไทยได้เป็นอย่างดี 

 

11. ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ 

 

 ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจได้แก่ 
 

1)   นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

2)   นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกคน 
3)   โรงเรียนได้รับการยอมรับและชื่นชมจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
4)    โรงเรียนได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง  

 ๕)     โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 ๖)   โรงเรียนได้รับเหรียญระดับ ทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา  
2561 ได้  11  เหรียญทอง  ดังนี้ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑ - ป.๖  2.กิจกรรมการ
แข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑ - ป.๖  3. กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑ - ป.๖  4. กิจกรรมการ
แข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑ - ป.๖   5. กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.๑-๖  6. กิจกรรม
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ป.๑-๓   7. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ป.๔-๖  8. กิจกรรมการ 
ประกวดมารยาทไทย ป.๑-๓  9. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ป.๔-๖  10. กิจกรรมการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม ป.๑ -๓  11. กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ป.๔-๖ 
  ๗)  โรงเรียนได้รับ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ดร. เรวดี เชาวนาสัย ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
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 ๘)  โรงเรียนได้รับครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครูนิศากร ศรีลักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
          9)  โรงเรียนได้รับครูผู้สอนยอดเยี่ยม   ครูนรา ประสงผล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
          10)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  จำนวน  ๒  คน 
 ๑๑)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สอบเข้าม.1 ห้อง (SMA) ลำดับที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุล  

๑๒)  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก  ๑  ตำบล  ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
๑๓)  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก  การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยหรือ

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี  (Best-Practice) ระดับปฐมวัย 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสามที่ผ่านมา 
 
  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกเม่ือวันที่  4 – 
5  และ 8 สิงหาคม  2554  มีการจัดการศึกษา  2  ระดับคือการศึกษาปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  
ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังนี้ 
   

                12.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย ( 2 – 5 ปี )   ประเภทโรงเรียน   
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคล้อง
กับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

35.00 32.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.82 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.82 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( 2- 5 ปี )  ประเภทโรงเรยีน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  93.82  คะแนน 

• มีคุณภาพระดับดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป           ใช่    ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10  ตัวบ่งชี้ จาก  12  ตวับ่งชี ้    ใช่    ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช ่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี ) 
         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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12.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา   
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.57 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.67 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.81 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

10.00 8.00 ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและ ต้นสังกัด 

5.00 4.82 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.17 ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษา 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  82.17 คะแนน 

• มีคุณภาพระดับดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป           ใช่    ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10  ตัวบ่งชี้ จาก  12  ตวับ่งชี ้    ใช่    ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช ่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบที่สาม 
จุดเด่น   จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะ  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับรองผลการประเมิน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ขอรับรองผลการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   
 อยู่ในระดับ ดีมาก  มีค่าคะแนน 4.63 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

1. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป และมีพัฒนาการสมวัยทั้ง   4   ด้าน 
 2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้เด็กมี อัตลักษณ์บรรลุตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
และมีการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการจัดคุณภาพ
การศึกษา เป็นจุดเน้นและจุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

      3. สถานศึกษามีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจำนวนครูเพียงพอและมีคุณภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการ
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เรียนรู้ สวยงาม ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และสถานศึกษาสามารถยกระดับ และรักษาระดับมาตรฐาน ที่
สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     4. สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล และจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

               5. สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำและ             
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี     
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ส่วนที่  2 
สถานภาพการศึกษา 
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ส่วนที่  2 
สถานภาพของโรงเรียน 

 

1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT  Analysis) 
 

1.1 สรุปผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy  = S1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการ
บริหารและระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายที่ดี แต่ไม่ได้
ปฏิบัติให้ครบถ้วน 

2. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2. กิจกรรม / โครงการบางอย่างไม่ได้ปฏิบัติตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

3. โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 

-- 

4. การรายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ประจำปี 

-- 

5. การจัดทำสารสนเทศทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

-- 

6. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและทิศทางของหน่วยงานต้นสังกัด 

-- 

7. การจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

-- 

8. การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร จัดการและการประชาสัมพันธ์ 

-- 

9. การศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนา
โรงเรียน แผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน 

-- 

10. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการ
บริหารจัดการ 

-- 

11. การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

-- 
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ปัจจัยพื้นฐานด้านบริการและผลผลิต (Structure and Poduct  = S2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- 1. นักเรียนมีภาวการณ์เป็นผู้นำ 1. นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย ไม่

รับผิดชอบและไม่ให้ความสำคัญเรื่องการเรียน 
- 2. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
2.นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการ
คิดแบบองค์รวมอยู่ในระดับพัฒนา 

- 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3.นักเรียนมีทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญาณ
และคิดไตร่ตรองอยู่ในระดับควรพัฒนา 

- 4. นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นแต่ละ
ศาสนา 

4. นักเรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการอยู่ในระดับควรพัฒนา 

- 5. นักเรียนมีการพัฒนาทั้ง 4 ด้านไปในทางที่ดี มี
จิตอาสา ทักทายไหว้สวย 

5.นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ /ภาษาต่างประเทศ อยู่
ในระดับท่ีควรพัฒนา 

6.นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 6.นักเรียนบางส่วนไม่มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ไม่มี
วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

7. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 7.นักเรียนบางส่วนทำงานไม่เป็น ไม่รู้จักวาง
แผนการทำงาน 

8. นักเรียนมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

9.นักเรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
10. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย และออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  

 

11. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์ 

 

12. นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดหรือแสวงหา
ผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา หลีก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคภัย และ
อุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 

 

13. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือ ครูและผู้อ่ืนและชอบมาโรงเรียน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
14. นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ /ดนตรี/ นาฏศิลป์/กิจกรรมด้านกีฬา/
นันทนาการ 

 

15. นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
และของประเทศ 

 

16. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม /กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา /กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

17. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆรอบตัว 

 

18. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนกุกับการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

19. นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

20.นักเรียนสามารถวางแผนทำงานตามลำดับ
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

21. นักเรียนรักการทำงานสามารถปรับตัวและ
ทำงานเป็นทีมได้ 

 

22.นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 

23.นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีอัตราการเรียนต่อครบร้อยละ 100 

 

24. มีการจัดทำสำมะโนประชากรในวัยเรียน 
เกณฑ์เด็กในเขตบริการตรวจสอบข้อมูลเด็กตก
หล่นในเขตบริการ 

 

25. มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคลากร (Man  = M1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลากรครบตรงตามวิชาเอก - 1. คุณครูเกษียณอายุราชการทุกปี 
2. บุคลากรทำงานอย่างทุ่มเทมุ่งม่ัน พัฒนา ๒. ครูบางส่วนได้รับภาระการสอนไม่ตรงกับ

วิชาเอก 
3. บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนและมีทักษะ ความชำนาญ 

๓. จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนไม่
สมดุลกัน ทำให้ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง จัด
กิจกรรมได้ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

4. บุคลากรมีความสามัคคี  ทำงานเป็นทีมและมี
จิตอาสา 

๔. บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการ
ทำงาน 

5.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีครูที่มี
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษหลายคน 

