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บันทึกความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดควนธานี 

 
 

คณะกรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนวัดควนธานี มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
ประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 ที ่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการการศึกษา ประจ าป ี 2563 – 2565                           
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2563-2565) ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน วัดควนธานี 
และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดควนธานี ขอขอบคุณคณะท างานและให้ใช้
เป็นกรอบแนวทางและเครื ่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2564 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 

จึงลงลายมือไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลงชื่อ  
       (นายประพล ชัยศร) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนวัดควนธานี 
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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนวัดควนธานี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวน
งาน/โครงการ และผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ ง และความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล   
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั ้นพื ้นฐานนอกจากนั ้นยังค านึงถึงภารกิจหลักที ่จะต้องเร่งด าเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์             
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่มุ่งเน้นสาระส าคัญ   
ของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมี   
ส่วนร่วมบุคลากรทุกคน ภายใต้การให้ค าแนะน าของผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดควนธานี อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
 

ลงชื่อ 
                  (นายไพศาล นาคแป้น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
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บทสรุป 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับสถานศึกษา และ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9             
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนจะเป็นเครื่องมือส าคัญของหน่วยงาน     
ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ตามภารกิจและเป้าประสงค์ ให้ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา  
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

แผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนวัดควนธานี ด าเนินการจัดท าโดย
ใช้กรอบแนวคิดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สภาพ บริบท ความต้องการของโรงเรียน และชุมชน 
รวมถึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2578) และแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2565 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 ใช้เป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์และใช้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะผลสรุปจากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบการวิเคราะห์และก าหนดโครงการ จ านวน 3 โครงการ แบ่งเป็น 
37 กิจกรรม ภายใต้งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 294,937.40 บาท โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ร่วมทบทวน วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จนแล้วเสร็จ และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม 7/2563 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อย จึงถือได้ว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการที่เกิด
จากความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องรองรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ และความ
ต้องการของสถานศึกษา 

 



สารบัญ 
 
  หน้า 
บันทึกความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ก 
ค าน า ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ 1 บทน า  
 1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 

 2. ข้อมูลนักเรียน 2 

 3. ข้อมูลบุคลากร 3 
 4. ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 4 

ส่วนที่ 2 การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพนอก 5 

 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพใน 6 

 3. ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 8 
 4. กราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา 9 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
 1. สัญลักษณ์ประจ าสถานศึกษา 10 

 2. ปรัชญาสถานศึกษา 10 

 3. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 
 4. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 10 

 5. สีประจ าสถานศึกษา 10 

 6. อักษรย่อสถานศึกษา 10 
 7. วิสัยทัศน์ (Vision) 11 

 8. พันธกิจ (Mission) 11 
 9. เป้าประสงค์ (Goal) 11 

 10. กลยุทธ์ (Strategy) 11 

 11. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 12 
 12. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 12 

 13. กลยุทธ์/ตัวชี้วัดของสถานศึกษา 18 
 

 



สารบัญ 
 
  หน้า 
ส่วนที่ 4 แผนการใช้งบประมาณและรายละเอียดโครงการ  
 1. รายละเอียดงบประมาณ 20 

 2. แผนการใช้งบประมาณ  20 
 3. กลยุทธ์/โครงการของแผนการใช้งบประมาณ  21 

 4. โครงการ/กิจกรรมของแผนการใช้งบประมาณ 22 

 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 25 
 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 33 

 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 37 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
 1. วัตถุประสงค์ 41 

 2. สาระส าคัญของการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 41 
 3. แนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 41 

ภาคผนวก  
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 1 

 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 1.1) ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดควนธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 ก่อตั้งเมื่อ       
พ.ศ.2450 ที่อยู่หมู่ที ่2 ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพระครูพิศาลศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดควนธานี  
ร่วมด้วยราษฎรในต าบลควนธานี ได้สร้างอาคารชั ่วคราวขึ ้นในที ่ด ินทางราชการสงวนไว้ 4 ไร่ 3 งาน          
62.7 ตารางวา ตั ้งชื ่อว่า โรงเรียนบ้ำนควนธำนี ขณะนั ้นมีนักเรียน 20 คน ครู 1 คน เปิดสอนตั้งแต่            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ นายผอม ทวิสุวรรณ 
                  เมื ่อ พ.ศ.2470 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนบ้านควนธานี ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน     
บ้านควนปริง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นใหม่ และอยู่ใกล้กัน ครั้งเมื่อ พ.ศ.2473 นายลบ บุญวิชัย ก านัน      
ต าบลควนธานี ร่วมด้วยข้าราชการต าบลควนธานี ได้จัดสร้างอาคารขึ ้นใหม่ที ่ด ินเดิมเปิดสอนตั ้งแต่               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.ศ.2510 
                 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2518 นายเกษม ชัยทอง ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น เห็นว่าพ้ืนที่ของโรงเรียน  
ไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา จึงขอใช้ที่ดินวัดควนธานีซึ ่งติดต่อกับที่ดินของโรงเรียนประมาณ 8 ไร่เศษ          
ใช้ปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ แปลงเกษตร และสนามกีฬา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดควนธำนี 
ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  
 1.2) ที่ตั้งสถำนศึกษำ 
  เลขที่ - หมู่ที่ 2 ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 