9.เนื่องจากครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลาย
อย่างทั้งงานสอนและงานเอกสารต่าง ๆ ทำให้มี
ผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

6.บุคลากรมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้และ
ข่าวสารข้อมูลเพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

- 7. บุคลากรสอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความ
ถนัด 

 

- 8. บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุ
สภากำหนด 

 

- 9. บุคลากรที่สอนในทุกกลุ่มสาระมีประสิทธิภาพ
การสอนและสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

- 1๐. โรงเรียนมีการแจงภาระงานตามมาตรฐาน
คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

- 1๑. มีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

- 1๒. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และดัชนีตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

- 1๓. โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

- 1๔. โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนผู้ที่ได้รับเครื่อง
ราชอิสรยาภรณ์ 
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ปัจจัยพื้นฐานด้านประสิทธิภาพการเงิน  (Money  = M2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายเงินเป็น
ปัจจุบันและถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

- 1. การระดมทุนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนในด้าน
ต่าง ๆ จากชุมชนยังไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

2. โรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็วในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
 

 

3. โรงเรียนมีการระดมทุนในการหาเงินมาใช้ใน
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 

-  

4. โรงเรียนมีการจัดการเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน
รายหัวนักเรียน 
 

-  

5. โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

-  

6. โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณ 
 

-  

7. โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐาน เอกสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

-  

8.โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศทางการเงินที่
ชัดเจน มีเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

-  

9. โรงเรียนมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 

-  

10.โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

-  

11.โรงเรียนมีการจัดทำรายงานการรับจ่ายรายได้
ของสถานศึกษา 
 

-  
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ปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  (Materail  = M3) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

- 1. โรงเรียนขาดแคลนครุภัณฑ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์
พ้ืนฐาน 

2.โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่คงที่ ใช้งานได้บางครั้ง 
ประสบปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง 

3. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนพ้ืนทีไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
และบุคลากร 

4.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4. มีห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

5. โรงเรียนมีวัสดุเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ 

- 5. มีห้องน้ำจำนวนน้อย  

6. โรงเรียนมีการจัดทำแผนจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ 

6. พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมคับแคบ 

7. โรงเรียนมีการจัดทำสารสนเทศในการจัดซื้อ 
จัดหาพัสดุ เช่น การจัดทำบัญชีผู้ขาย/ผู้จ้าง ฯลฯ 

 

8.โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และ
บัญชีวัสดุ 

 

9. โรงเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
10.โรงเรียนมีการจัดทำการจำหน่ายพัสดุ  
11. โรงเรียนมีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 

 

12.โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บสื่อ อุปกรณ์ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

 

13. อาคารสถานที่ ที่สะอาดร่มรื่น  เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

14. มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาห้องเรียนตาม
โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 

15.มีสถานที่รองรับในการจัดอบรมของบุคลากร
ในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

 

16.มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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ปัจจัยพื้นฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา  (Management   = M4) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นมี
ความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการทำงาน 

- 1. โรงเรียนจัดทำข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของ
โรงเรียนบางอย่างไม่เป็นปัจจุบัน 

2. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
วิสัยทัศน์  

- 2. การติดต่อประสานงานภายในโรงเรียนบางครั้ง
ล่าช้า 

3.สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมและมีการตรวจสอบถ่วงดุล 

-  

4. สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

-  

5.สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-  

6.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายและท้องถิ่นมีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  

7.สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

-  

8.สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา M4 

-  

9.สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
เทคนิคและวิธีการสอน 

-  

10.มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง -  
11.การจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ี
เชื่อมโยงกับการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

-  

12. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย -  
13. มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน -  
14. มีการบริหารและจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

-  

15. ผู้บริหารมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
 

-  
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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ส่วนที่  3  
ทิศทางของสถานศึกษา 
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ส่วนที่  3  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้นำนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั ้นพื ้นฐาน มาวิเคราะห์              
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565  ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานให้
เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570) 
 
  วิสัยทัศน์  
   ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งย ืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม                   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  กรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 1. ด้านความม่ันคง 
  1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.2 ปฏ ิร ูปกลไกการบร ิหารประเทศและพัฒนาความม ั ่นคงทางการเม ือง ขจัด                 
คอร์รับชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการละความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบั ติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.7  การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
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  2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการปกระกอบธุรกิจ ฯลฯ   
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
  3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.4  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.5  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1  สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  4.5  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.6  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 
ที่เหมาะสม 
  6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
  6.6  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6.7  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
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  6.8  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
      2.  เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
      3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 
วิสัยทัศน์ (Vision)   

 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมายยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที ่สอดคล้องและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่๒๑ 

2) พัฒนาค ุณภาพของคนไทยให ้ เป ็นผ ู ้ ม ีความร ู ้ ค ุณล ักษณ ะและท ักษะการเร ี ยนรู้  
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๓) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง 

 
๔) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งข ันของประเทศไทยเพื ่อการก้าวข้าม 

กับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพ่ิม
ผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ยุค
เศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัตริัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายใน  

ประเทศลดลง 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติ
ได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 

 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์(Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการทำงาน
เป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ
การร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด ้านคอมพิวเตอร ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 

 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัด เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
มีดังนี ้

๑. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
๒. ผู ้เร ียนทุกคนทุกกลุ ่มเป้าหมายได้ร ับบริการการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง               

เท่าเทียม (Equity)  
๓. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

(Quality)  
๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency)  
๕. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 
ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

การศ ึกษาภายใต ้  ๖ ย ุทธศาสตร ์หล ักท ี ่สอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ๒๐ป ี  เพ ื ่อให ้แผน  
การศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
๑.2คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
1.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่               
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจ ัยและนวัตกรรรมเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

๒.๑ กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็ นเลิศ
เฉพาะด้าน   

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ   

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๓.๑ ผู ้เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ               
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑   

๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน  

๓.๔ แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  

๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
๓.๗ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา                      
มีเป้าหมายดังนี ้

๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                    
๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย                 
๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มี
เป้าหมาย ดังนี้  

๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

๕.๒ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรมจริยธรรมและการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
๖.๑ โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้  
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  
๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

และพ้ืนที่  
๖ .๔ กฎหมายและร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรทางการศ ึกษารองร ับล ักษณะ  

แตกต่างกันของผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม                  

สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หลักการ 
 1.ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู ้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชาการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
และเป็ฯการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการทำงานร ่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความคล่องตัว รวมั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล  
เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ

โภชนาการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกต ิ 
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ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่

สำคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง  

 
ระดับประถมศึกษา 

มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี้  
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2.  เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
3.  เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และการเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Codding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทางภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อให้การพัฒนา ประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ (Vission) 
 

   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง            ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ            
ในการแข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ                 
ในศตวรรษท่ี ๒๑   

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐  
 

 เป้าหมาย  
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู ้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู ้ ม ีความรู ้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ใน
อนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ .ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒              (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการ
ศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ ๔   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่

ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

มาตรการ  
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี    
๒.   พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ

รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ    
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ    

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตัวช้ีวัด  
๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ                

ที่จำเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑   
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู ้เรื ่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
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มาตรการ  
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ   
 

นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
 

ตัวช้ีวัด  
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)   

๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                         ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น            พหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

มาตรการ  
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา          
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย      
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา              
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา                
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ         

๓ . นำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาใช ้สน ับสนุนการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่ผ ู ้ เร ียน                
ทุกระดับการจัดการศึกษา        

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ        
๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา      
 

นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

ตัวช้ีวัด  
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
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๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่  

๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว                ที่มี
ประสิทธิภาพ  

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ  
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน                  ที่

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่       
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐาน

ตามบริบทของพ้ืนที่     
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ     
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื ่องมือในการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน     
 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด  
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการ

ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื ่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
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๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint               ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less   

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้                    ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๘ . สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา สถานศ ึกษาม ีการปร ับปร ุ งและพ ัฒนาบ ุคลากร                          
และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม               
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน   

มาตรการ 
๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้                   องค์

ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
๓. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่

เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู ้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค  

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค  

๘ . จ ัดสรรงบประมาณดำเน ินการตาม Road map และแผนปฏ ิบ ัต ิการ  ๒๕๕ เขต                   
เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  

๙ . สนับสน ุน ส ่งเสร ิม พ ัฒนากระบวนการรณรงค ์ให ้ม ีการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างท ี ่ เป ็นม ิตร                     
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ 
สำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่
มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและ
สถานศึกษา  
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๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

๑๒ . ขยายผลผ ่านระบบ DLTV ส ่งเสร ิมความร ู ้ เร ื ่อง การผล ิตและบร ิโภคที ่ เป ็นม ิตร                     
กับสิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู ่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลด
ใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่าย
เยาวชนว ัยซนลดคาร ์บอนเพื ่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที ่นำความร ู ้จากโรงเร ียนต ่อยอด                    
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  

๑๗. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี ่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกยีรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  
 
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

ตัวช้ีวัด  
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่ การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
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๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ  
๑. ให้สถานศกึษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา     
๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย

อย่างมีประสิทธิภาพ       
 ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
   
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดสงขลา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพ สู่ความสุขที่ยั่งยืน 

นิยามวิสัยทัศน์ 
สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่ผู ้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับและ

ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือการแสวงหาความรู้ในการดำรงตน การมีอาชีพและการแข่งขันในสังคมโลก 
คู่คุณธรรม หมายถึง ดำรงตนเป็นคนดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใช้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้ค่านิยม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” 
นำคุณภาพ หมายถึง จัดระบบการศึกษาโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุก

ระดับ 
สู่ความสุขที่ย่ังยืน หมายถึง สร้างความตระหนักและดำเนินภารกิจภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และเพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพ
ในภูมิภาคอาเซียน 
     3. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4. ยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
     6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่
สอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
    7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่
สอดรับกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  7 การจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการพ ัฒนาช ุมชนและส ังคมอย ่างย ั ่ งย ืนตาม                     

พระราโชบาย 

เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
  2. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพ 
ในภูมิภาคอาเซียน 
  3. ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการมีส่วน
ร่วม และบูรณาการการทำงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
  6. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้า
สู่ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
  7. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ 
  8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบร ิหารและการจ ัดการศึกษาท ี ่สอดคล ้องกับบร ิบท               
เชิงพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความม่ันคงและปลอดภัยของ
ประเทศ 
 2. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีความมั่นคงและปลอดภัย  
 3. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีค่านิยม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดิน” 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมส่งเสริม การดำเนินงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา  ยาเสพ
ติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 กลยุทธ์ 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่ม    ทาง
เศรษฐกิจ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การปรับรูปแบบการเรียนรู้ และการสอน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
การมีงานทำให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความต้องการของตลาดงานและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง STEM ศึกษา 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  
 6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 
          กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็ม
ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สาม 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย  ที่
กำหนด 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
 6. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู ้ให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
 7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้คุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาสำหรับคน
ทุกช่วงวัย 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันลดลง 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนออกกลางคัน และผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ออกกลางคันเป็นรายบุคคล 
 4. ร้อยละของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาที ่ได้รับการสนับสนุนทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากบุคคล  /
หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน 
 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือมาใช้ในการจัด  การเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 2. ชุมชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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 2. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ     ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาให้ผู ้เรียนมีจิตสำนึก
ป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และรักชุมชน 
 2. จำนวนหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3. จำนวนองค์ความรู้/งานวิจัยที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนา งานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วม และบูรณาการการทำงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 3. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่พิเศษ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ความรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่าในการดำเนินงาน 
 5. มีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

ตัวช้ีวัด 
 1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  2. จำนวนหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งผ่านการประเมิน 
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
            3. จำนวนหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี  
 4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา        เพ่ือการ
บริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราโชบาย 
 2. นักเรียนและเยาวชนจังหวัดสงขลามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะพื้นฐานใน การดำรงตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม 
 3. จังหวัดสงขลามีความสงบสุข 
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กลยุทธ์ 
1. การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของเยาวชนต่อบ้านเมือง 
2. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  

  3. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทุกสาขาและ
ทุกระดับ 

  4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังในการพัฒนา
ประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญา 
  2. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้ และ/หรือมีแผนการ
เรียนรู้สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 
  3. นักเรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างลึกซึ้ง นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการ
ประกอบอาชีพได้ทุกสาขาและทุกระดับ 

4. นักเรียนตระหนักรู้ในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี 
 

 

  ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง                 ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสร ิมและสนับสนุนให ้ประชากรว ัยเร ียนทุกคนได้ร ับการศึกษาเต ็มตามศักยภาพ                 

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสู่สากล 
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                     มี

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐาน

วิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณการการจัดการศึกษา 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
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8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสู่สากลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

๓. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ            อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม   ตามวัย  มี
ความสามารถในการพึง่พาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

  5. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ 
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ             ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

กลยุทธ์ (Strategic) 
กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในก าร

แข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นกลไกขับเคลื ่อนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู ่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา 

6. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื ่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี

ของชาติและเป็นพลโลกที่ดี   
๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความ

พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ    
 

๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม         
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ               
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
เป็นต้น  

4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
น้อมนำพระบรม-ราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถใน   
การแข่งขัน  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพนำไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 

๑. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑   

2. ร้อยละ 2 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ

การศึกษา        
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ

ของผู้เรียน  
    ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย    
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา             
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ

ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร            
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)   

๒. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓           
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

๓. ร้อยละ  30 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   

๔. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด  และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทาง 
การเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

6.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 
 

๖. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ร้อยละ 100 ของคร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 

๒. การยกระดับโรงเรียน ให้มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบท
ของโรงเรียน 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุก
ประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ    

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

 

๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

๖. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ  

๘. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีชื่อในระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

๒. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีการนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณ
ขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีการบูรณาการ 
เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ                  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง  