1.3) เขตบริกำรของสถำนศึกษำ 
  6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-6 ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 1.4) สภำพชุมชน 

สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยาง    
ใช้ในการติดต่อในตัวจังหวัด และตัวอ าเภออ่ืน ๆ อาชีพหลักของชุมชน ประกอบอาชีพการเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่  
ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น     
ที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ ประเพณีทางศาสนา เช่น  ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีท าบุญ  
วันสารท ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารในชุมชนใช้ภาษาถิ่นภาคใต้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 36,000 บาทต่อปี จ านวน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน 
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 1.5) อำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
ที ่ ประเภทอำคำร ขนำด จ ำนวน กำรใช้สอย 

1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 6  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องเรียน ป.1-6 
- ห้องพักครู 
- ห้องกิจกรรม 

2. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 3  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องเรียน อ.1-3 
3. อาคารเรียนแบบ  017 3  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องพุทธศาสนา 

- ห้องสมุด 
- ห้องกิจกรรม 

4. อาคารอเนกประสงค์ แบบ  
สามัญ/306 

1 ห้อง  1  หลัง - โรงอาหาร 
- ห้องประชุม 

5. ส้วม แบบ สปช.601/26 2 ที่นั่ง  1  หลัง บริการนักเรียน 

6. ส้วม แบบ สปช.601/26 4 ที่นั่ง  1  หลัง บริการนักเรียน 
 

2. ข้อมูลนักเรียน (ใช้ข้อมูล 10 พฤศจกิำยน 2563) 
ชั้น ชำย หญิง รวม 

อนุบาล    1 10 13 23 

อนุบาล    2 5 7 12 
อนุบาล    3 5 2 7 

รวมชั้นอนุบำล 20 22 42 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 1 1 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   2 1 2 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3 4 - 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 5 1 6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5 4 3 7 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 3 - 3 
รวมชั้นประถมศึกษำ 18 7 25 

รวมทั้งสิ้น 38 29 67 
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3. ข้อมูลบุคลำกร 
 3.1) บุคลำกร 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง สอนวิชำ/ชั้น 

1. นายไพศาล นาคแป้น ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ คอมพิวเตอร์ 
2. นายรักษพล กล่อมพงษ์ คบ. การประถมศึกษา คร ู ทุกวิชา/ป.3-4 

3. นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ วท.บ. ชีววิทยา คร ู ทุกวิชา/ป.5-6 

4. น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา คร ู ทุกวิชา/ป.1-2 
5. น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง คบ. ปฐมวัย ครูผู้ช่วย อนุบาล 1 

6. น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร น.บ. นิติศาสตร์ พนักงานราชการ(ครู) อนุบาล 3 
7. นายปฐมชัย วรตันติ ศศ.บ. การโรงแรมฯ ครูช่วยสอน อนุบาล 2 

8. น.ส.นภสรณ์ นวลพงษ์ วท.บ. เกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 
 3.2) ท ำเนียบผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลำ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

นายผอม   ทวิสุวรรณ 
นายเหมียว   ชนะนาด 
นายเกิด   รัตนรุ่งโรจน์ 
นายบุญ   ไพรัตน์ 
นายรื่น   หาญกลับ 
นายสว่าง  รักษศรี 
นายท่วม  สองบาง 
นายสว่าง  รักษศรี 
นายเปรียม  วรตันติ 
นายสว่าง  รักษศรี 
นายเกษม  ชัยทอง 
นางขอบใจ  ศุภศรี 
นายสมชาย  ทรงจ ารัส 
นายมาศ  สุระกุล 
นายประสิทธิ์  นาคช่วย 
นางสาววรพัชร  เตี่ยวย่อง 

2450 - 2455 
2455 - 2457 
2457 - 2460 
2460 - 2465 
2465 - 2470 
2475 - 2480 
2480 - 2484 
2484 - 2496 
2496 - 2501 
2501 - 2510 
2510 - 2519 
2519- 2523 
2523 - 2536 
2536 - 2543 
2543 - 2551 
2551- 2562 

17 นายไพศาล นาคแป้น 2563 - ปัจจุบัน 
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 3.3) โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

4. ผลงำนที่ประสงบควำมส ำเร็จในปีงบประมำณ 2563 
 1) โรงเรียนวัดควนธานี ได้ร ับรางวัล วิธ ีการที ่ด ีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน              
(1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) ระดับ ดีเด่น จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 2) โรงเรียนวัดควนธานี ได้รับรางวัล วิธีปฏิบัติที่ดี 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน (สิ่งแวดล้อม) ระดับ ดีเด่น 
จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 
 
 
 
 

 

นำยไพศำล นำคแป้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

งำนบริหำรวิชำกำร 
 

 

 

 งำนบริหำรงบประมำณ 
 

 

งำนบริหำรบุคคล 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

งำนบริหำรทั่วไป 
 

 

นายรักษพล กล่อมพงษ์  

ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

น.ส.มยรุฉัตร เพ็ชรสนั่น 
 

นายรักษพล กล่อมพงษ ์ น.ส.สุวมิล วงศ์เทพบุตร 
 

นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
 

น.ส.นภสรณ์ นวลพงษ์ 
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ส่วนที่  2 
กำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

 

1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment  : C-PEST)  
  1.1) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural: S) 

โอกำส (Opportunities) 
(1) สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
(2) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต.ควนธานี, รพ.สต.ควนธาน ี
(3) ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง 
(4) ได้รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจากเขตพ้ืนที่ฯ 
(5) มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศาลหลักเมืองตรัง, วัด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน  
อุปสรรค  (Threats) 
(1) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่ใน

เรื่องความประพฤติและเรื่องการเรียน 
(2) นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยก ส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
(3) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ โดยภำพรวมด้ำนเศรษฐกิจ เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค 
 

1.2) ด้ำนเทคโนโลยี (Technological : T) 
โอกำส (Opportunities)  
(1) มีการบริการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู ้อย่าง

หลากหลาย 
(2) สถาบันทางการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ มีความพร้อม เห็นความส าคัญและให้การ

สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยี 
(3) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
อุปสรรค (Threats) 
(1) สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติด

อยู่กับการใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
(2) สื่อที่ได้รับไม่เพียงกับความต้องการของจ านวนนักเรียน 
(3) งบประมาณสนับสนุนในการจัดหา หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยยังไม่เพียงพอ 

            (4) ความพร้อมในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ให้ทั่วถึง ยังขาดประสิทธิภาพ 
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ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ โดยภำพรวมด้ำนเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคมำกกว่ำโอกำส 
 

1.3) ด้ำนเศรษฐกิจ  (Economic :  E) 
โอกำส(Opportunities) 
(1) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)จาก สพฐ. 
(2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากบริษัท ร้านค้าในชุมชน รอบ ๆ บริเวณ

โรงเรียน 
(3) ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้น าชุมชน ชุนชน และผู้ปกครอง 
อุปสรรค (Threats) 
(1) ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหา

เรื่องการเงิน 
(2) ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 

     ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ โดยภำพรวมด้ำนเศรษฐกิจ เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค 
 

1.4) ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย  (Political-Legal : P) 
โอกำส (Opportunities) 
(1) มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
(2) มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
(3) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของระเบียบ เงื่อนไข แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ 
(4) นโยบายต้นสังกัด มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค (Threats) 
(1) มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย 
(2) คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองน้อย 
(3) เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย 

ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ โดยภำพรวมด้ำนเศรษฐกิจ เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค 
 

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment: 2S 4M) 
2.1) ด้ำนโครงสร้ำง (Structure : S1) 

จุดแข็ง (Strengths)  
(1) มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านยึด

หลักการบริหารแบบ PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบได ้
(2) มีเครือข่ายสถานศึกษารองรับการกระจายงานทางการศึกษา 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
(1) การด าเนินงานตามนโยบายบางเรื ่องยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบ

ระดับชาติ O-net 
ผลกำรวิเครำะห์  พบว่ำ ด้ำนโครงสร้ำง เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน 

 

2.2) ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (Services and Products : S2) 
จุดแข็ง(Strengths) 
(1) นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
(2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
จุดอ่อน(Weaknesses) 

       (1) ผลการสอบระดับชาติ O-net ของโรงเรียนยังต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ผลกำรวิเครำะห์  พบว่ำ ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน 

 

2.3) ด้ำนบุคลำกร (Man : M1) 
จุดแข็ง(Strengths) 
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเสียสละ มุ่งมั่น ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
(2) บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
(1) บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
(2) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก 