๔. ร้อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. ร้อยละ 100 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่
บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less   

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้
ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

๘. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และร้อยละ 100 
ของสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน   

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 

1. พัฒนาโรงเรียน เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด      
 

1. โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว 
ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา                  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมร้อยละ 100 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ  มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลออย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
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กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
 7.โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ

เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology)  

8. โรงเรียนมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา คลอบ
คลุมทุกประเด็น 

๙. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
 
1.  วิสัยทัศน์ ( Vision )  

สิ่งแวดล้อมดี  ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
2.  เอกลักษณ์  ( Identity ) 

 สิ่งแวดล้อมดี 
3.  อัตลักษณ์  ( ergodic ) 
 ทักทาย  ไหว้สวย 
4.  พันธกิจ  ( Mission ) 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง                 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ                 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสู่สากล 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                     
มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐาน
วิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณการการจัดการศึกษา 

7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

 
5. เป้าประสงค์  (Objective) 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสู่สากลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
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๓. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ            อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม   ตามวัย  มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

  5. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ 
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

 
6.  กลยุทธ์ strategy 

กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้าหมาย 
       1. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค 

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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   4. โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

               5. โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

              6. โรงเรียนพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

         7. โรงเรียนมีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี

ของชาติและเป็นพลโลกที่ดี   
๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความ

พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ    
 

๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม         
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ               
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
เป็นต้น  

4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
น้อมนำพระบรม-ราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถใน   
การแข่งขัน  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพนำไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 

๑. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑   

2. ร้อยละ 2 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ

การศึกษา        
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ

ของผู้เรียน  
    ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย    
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา             
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ

ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร            
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)   

๒. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓           
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

๓. ร้อยละ  30 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   

๔. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด  และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทาง 
การเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

6.ร้อยละ 100 ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 
 

๖. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ร้อยละ 100 ของคร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 

๒. การยกระดับโรงเรียน ให้มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบท
ของโรงเรียน 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุก
ประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ    

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

 

๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

๖. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ  

๘. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีชื่อในระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

๒. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีการนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณ
ขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีการบูรณาการ 
เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ                  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง  

๔. ร้อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. ร้อยละ 100 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่
บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less   

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้
ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

๘. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และร้อยละ 100 
ของสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน   

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 

1. พัฒนาโรงเรียน เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด      
 

1. โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว 
ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา                  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมร้อยละ 100 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ  มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลออย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
 7.โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ

เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology)  

8. โรงเรียนมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา คลอบ
คลุมทุกประเด็น 

๙. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

      ส่วนที่ ๔ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 - 2565 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการการปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 
 

- กิจกรรมปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข  
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน 
- กิจกรรมแต่งตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมการดำเนินงานของ 
สภานักเรียนฝ่ายต่างๆ 
- กิจกรรมเข้าคา่ยสภานักเรียน 
- กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
 
-กิจกรรมลูกเสือ 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมชุมนุม 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,480 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,480 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,480 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85,480 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว
ธารปภสัร์  
ดำน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
นางโสภา  ธวิงค์ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละ  ของ
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต้อง  เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิม         
ที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ               
มีจิตอาสา รับผดิชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น 
และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

 

100 100 100 100 100 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
 
 
 
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
 
 
 
 

กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
-วันสำคัญของชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์
- วันเด็กแห่งชาติ 
- วันไหว้คร ู
- วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
- วันลอยกระทง  ฯลฯ 
- กิจกรรมเข้าคา่ยคณุธรรม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมออมทรัพย ์
- กิจกรรมบันทึกความด ี
 
- กิจกรรมระดมหุ้นสมาชิกสหกรณ ์
- กิจกรรมการจัดซื้อสินค้า 
- กิจกรรมจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องสหกรณ ์
 
- กิจกรรมสอนรำมโนราห ์
- กิจกรรมการแสดงสู่ชุมชน 

31,190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

32,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

10,000 

นางศิริลักษณ์  
ลิชิตธาดาภัทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอำภา 
นาควัจนะ 
 
 
นายสุรเชษฐ์ 
เปล่งประดับ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรงการ
คุกคาม ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้
มนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  เป็นต้น  

100 100 100 100 100 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพตดิและอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
โครงการโรงเรยีนปลอดบุหรี ่

- กิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 
- กิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมค้นหายาเสพติด 
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมรักษา เฝ้าระวังยาเสพตดิ 
ในโรงเรียน 
 
- กิจกรรมกำหนดนโยบาย 
- กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อ 
โรงเรียนปลอดบหุรี ่
- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ 
โรงเรียนปลอดบหุรี ่
- กิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี ่
ในการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการมีการส่วนร่วม 
ของนักเรียน 
- กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนไม่ให้สูบบหุรี ่

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 

นางนันทา กิมิเส 
 
 
 
 
 
 
นางนันทา กิมิเส 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

4. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่น้อมนำพระ
บรม-ราโชบายด้าน
การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทร รามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ    พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไป 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่กำหนด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

100 100 100 100 100 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
- กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
- กิจกรรมการเพาะชำต้นไม ้
- กิจกรรมนำผลผลติออกสู่ตลาด 
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในห้องเรียน 
 

2,000 3,000 3,000 3,000 นางสาวสุนทรี 
รัตนโชเต 
นายณัฐพล  
ไชยมโน 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

5. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรยีนแสดงออก ถึง
ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการการปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 
 
 

- กิจกรรมปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข  
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน 
- กิจกรรมแต่งตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมการดำเนินงานของ 
สภานักเรียนฝ่ายต่างๆ 
- กิจกรรมเข้าคา่ยสภานักเรียน 
- กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
 
 

500 1,500 1,500 1,500 นางสาวธารปภสัร์ 
ดำน้อย 

 
 
 
 
 



72 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ  ของ
ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็น ในศตวรรษที่ 
๒๑   

 

- 2 3 4 5 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก( Active  
Learning) 
 
 
 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 
 
 
โครงการพัฒนาทักษะการคัด
ลายมือ 
 
 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 
 

-กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
เชิงรุก(Active Learning) 
- กิจกรรมการผลิตสื่อ 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 
 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ 4 H   

 
-กิจกรรมฝึกคดัลายมือ 

-กิจกรรมประกวดการคัดลายมือ 
 
 
-จัดซื้อเครื่องดนตรไีทย 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการ 

1000 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 
 
 
 

241800 
 
 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 
 
 
 

250000 
 

1000 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 
 
 
 

250000 
 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
 
1,200 
 
 
2,000 
 
 
 
250000 
 

นางยามีล๊ะ   
ยาชะรัด 
 
 
 
 

 
นางสุนันทา 
 
 
นางยุพาพักตร ์

 
 



73 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถใน   การแข่งขัน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2. ร้อยละ 2 
ของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับ
นานาชาติ 

- 2 3 4 5 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก( Active  
Learning) 

-กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
เชิงรุก(Active Learning) 
- กิจกรรมการผลิตสื่อ 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