ผลกำรวิเครำะห์  พบว่ำ ด้ำนบุคลำกร เป็นจุดอ่อนมำกกว่ำจุดแข็ง 
 

2.4) ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money : M2)  
จุดแข็ง(Strengths) 
(1) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ 
(3) ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
(4) ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งผู้น าท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชน 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
(1) งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต้องรีบเร่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกินไป 
(2) อาจต้องมีการส ารองจ่ายบางงานที่จ าเป็นเร่งด่วน 
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(3) งานการเงินและพัสดุ ก าหนดระเบียบและเง่ือนไขตายตัว ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานคือ
ครู ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงคือการสอน ครูจึงต้องใช้เวลาในการท างานการเงินและพัสดุมาก จึงไปเบียดบังเวลาการ
สอนของคร ู

ผลกำรวิเครำะห์  พบว่ำ ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน  เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน 
 

2.5) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
             จุดแข็ง(Strengths) 

(1) สถานศึกษาได้ใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และการบริการชุมชน
คุ้มค่า 
             จุดอ่อน(Weaknesses) 

(1) ขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
(2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังใช้ได้ไม่คุ้มค่า 
(3) มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 

ผลกำรวิเครำะห์  พบว่ำ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมำกกว่ำจุดแข็ง 
 

2.6) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   (Managements : M4) 
จุดแข็ง(Strengths) 
(1) สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
(2) โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาโรงเรียน 
จุดอ่อน(Weaknesses) 

   (1) มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน 
(2) การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
(3) ขาดการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน 

ผลกำรวิเครำะห์  พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  จุดอ่อนเป็นมำกกว่ำจุดแข็ง 
 

3. ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
     โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกในภาพรวมจะเอื้อต่อการจัดการศึกษาเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี ผู ้น าชุมชน  
ผู้ปกครอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้ แก่ ศาลหลักเมือง
ตรัง วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน    
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4. กรำฟแสดงสถำนภำพสถำนศึกษำ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 

1. สัญลักษณ์ประจ ำสถำนศึกษำ 

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประกอบด้วย   
ศำลหลักเมืองตรัง หมายถึง สิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ ศูนย์รวมจิตใจ เคารพบูชาของชาวตรัง และความ

เจริญรุ่งเรืองของเมืองในสมัยแรก  
นิมิตฺต  สำธุรูปำน  กตญฺญูกตเวทิตำ. หมายถึง ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี. 
ดอกบัวบำน หมายถึง การสร้างคนดีมีความกตัญญูเหมือนดอกบัวบานเหนือน ้า ค ้าจุนบ้านเมืองให้

เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 

2. ปรัชญำสถำนศึกษำ 
นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญูกตเวทิตา. ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี. 

 

3. อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

4. เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 
 

5. สีประจ ำสถำนศึกษำ 
 แดง - เหลือง 
 

6. อักษรย่อสถำนศึกษำ 
 ค.ธ. 
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7. วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

8. พันธกิจ (Mission)  
 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ สามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่มาตรฐานการศึกษา และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ 
 3) ส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4) สร้ างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้าให้นัก เรียน และจัดการศึกษาให้ ได้
มาตรฐานการศึกษา  
 5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
 6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
  

9. เป้ำประสงค์ (Goal) 
1) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของ     
คนไทย 12 ประการ  

2) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลรอบด้าน มีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าระดับประเทศ และ     
มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง และ
ท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4)  สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นั ก เรี ยนทุกคนได้ รับ โอกาสทางการศึกษาขั ้ นพื ้ น ฐาน    
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน  และได้มาตรฐานการศึกษา  

5) สถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

10. กลยทุธ์ (Strategy) 
 1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน 
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3) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 

11. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

12. กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
     กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                      1.1) น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย      
ด้านการศึกษา หรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
                      1.2) ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
                       1.3) เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจที ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
         2) ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
                      2.1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
                      2.2) เสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  
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                      2.3) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็น
ชาติไทย ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีวิถีชีวิตบนพื้นฐานของ      
ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ 2  : พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของนักเรียน 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตร     

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
                      1.1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้    
ในศตวรรษที่ 21 และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริบทของ
โรงเรียน 

1.2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 

1.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
                      1.5) พัฒนาระบบการประเมินผล และส่งเสริม สนับสนุนการน าผลการทดสอบ NT 
และ O-NET มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกัน 
         2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

       2.1) พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

       2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
       2.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

2.4) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

       2.5) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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       2.6) สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ได้   ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

       2.7) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.8) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 
                3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
   3.1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิง
สมรรถนะ และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
       3.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่
ตนเองถนัด   เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
   3.3) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
   3.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning: SEL) ในทุกช่วงวัย 
         4) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

       4.1) ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
International Student Assessment) 

            4.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA       
ด้วยระบบการสอบแบบ online ให้กับผู้เรียนทุกคน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

4.3) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น   
3 ด้าน  
    (1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
    (2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
    (3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
                     4.4) ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับกำรพัฒนำศักยภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ            
ที่หลากหลาย  
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        1.1) สนับสนุนให้ ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงความก้าวหน้า    
ในวิชาชีพ (Career Path) 
        1.2) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
   1.3) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

1.4) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy และทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

1.5) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

1.6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
และการสอนแบบคละชั้น 

1.7) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

1.8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องผ่านระบบ Digital 
Technology 

1.9) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ online และแบบ Face-to-Face 
Training 

1.10) พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาที่ครู ไม่ต้องออกจากห้องเรียน 
                 2) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                     2.1) การเสร ิมสร ้างข ีดความสามารถ (Empowerment) ในการท  างานของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน                           

2.2) ส่งเสริมความก้าวหน้าและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื ่อสร้างขวัญ ก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 :  เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   1) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1) เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ และลดอัตราการออกกลางคันด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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1.2) สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

1.3) ส่งเสริมให้ครูร ่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ 

1.4) ส่งเสริมให้ครูร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

1.5) ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 
เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

2) ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
        2.1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 
   2.2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษ
ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืน ๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
        2.3) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
เช่น การพัฒนาคุณภาพทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology: 
DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (Distance 
Learning Television: NEW DLTV) ฯลฯ 
    2.4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
    2.6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
   1) จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

    1.1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
        1.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        1.3)  สร ้ า ง เคร ื อข ่ ายความร ่ วมม ื อก ับภาคส ่ วน ต ่ า ง  ๆ  ในการอน ุ ร ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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2.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

2.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

2.3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 6 : ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
        1) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
                  1.1) เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์การ (Capacity Building) ให้มีความสามารถในการ
ด าเนินการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
                  1.2) บริหารจัดการองค์การในรูปแบบแนวราบ (Horizontal Organization) เน้น
การท างานเป็นทีม (Team Work) มีการยืดหยุ่น (Flexibility) และการปรับตัว (Adaption) เพื่อให้เกิดการ
ท างานอย่างคล่องตัว โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จของงานและผู้เรียน รวมทั้งผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
                    1.3) พัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และบริหาร
จัดการบนฐานความรู้ (Knowledge Based Management)  
                  1.4) พัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกมิติด้วยกัลยาณมิตร รวดเร็วฉับไวได้คุณภาพ 

1.5) พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู ่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        1.6) พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        1.7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได ้
        1.8) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
          2) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                  2.1) ส่งเสริมสถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
                  2.2) เสร ิมสร ้างความเข ้มแข็งของเคร ือข ่ายสถานศึกษา เคร ือข ่ายส ่งเสริม
ประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการและเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  รวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง 
                  2.3) พัฒนาระบบการท างานร่วมกันกับองค์คณะบุคคลทุกคณะ ให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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                      2.4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ และมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        3.1) ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
        3.2) ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
 

13. กลยุทธ์/ตัวชี้วัดของสถำนศึกษำ 
 

กลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจ ัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 
2. พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพของนักเรียน 
4. เ พ ิ ่ ม โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษาและยกระดับ
ค ุ ณ ภ า พม า ต ร ฐ าน
การศึกษา 

1. นักเรียนผ่านการประเมินวัดผลการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4. นักเรียนได้รับนิเทศทางการศึกษา 
5. นักเรียนปฐมวัยมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
6. นักเรียนปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน 
7. นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้วย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. นักเรียนประถมศึกษามีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
9. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
11. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ 
12. นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
13. นักเรียนเข้าใจหลักการของสหกรณ์ 
14. นักเรียนสอบผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
15. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
16. นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ 
17. นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
18. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. นักเรียนสุขภาพดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
20. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

 21. นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
22. นักเรียนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย 
23. โรงเรียนมีครูปฐมวัยครบชั้น 
24. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 
25. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแนวคิดเชิงค านวณ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

3. ยกระดับการพัฒนา
ศ ั ก ย ภ า พ ค ร ู  แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. บุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาภายในโรงเรียน 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่น 
5. บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

5. ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จั ด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

1. ครูมีนวัตกรรมทางการเรียน 
2. ครูมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
3. โรงเรียนผ่านการประเมิน ITA 
4. โรงเรียนมีระบบกล้องวงจรปิด 
5. บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1 นวัตกรรม 
1 นวัตกรรม 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 4 
แผนกำรใช้งบประมำณและรำยละเอียดโครงกำร 