1000 1000 1000 1000 นางยามีล๊ะ   
ยาชะรัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ผู้เรียนทุกระดับ
มีสมรรถนะสำคญัตาม
หลักสตูร  มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ (3R8C)   

 

100 100 100 100 100 โครงการนิเทศแบบ 360 องศา 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 
 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
 
 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 
 
โครงการสานฝันปันลูก 
 

-จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ 
-นิเทศภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู ่
ความเป็นเลิศ 
 
-กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
-กิจกรรมจดันิทรรศการ 
 
กิจกรรมปรับปรุงหลักสตูร 8  
กลุ่มสาระ 
 
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ 4  H   
 
-กิจกรรมสร้างเครื่องสอนซ่อมเสรมิ 
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 
 

500 
 
 

14,000 
 
 
 

10,000 
 
 

2,000 
 
 
 

1,200 
 
 

3,000 

500 
 
 

14,000 
 
 
 

10,000 
 

 
2,000 

 
 

 
1,200 

 
 
3,000 

 

500 
 
 

14,000 
 
 
 

10,000 
 
 

2,000 
 

 
 

1,200 
 

 
3,000 

500 
 
 
14,000 
 
 
 
10,000 
 
 
2,000 

 
 
 
1,200 

 
 
3,000 

นางจินตนา 
 
 
นางจินตนา 
นางกาญจนา 
 

 
นางจินตนา 
 
 
นางนงนภัส 
 

 
 
นางสุนันทา 
 
 
นางสุไหรหนับ 
 
 



75 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๓ ที่มีคะแนนผล
การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด  

 

100 100 100 100 100 โครงการนิเทศแบบ 360 
องศา 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 
โครงการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาต ิ

-จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ 
-นิเทศภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 
 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู ่
ความเป็นเลิศ 
 
-จัดเตรยีมเอกสารวดัและ 
ประเมินผล 
-การจัดทำเอกสารวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 
 
- การจัดการเรียนรู้แบบ  
Active learning 
-การจัดทำข้อเสริมสอนเสริมตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 
 

500 
 
 
 

14,000 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

500 
 
 
 

14,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 
10,000 

500 
 
 
 

14,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

500 
 
 
 
14,000 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 
10,000 

นางจินตนา 
 
 
 
นางจินตนา 
นางกาญจนา 
 
 
นางสุไหรหนับ  
 
 
 
 
นางโสภา   

 



76 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ   ของ
ผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ใน
แต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา   

 

100 100 100 100 100 โครงการนิเทศแบบ 360 องศา 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
โครงการวัดและประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ 
-นิเทศภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู ่
ความเป็นเลิศ 
 
 
จัดเตรียมเอกสารวัดและ 
ประเมินผล 
-การจัดทำเอกสารวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 

500 
 
 

14,000 
 
 
 
 

10,000 

500 
 
 

14,000 
 
 
 
 

10,000 

500 
 
 

14,000 
 
 
 
 

10,000 

500 
 
 
14,000 
 
 
 
 
10,000 

นางจินตนา 
 
 
นางจินตนา 
นางกาญจนา 
 
 
 

 

นางสุไหรหนับ 

 
 
 
 
 
 



77 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ  ของ
ผู้เรยีนที่จบการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำตามความ
ถนัด  และความ
ต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิต และ
วางแผนทาง การเงินท่ี
เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้  

 

100 100 100 100 100 โครงการนิเทศแบบ 360 องศา 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

-จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ 
-นิเทศภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู ่
ความเป็นเลิศ 

500 
 
 

14,000 

500 
 
 

14,000 
 

500 
 
 

14,000 

500 
 
 
14,000 

นางจินตนา 
 
 
นางจินตนา 
นางกาญจนา 

 
 
 
 



78 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็น พหุ
วัฒนธรรม  

 
 

100 100 100 100 100 โครงการนิเทศแบบ 360 
องศา 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 
 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 
 
 
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่
โรงเรียนดีประจำตำบล 
 
 

-จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ 
-นิเทศภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 
 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู ่
ความเป็นเลิศ 
 
 
-กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
-กิจกรรมจดันิทรรศการ 
 
 
-กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดย 
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

500 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

 
19,000 

500 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 

 
19,000 

 

500 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 

 
19,000 

500 
 
 
 
14,000 
 
 
 

 
 
10,000 
 
 
 
19,000 

นางจินตนา 
 
 

 
นางจินตนา 
นางกาญจนา 
 
 
 
นางจินตนา 
 
 

 
นางนงนภัสร 
นางยุพาพักตร ์
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

6.ร้อยละ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- กิจกรรมจัดอบรม สมัมนา 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

744,792 750,000 750,000 750,000 นางนิศากร  
น.ส.กาญจนา  
น.ส.จันทรามาศ  

 

 
 



80 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7. ร้อยละ  ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพ่ิมวิทย
ฐานะของตนเองให้
สูงขึ้น 

100 100 100 100 100 โครงการพฒันาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมจัดอบรม สมัมนา 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
 

744,792 750,000 750,000 750,000 นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 
นางสาว
กาญจนา 
ปราบณรงค์  
นางสาว
จันทรามาศ 
วงค์สุวรรณ ์

 
 

 



81 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

8. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะ 
ของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ  

 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 
 
 
 
 
 
โครงการอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพนักเรยีน 
- กิจกรรมกำจดัลูกน้ำยุงลาย 
- กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภณัฑ ์
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมทันตสุขภาพ 
 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
นักเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน ์
 
- กิจกรรมบริการอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมการจัดทำโปรแกรม  
Thai school lunch 
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
สถานประกอบอาหารและบรเิวณ 
โดยรอบ 
- กิจกรรมจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีสำหรับ 
รับประทานอาหาร 

1,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 

18,000 

3.000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 

3,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

3,000 
 
 
 
 
 
70,000 
 
 
 
 
 
 
20,000 

นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 
นางสาวสุปราณี 
หมัดอะดมั 
 
 
นายนุกุล ปา
วิชัย 
 
 
 

 
นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 
นางสาวสุนทรี 
รัตนเตโช 
นางชลกานต์ 
เหรัพกุล 



82 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

9. ร้อยละ 100 
ของครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้
คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการ
เรียนรูห้รือ
ผู้อำนวยการการ
เรียนรู ้

            

 

 
 
 
 



83 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ ของ
ผู้เรียนสามารถเข้า
เรียนในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน  

 

100 100 100 100 100 โครงการมจุลินทรส์ัมพันธ์ - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
- กิจกรรมอัพเดทเว็บไซต ์
- กิจกรรมจัดทำวารสารมจุลินทร ์
- กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

25,100 25,000 25,000 25,000 นางสาวพิมพ์ชนก 
เหล็มปาน 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละ  ของ
ผู้เรียนไดร้ับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
สำหรับผู้พิการ  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ ของ
ผู้เรียนไดร้ับการ
สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital 
Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ  

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียนคณุภาพ -กิจกรรมตกแต่งห้องเรียนให ้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
-กิจกรรมจดัหาวัสดุ  สื่อและ 
อุปกรณ์การเรียน 

61300 63000 63000 63000  

 

 
 
 
 
 
 



86 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital 
Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียนคณุภาพ -กิจกรรมตกแต่งห้องเรียนให ้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
-กิจกรรมจดัหาวัสดุ  สื่อและ 
อุปกรณ์การเรียน 

61300 63000 63000 63000  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ ของครู
ได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียนคณุภาพ -กิจกรรมตกแต่งห้องเรียนให ้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
-กิจกรรมจดัหาวัสดุ  สื่อและ 
อุปกรณ์การเรียน 

61300 63000 63000 63000  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
ผู้รับบริการได้รับ
การพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท
ของโรงเรียน 

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียนคณุภาพ -กิจกรรมตกแต่งห้องเรียนให ้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
-กิจกรรมจดัหาวัสดุ  สื่อและ 
อุปกรณ์การเรียน 

61300 63000 63000 63000  

 

 
 
 
 



89 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๖. ร้อยละ ของครู
นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital 
technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๗. ร้อยละ ของ
นักเรียนได้รับการ
ดูแลระบบการดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนว ที่
มีประสิทธิภาพ  

 

100 100 100 100 100 โครงการะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กิจกรรมเยีย่มบ้าน  
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสรมิ พัฒนา  
แก้ไขปัญหา และการส่งต่อ 
- กิจกรรมประชุมเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมระบบคัดกรองนักเรียน 
ยากจนและยากจนพิเศษ 

1,000 2,000 3,000 3,000 นางสาวธารปภสัร์ 
ดำน้อย 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๘. ร้อยละ ของ
นักเรียนมีชื่อใน
ระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน
และสามารถ
นำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรมี
นโยบายและจดั
กิจกรรมให้ความรู้ ท่ี
ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลติ
และบรโิภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน  เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

 

100 100 100 100 100 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
- กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
- กิจกรรมการเพาะชำต้นไม ้
- กิจกรรมนำผลผลติออกสู่ตลาด 
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในห้องเรียน 
 

2,000 3,000 3,000 3,000 นางสาวสุนทรี 
รัตนโชเต 
นายณัฐพล  
ไชยมโน 

 



93 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรมีการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภณัฑ์และ
พลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนท่ี
โรงเรียนและชุมชน  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมลดละเลิกถุงพลาสติก 
- กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมตดั ตกแต่ง บำรุง รักษา 
ต้นไม ้
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
และวัสดุ อุปกรณ์ (ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เนต็ 
ระบบไฟฟ้า) 
 

72,810 73,000 73,000 73,000 นายนรา 
ประสงคผ์ล 
นายณัฐพล 
ไชยมะโน 
นายนุกุล  
ปาวิชัย 
นายสุรเชษฐ์ 
เปล่งประดับ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรมีการบรู
ณาการ เรื่องการ
จัดการขยะแบบมสี่วน
ร่วมและการนำขยะ                  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมลดละเลิกถุงพลาสติก 
- กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมตดั ตกแต่ง บำรุง รักษา 
ต้นไม ้
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
และวัสดุ อุปกรณ์ (ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เนต็ ระบบไฟฟ้า) 
 

72,810 73,00
0 

73,00
0 

73,000 นายนรา ประสงค์
ผล 
นายณัฐพล ไชย
มโน 
นายนุกุล ปาวิชัย 
นายสุรเชษฐ์ เปล่ง
ประดับ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ ของ
นักเรียน เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม                
เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว 
ฯลฯ  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- กิจกรรมลดละเลิกถุงพลาสติก 
- กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมตดั ตกแต่ง บำรุง รักษา 
ต้นไม ้
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
และวัสดุ อุปกรณ์ (ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เนต็ ระบบไฟฟ้า) 
 
 

-กิจกรรมการจัดการเรยีนรุ้โดยใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-กิจกรรมทำประวัตภิูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมนำนักเรียนไปศึกษาจาก 
แหล่งเรียนรู ้
 
 

72,810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,455 
 

73,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,455 
 

73,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,455 
 

73,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77,455 

 

นายนรา  
นายณัฐพล  
นายนุกุล  
นายสุรเชษฐ์  
 
 
 
 
 

นางสุนันทา 
นางอำภา 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
นักเรียน สถานศึกษามี
การเก็บข้อมูล
เปรียบเทยีบการลด
ปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน 
และข้อมลูของ 
Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less   

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมลดละเลิกถุงพลาสติก 
- กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมตดั ตกแต่ง บำรุง รักษา 
ต้นไม ้
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
และวัสดุ อุปกรณ์ (ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เนต็ ระบบไฟฟ้า) 
 

72,810 73,000 73,000 73,000 นายนรา  
นายณัฐพล  
นายนุกุล  
นายสุรเชษฐ์  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๖. ร้อยละ ของครู 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิต
และบรโิภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

100 100 100 100 100 โครงการพฒันาครูและ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมจัดอบรม สมัมนา 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
 
 
-กิจกรรมปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

744,792 
 
 
 
 
 
 
 

500 

750,000 
 
 
 
 
 
 
 

500 

750,000 
 
 
 
 
 
 
 

500 

750,000 
 
 
 
 
 
 
 

500 

นางนิศากร  
น.ส.กาญจนา  
น.ส.จันทรามาศ  
 
 
 
 
นางนงนภัส 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๗. ครู และนักเรียน
สามารถนำสื่อ
นวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรยีนรู้ 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

 

100 100 100 100 100 โครงการพฒันาครูและ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

- กิจกรรมจัดอบรม สมัมนา 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
 

744,792 750,000 750,000 750,000 นางนิศากร  
น.ส.กาญจนา  
น.ส.จันทรา
มาศ  

 

 
 
 



99 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๘.สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร  และสถานท่ี
ให้เป็นสำนักงานสี
เขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจดั
จ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน   

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาระบบการเงิน
บัญชีและพัสด ุ

- กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสด ุ

4000 4000 4000 4000 นางรุ่งรัตน ์
นางยามีล๊ะ 

 

 
 
 
 



100 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

  1. โรงเรียน ไดร้ับ
การพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่
จะปรับตัว ให้ทัน ต่อ
การเปลีย่นแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา                  
เป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุร้อยละ 
100 

 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  
- กิจกรรมการเตรียมตัวครู ด้าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ ์
การวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2,000 3,000 4,000 5,000 นางนันทา กิมิเส 

 

 



101 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครูและบุคลากร 
นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
Technology) มาใช้
ในการบริหารจัดการ
และตดัสินใจ ท้ัง
ระบบ  

3. โรงเรียนมรีะบบ
การตรวจสอบ  มี
ความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ 
บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลออ
ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  
- กิจกรรมการเตรียมตัวครู ด้าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ ์
การวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2,000 3,000 4,000 5,000 นางนันทา กิมิเส 

 

 



102 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

5. โรงเรียนผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA)  

๖. โรงเรียนมรีะบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคน 

 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  
- กิจกรรมการเตรียมตัวครู ด้าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ ์
การวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2,000 3,000 4,000 5,000 นางนันทา กิมิเส 

 

 
 

 



103 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7.โรงเรียนมีข้อมูล
ผู้เรยีนรายบคุคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้
สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology)  

8. โรงเรียนมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัด
การศึกษา คลอบคลุม
ทุกประเด็น 

 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  
- กิจกรรมการเตรียมตัวครู ด้าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ ์
การวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2,000 3,000 4,000 5,000 นางนันทา กิมิเส 

 
 



104 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๙. โรงเรียนมรีะบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการ
วางแผน การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  
- กิจกรรมการเตรียมตัวครู ด้าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ ์
การวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2,000 3,000 4,000 5,000 นางนันทา กิมิเส 

 

 
 
 



105 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
 

 
 
 

การกำหนดเป้าหมายความสำร็จ 
 

ระดับปฐมวัย 
 
 

 



106 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 

  

ตัวชี้วดั 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
 

- กิจกรรมทักทาย ไหว้สวย 
- กิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- กิจกรรมจัดซื้อซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 
 

21,000 21,000 21,000 21,000 นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 



107 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละ  ของ
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต้อง  เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิม         
ที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ               
มีจิตอาสา รับผดิชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น 
และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
 

- กิจกรรมทักทาย ไหว้สวย 
- กิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- กิจกรรมจัดซื้อซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 
 

21,000 21,000 21,000 21,000 นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 

 
 



108 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมู
ลฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรงการ
คุกคาม ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้
มนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  เป็นต้น  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
 

- กิจกรรมทักทาย ไหว้สวย 
- กิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- กิจกรรมจัดซื้อซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 
 

21,000 21,000 21,000 21,000 นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมู
ลฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

4. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่น้อมนำพระ
บรม-ราโชบายด้าน
การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทร รามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ    พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไป 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่กำหนด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
 

- กิจกรรมทักทาย ไหว้สวย 
- กิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- กิจกรรมจัดซื้อซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 
 

21,000 21,000 21,000 21,000 นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

5. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรยีนแสดงออก ถึง
ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 

- กิจกรรมทักทาย ไหว้สวย 
- กิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- กิจกรรมจัดซื้อซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 
 
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(ทาสี จัดป้ายนิเทศ จดัแหล่งเรียนรู้) 
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย 
มือหน ู

21,000 
 
 
 
 
 
 

33,000 

21,000 
 
 
 
 
 
 

33,000 

21,000 
 
 
 
 
 
 

33,000 

21,000 
 
 
 
 
 
 
33,000 

นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 
 
 
 
 
 
นางสาวปาน
หทัย แปงชิด 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ  ของ
ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็น ในศตวรรษที่ 
๒๑   

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการ 
เขียน 
- กิจกรรมนิทานเพ่ือนรัก 

5,000 5,000 5,000 5,000 นางสาวชนนิกานต์ 
นวลพลับ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถใน   การแข่งขัน 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2. ร้อยละ 2 
ของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับ
นานาชาติ 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการ 
เขียน 
- กิจกรรมนิทานเพ่ือนรัก 

5,000 5,000 5,000 5,000 นางสาวชนนิกานต์ 
นวลพลับ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ผู้เรียนทุกระดับ
มีสมรรถนะสำคญัตาม
หลักสตูร  มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ (3R8C)   

 

100 100 100 100 100 โครงการสื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย 
 
 
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ อุปกรณ ์
การจัดประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดซื้อจอภาพ 
 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการ 
เขียน 
- กิจกรรมนิทานเพ่ือนรัก 
 
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวยั 
- กิจกรรมการนำหลักสูตรไปใช้ 
- กิจกรรมประเมินหลักสูตร 
 

74,566 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

75,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

75,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

75,000 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 

นางสาวมูนี
เราะห์ ดอเล๊าะ 
 
 
นางสาวชนนิ
กานต์ นวลพลับ 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทรา
มาศ วงค์สุวรรณ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๓ ที่มีคะแนนผล
การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ   ของ
ผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ใน
แต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา   
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมู
ลฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ  ของ
ผู้เรยีนที่จบการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำตามความ
ถนัด  และความ
ต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิต และ
วางแผนทาง การเงินท่ี
เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็น พหุ
วัฒนธรรม  

 
 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนานักเรียนโดย
ใช้แหล่งเรียนรูร้ะดบัปฐมวัย 
 
โครงการมจุลินทรส์ัมพันธ์ 
 
 
 
โครงการการพัฒนาการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยโดย
ใช้ PISUTN MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 
 
- กิจกรรมพัฒนาลูกรัก 
- กิจกรรมครอบครัวสุขสันต ์
- กิจกรรมบณัฑิตน้อย 
 
- กิจกรรมจัดอบรบคร ู
- กิจกรรมจัดทำแผนการจัด 
ประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้อง 
เรียน 
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา สื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีน 
 
 

176,296 
 
 

55,000 
 
 
 

51,000 

180,000 
 
 

55,000 
 
 
 

51,000 

180.000 
 
 

55,000 
 
 
 

51,000 

180,000 
 
 
55,000 
 
 
 
51,000 

นางอำภา 
นาควัจนะ 
 
นางสาวมารี
นา ดอกา 
 
 

นางสาว
ธารปภสัร์ 
ดำน้อย 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็น พหุ
วัฒนธรรม  

 
 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
โครงการห้องเรียนคณุภาพ 
 
 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการพดู 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการ 
เขียน 
- กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก 
 
- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะเก้าอี ้
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศภายใน 
ห้องเรียน (โฟมบอรด์) 

5,000 
 
 
 
 
 
 

86,770 

5,000 
 
 
 
 
 
 

87,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 

87,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
87,000 

นางสาวชนนิ
กานต์ นวลพลับ 
 

 
 
นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

6.ร้อยละ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียนคณุภาพ 
 

- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะเก้าอี ้
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศภายใน 
ห้องเรียน (โฟมบอรด์) 

86,770 87,000 87,000 87,000 นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7. ร้อยละ  ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพ่ิมวิทย
ฐานะของตนเองให้
สูงขึ้น 

100 100 100 100 100 โครงการการพัฒนาการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยโดย
ใช้ PISUTN MODEL 
 

- กิจกรรมจัดอบรบคร ู
- กิจกรรมจัดทำแผนการจัด 
ประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้อง 
เรียน 
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา สื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีน 

51,000 51,000 51,000 51,000 นางสาวธารปภสัร์ 
ดำน้อย 

 
 

 
 
 



121 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

8. ร้อยละ ของ
ผู้เรยีนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะ 
ของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ  
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

9. ร้อยละ 100 
ของครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้
คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการ
เรียนรูห้รือ
ผู้อำนวยการการ
เรียนรู ้
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ ของ
ผู้เรียนสามารถเข้า
เรียนในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน  

 

100 100 100 100 100 โครงการสื่อพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 
 
 
โครงการการพัฒนาการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ 
PISUTN MODEL 
 
 
 
 
 
 
โครงการห้องเรียนคณุภาพ 
 
 
 

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ อุปกรณ ์
การจัดประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดซื้อจอภาพ 
 
- กิจกรรมจัดอบรบคร ู
- กิจกรรมจัดทำแผนการจัด 
ประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้อง 
เรียน 
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา สื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีน 
 
- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะเก้าอี ้
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศภายใน 
ห้องเรียน (โฟมบอรด์) 
 

74,566 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

86,770 

75,000 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

87,000 

75,000 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

87,000 

75,000 
 
 
 
51,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
87,000 

นางสาวมูนี
เราะห์  
ดอเล๊าะ 
 
นางสาว
ธารปภสัร ์
ดำน้อย 
 
 
 
 
 
 
นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดช

อบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละ  ของ
ผู้เรียนไดร้ับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
สำหรับผู้พิการ  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนานักเรียนโดย
ใช้แหล่งเรียนรูร้ะดบัปฐมวัย 
 
โครงการสื่อพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 
 
 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนระดับ
ปฐมวัย 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 
 
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ อุปกรณ ์
การจัดประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดซื้อจอภาพ 
 
- กิจกรรมเยีย่มบ้าน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข  
ปัญหา และการส่งต่อ 
- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

176,296 
 
 

74,566 
 
 
 

32,500 

180,000 
 
 

180,000 
 
 
 

32,500 

180.000 
 
 

180,000 
 
 
 

32,500 

180,000 
 
 
180,000 
 
 
 
32,500 

นางอำภา 
นาควัจนะ 
 
นางสาว
มูนีเราะห์ 
ดอเล๊าะ 
 
นางสาว 
สุปราณี 
หมัดอะดมั 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ ของ
ผู้เรียนไดร้ับการ
สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital 
Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ  

 

100 100 100 100 100 โครงการสื่อพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ อุปกรณ ์
การจัดประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดซื้อจอภาพ 

74,566 75,000 75,000 75,000 นางสาวมูนีเราะห์ 
ดอเล๊าะ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ 100 
ของครูได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital 
Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียนคณุภาพ 
 

- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะเก้าอี ้
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศภายใน 
ห้องเรียน (โฟมบอรด์) 

86,770 87,000 87,000 87,000 นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ ของครู
ได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  

 

100 100 100 100 100 โครงการการพัฒนาการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ 
PISUTN MODEL 
 

- กิจกรรมจัดอบรบคร ู
- กิจกรรมจัดทำแผนการจัด 
ประสบการณ ์
- กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้อง 
เรียน 
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา สื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีน 

51,000 51,000 51,000 51,000 นางสาว
ธารปภสัร์  
ดำน้อย 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
ผู้รับบริการได้รับ
การพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท
ของโรงเรียน 

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนานักเรียนโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวยั 
 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 176,296 180,000 180.000 180,000 นางอำภา 
นาควัจนะ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๖. ร้อยละ ของครู
นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital 
technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

100 100 100 100 100 โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 
 

- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะเก้าอี ้
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศภายใน 
ห้องเรียน (โฟมบอรด์) 

86,770 87,000 87,000 87,000 นางวัชรี พิพัฒนวานิช 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๗. ร้อยละ ของ
นักเรียนได้รับการ
ดูแลระบบการดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนว ที่
มีประสิทธิภาพ  

 

100 100 100 100 100 โครงการะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมเยีย่มบ้าน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข  
ปัญหา และการส่งต่อ 
- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

32,500 32,500 32,500 32,500 นางสาวสุปราณี 
หมัดอะดมั 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๘. ร้อยละ ของ
นักเรียนมีชื่อใน
ระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน
และสามารถ
นำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๑. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรมี
นโยบายและจดั
กิจกรรมให้ความรู้ ท่ี
ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลติ
และบรโิภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน  เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(ทาสี จัดป้ายนิเทศ จดัแหล่งเรียนรู้) 
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย 
มือหน ู

33,000 33,000 33,000 33,000 นางสาวปานหทัย 
แปงชิด 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๒. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรมีการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภณัฑ์และ
พลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนท่ี
โรงเรียนและชุมชน  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(ทาสี จัดป้ายนิเทศ จดัแหล่งเรียนรู้) 
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย 
มือหน ู

33,000 33,000 33,000 33,000 นางสาวปานหทัย 
แปงชิด 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๓. ร้อยละ ของครู
และบุคลากรมีการบรู
ณาการ เรื่องการ
จัดการขยะแบบมสี่วน
ร่วมและการนำขยะ                  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(ทาสี จัดป้ายนิเทศ จดัแหล่งเรียนรู้) 
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย 
มือหน ู

33,000 33,000 33,000 33,000 นางสาวปานหทัย 
แปงชิด 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๔. ร้อยละ ของ
นักเรียน เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม                
เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว 
ฯลฯ  

 

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 

- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(ทาสี จัดป้ายนิเทศ จดัแหล่งเรียนรู้) 
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย 
มือหน ู

33,000 33,000 33,000 33,000 นางสาวปานหทัย 
แปงชิด 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๕. ร้อยละ ของ
นักเรียน สถานศึกษามี
การเก็บข้อมูล
เปรียบเทยีบการลด
ปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน 
และข้อมลูของ 
Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less   

 

100 100 100 100 100        
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๖. ร้อยละ ของครู 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิต
และบรโิภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

100 100 100 100 100        
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๗. ครู และนักเรียน
สามารถนำสื่อ
นวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรยีนรู้ 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

 

100 100 100 100 100        
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๘.สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร  และสถานท่ี
ให้เป็นสำนักงานสี
เขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจดั
จ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน   

100 100 100 100 100 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(ทาสี จัดป้ายนิเทศ จดัแหล่งเรียนรู้) 
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย 
มือหน ู

33,000 33,000 33,000 33,000 นางสาวปานหทัย 
แปงชิด 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

  1. โรงเรียน ไดร้ับ
การพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่
จะปรับตัว ให้ทัน ต่อ
การเปลีย่นแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา                  
เป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุร้อยละ 
100 

 

100 100 100 100 100        
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครูและบุคลากร 
นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
Technology) มาใช้
ในการบริหารจัดการ
และตดัสินใจ ท้ัง
ระบบ  

3. โรงเรียนมรีะบบ
การตรวจสอบ  มี
ความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ 
บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลออ
ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 100        

 

 



142 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

5. โรงเรียนผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA)  

๖. โรงเรียนมรีะบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคน 

 

100 100 100 100 100        
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7.โรงเรียนมีข้อมูล
ผู้เรยีนรายบคุคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้
สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology)  

8. โรงเรียนมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัด
การศึกษา คลอบคลุม
ทุกประเด็น 

 

100 100 100 100 100 โครงการะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับปฐมวับ 

- กิจกรรมเยีย่มบ้าน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข  
ปัญหา และการส่งต่อ 
- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

32,500 32,500 32,500 32,500 นางสาวสุปราณี 
หมัดอะดมั 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
ฐาน 
ปี 61 

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณที่ดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

๙. โรงเรียนมรีะบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการ
วางแผน การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  
- กิจกรรมการเตรียมตัวครู ด้าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ ์
การวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2,000 3,000 4,000 5,000 นางนันทา กิมิเส 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

                              
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