 

1. รำยละเอียดงบประมำณ 2564 
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

งบอุดหนุนรายหัว นักเรียนระดับปฐมวัย 42 คน   71,400.00 
งบอุดหนุนรายหัว นักเรียนระดับประถมศึกษา 25 คน 47,500.00 

งบอุดหนุนรายหัวเพ่ิมเติมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 67 คน 33,500.00 

งบอุดหนุนรายหัว เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2563 67,058.10 
รวมเงินอุดหนุนรำยหัว 219,458.10 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย  18,060.00 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา 12,000.00 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2563 45,419.30 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 75,479.30 
 

2. แผนกำรใช้งบประมำณ 2564 
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 30,000.00 
คงเหลือ 159,458.10 

ส ารองจ่าย 10% 15,945.81 
เหลือใชใ้นโครงกำร 142,512.29 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 75,479.30 
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3. กลยุทธ์/โครงกำรของแผนกำรใช้งบประมำณ 2564  
 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ โครงกำร 
งบประมำณ 

รำยหัว เรียนฟรี รวม 
1.ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อความ
มั่นคง 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 93,000.00 75,480.00 168,480.00 

2. พัฒนาและเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพผู้เรียน 
4.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แ ล ะย ก ร ะด ั บ ค ุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษา 

3. ยกระด ั บการพ ัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพบุคลากร 19,000.00 - 19,000.00 

5.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริม สร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

30,500.00 - 30,500.00 

6.ยกระด ั บ ก า รบ ร ิ ห า ร
จ ัดการแบบมีส ่วนร ่วมที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

รวมเงินงบประมำณตำมโครงกำร 142,512.29 75,480.00 217,991.59 
รำยจ่ำยประจ ำ 50,000.00   

รวมเป็นเงินงบประมำณที่ต้องใช้ท้ังหมด 192,512.29   
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4. โครงกำร/กิจกรรมของแผนกำรใช้งบประมำณ 2564  
 

โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ 

รำยหัว เรียนฟรี รวม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ 

2. ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
4. นิเทศการศึกษา 
5. พัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 
7. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. พัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนรู้
ประถมศึกษา 
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประถมศึกษา 
10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
12. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
13. สหกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ 
14. ลูกเสือ 
15. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
16. แนะแนว 
17. ทัศนศึกษา 
18. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันยาเสพติด 
20. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
21. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
22. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
23. จ้างครูปฐมวัย 
24. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 
25. ส่งเสริมการคิด 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

20,000 
30,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
2,000 
5,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

12,000 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

3,000 
1,000 

14,000 
3,000 
1,000 
2,000 

30,000 
1,000 
4,000 

10,000 
1,000 

- 
2,000 
3,480 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

20,000 
30,000 
10,000 
10,000 

 
10,000 
2,000 
5,000 
3,000 
1,000 

14,000 
3,000 
1,000 
2,000 

30,000 
1,000 
4,000 

10,000 
1,000 

12,000 
2,000 
3,480 
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โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ 

รำยหัว เรียนฟรี รวม 
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

1. ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
3. ประชุม อบรม สัมมนาภายในโรงเรียน  
4. ประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงานอื่น 
5. ส่งเสริมวิชาชีพ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษา
วินัย 

1,000 
10,000 
2,000 
4,000 
1,000 
1,000 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,000 
10,000 
2,000 
4,000 
1,000 
1,000 

 

พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

1. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
2. การศึกษาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในสถานศึกษา 
4. รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 
5. บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการ
จัดศึกษา 

3,000 
3,000 
3,500 

 
8,000 
2,000 

 
11,000 

 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 

3,000 
3,000 
3,500 

 
8,000 
2,000 

 
11,000 

 

รวมเงินงบประมำณตำมโครงกำร 142,500 75,480 217,980 
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รำยละเอียดโครงกำร 
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โครงกำร   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงำน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน 
ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     
ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 

    ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายรักษพล กล่อมพงษ์   
    นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
    นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
    นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร 
    นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง 
งบประมำณทั้งสิ้น  168,480  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้        
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี    
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
การจัดการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ให้บูรณาการความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
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และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ 
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน     
ฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้   
ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้
วิธีการที ่หลากหลายและน าผลการประเมินผู ้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและ          
ทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความ
เป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื ่อการศึกษาต่อและ           
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณลักษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ  

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ           
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียน ระดับปฐมวัย  จ านวน 42 คน 
3..1.2 ผู้เรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 25 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
3.2.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.2.3 นักเรียนมีค่านิยม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ นักเรียนผ่านการประเมินวัดผลการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

2. ประกันคุณภาพการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 80 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ร้อยละ 100 

4. นิเทศการศึกษา นักเรียนได้รับนิเทศทางการศึกษา ร้อยละ 100 

5. พัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัย 

นักเรียนปฐมวัยมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

ร้อยละ 100 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย นักเรียนปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100 

7. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้วย กิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ร้อยละ 100 

8. พัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การ
เรียนรู้ประถมศึกษา 

นักเรียนประถมศึกษามีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

ร้อยละ 100 

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประถมศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 

10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
11. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ร้อยละ 100 

12. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
13. สหกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ นักเรียนเข้าใจหลักการของสหกรณ์ ร้อยละ 80 

14. ลูกเสือ นักเรียนสอบผ่านกิจกรรมลูกเสือ ร้อยละ 100 

15. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100 
16. แนะแนว นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ ร้อยละ 100 

17. ทัศนศึกษา นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ร้อยละ 100 

18. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 100 

19. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันยาเสพติด นักเรียนสุขภาพดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100 
20. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ร้อยละ 100 

21. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100 

22. ส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย ร้อยละ 80 

23. จ้างครูปฐมวัย โรงเรียนมีครูปฐมวัยครบชั้น ร้อยละ 100 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

24. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 
25. ส่งเสริมการคิด นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และแนวคิดเชิงค านวณ 
ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลำ 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาระบบงาน
บริหารวิชาการ 

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

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

   * * * *      

3. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

   * * * *      

4. นิเทศการศึกษา * * * * * * * * * * * * 

5. พัฒนาสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์การเรียนรู้
ปฐมวัย 

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

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ปฐมวัย 

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

7. บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

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

8. พัฒนาสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์การเรียนรู้
ประถมศึกษา 

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

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ประถมศึกษา 

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

10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

* * * * * * * * * * * * 
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กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 

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

12. หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

13. สหกรณ์เพ่ือการ
เรียนรู้ 

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

14. ลูกเสือ * * * * * * * * * * * * 

15. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

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

16. แนะแนว * * * * * * * * * * * * 

17. ทัศนศึกษา * *           

18. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

19. ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันยาเสพติด 

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

20. ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

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

21. ส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรียน 

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

22. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

       * *    

23. จ้างครูปฐมวัย * *           

24. ส่งเสริมการอ่าน
ออก เขียนได้ 

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

25. ส่งเสริมการคิด * * * * * * * * * * * * 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ านวน 168,480 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ - 1,000 - 1,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น  

2. ประกันคุณภาพการศึกษา - 1,000 - 1,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

- 1,000 - 1,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

4. นิเทศการศึกษา - 1,000 - 1,000 นายไพศาล นาคแป้น 
5. พัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัย 

- - 20,000 20,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย - 5,000 25,000 30,000 น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร 
7. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - - 10,000 10,000 น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร 

8. พัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การ
เรียนรู้ประถมศึกษา 

- - 10,000 10,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประถมศึกษา - 2,000 8,000 10,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2,000 - - 2,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

11. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - 1,000 4,000 5,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 
12. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - 3,000 *3,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

13. สหกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ - - 1,000 *1,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

14. ลูกเสือ 2,000 2,000 10,000 *14,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

15. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 3,000 - *3,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 
16. แนะแนว - 1,000 - *1,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

17. ทัศนศึกษา - 2,000 - *2,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

18. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000 2,000 26,000 *30,000 นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
19. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันยาเสพ
ติด 

- - 1,000 *1,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

20. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

- 2,000 2,000 *4,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

21. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 4,000 2,000 4,000 *10,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 
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กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

22. ส่งเสริมประชาธิปไตย - - 1,000 *1,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

23. จ้างครูปฐมวัย 12,000 - - 12,000 น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร 
24. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ - - 2,000 *2,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

25. ส่งเสริมการคิด - - 3,480 *3,480 นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 22,000 26,000 120,480 168,480 *งบเรียนฟรี 15 ปี 

 
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนผ่านการประเมินวัดผลการเรียนรู้ ประเมินวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมินวัดผลการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ประเมินคุณภาพ แบบประเมินคุณภาพ 

3. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ประเมินหลักสูตร แบบประเมินหลักสูตร 

4. นักเรียนได้รับนิเทศทางการศึกษา นิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

5. นักเรียนปฐมวัยมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

บันทึก แบบบันทึก 

6. นักเรียนปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ประเมิน แบบประเมิน 

7. นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้วย 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเมิน แบบประเมิน 

8. นักเรียนประถมศึกษามีสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

บันทึก แบบบันทึก 

9. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทดสอบ/วัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบ/วัดผลสัมฤทธิ์ 
10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ทดสอบ/วัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบ/วัดผลสัมฤทธิ์ 

11. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

12. นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเมินความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจ 

13. นักเรียนเข้าใจหลักการของสหกรณ์ ประเมินความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจ 
14. นักเรียนสอบผ่านกิจกรรมลูกเสือ ทดสอบ แบบทดสอบ 

15. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมิน แบบประเมิน 

16. นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ ติดตาม แบบติดตาม 
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ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

17. นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

บันทึก แบบบันทึก 

18. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเมิน แบบประเมิน 

19. นักเรียนสุขภาพดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประเมิน แบบประเมิน 
20. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ประเมิน แบบประเมิน 

21. นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ประเมินพัฒนาการ แบบประเมินพัฒนาการ 

22. นักเรียนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย ประเมินความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจ 
23. โรงเรียนมีครูปฐมวัยครบชั้น ประเมินอัตราครู แบบประเมินอัตราครู 

24. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ทดสอบ แบบทดสอบ 

25. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแนวคิดเชิงค านวณ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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โครงกำร   พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แผนงำน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 3 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     

ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงบประมาณ 
    งานบริหารบุคคล 
    งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายรักษพล กล่อมพงษ์   
    นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
    นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
    นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร 
    นางสาวนภสรณ์ นวลพงศ์ 
งบประมำณทั้งสิ้น  19,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ท า
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการ
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ก าหนดขึ้นเป็นมาตรฐานและแบบแผน
ในการประพฤติตน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา   
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความส าคัญกับการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง 
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จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ต่อสังคม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี จ านวน 8 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.2.2 บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 

2. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
บุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

ร้อยละ 100 

3. ประชุม อบรม สัมมนาภายในโรงเรียน  บุคลากรได้รับการพัฒนาภายในโรงเรียน ร้อยละ 100 
4. ประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงาน
อ่ืน 

บุคลากรได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ร้อยละ 100 

5. ส่งเสริมวิชาชีพ และชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 100 

6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาวินัย 

บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำ 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

* * * * * * * * * * * * 
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กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 

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

3. ประชุม อบรม 
สัมมนาภายในโรงเรียน  

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

4. ประชุม อบรม 
สัมมนากับหน่วยงาน
อ่ืน 

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

5. ส่งเสริมวิชาชีพ และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

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

6. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
รักษาวินัย 

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

 
6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 19,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 1,000 - 1,000 นายไพศาล นาคแป้น 

2. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ - 10,000 - 10,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

3. ประชุม อบรม สัมมนาภายใน
โรงเรียน  

- 2,000 - 
2,000 

น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร 

4. ประชุม อบรม สัมมนากับ
หน่วยงานอื่น 

- 4,000 - 
4,000 

น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร 

5. ส่งเสริมวิชาชีพ และชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

- - 1,000 
1,000 

น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินัย 

- 1,000 - 
1,000 

นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 18,000 1,000 19,000  



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 36 

 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

ประเมินความรู้ แบบประเมินความรู้ 

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาภายในโรงเรียน ประเมินความรู้ แบบประเมินความรู้ 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ประเมินความรู้ แบบประเมินความรู้ 
5. บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินความรู้ แบบประเมินความรู้ 

6. บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 

 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งจาก
การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนวิชาชีพ และบุคลากรประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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โครงกำร   พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงำน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     

ข้อที่ 2 การะบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 

งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล 
งานบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายรักษพล กล่อมพงษ์   
    นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
    นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
    นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร 
    นางสาวนภสรณ์ นวลพงศ์ 
งบประมำณทั้งสิ้น  30,500  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระทรวงกระจายอ านาจ ด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสถานศึกษาโดยตรง 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนใหม้ี
คุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล ้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ น าไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) มีโรงเรียนประจ าต าบล อย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียน ที่มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน 3) นักเรียนทุกคนใน
ต าบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท และ 4) นักเรียน
ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ ห่วง 3. การมีภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล และ 2 เงื่อนไข 1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2. เงื ่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

โรงเรียนวัดควนธานี เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่มีขนาดเล็ก จ าเป็นต้องน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 อย่างมีประสิทธิภาพ มีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นระบบ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. กลุ่มเป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี จ านวน 8 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 บุคลากรบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นระบบ 
3.2.2 บุคลากรบริหารงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ครูมีนวัตกรรมทางการเรียน  1 นวัตกรรม 

2. การศึกษาสิ่งแวดล้อม ครูมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  1 นวัตกรรม 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในสถานศึกษา 

โรงเรียนผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 95 

4. รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบกล้องวงจรปิด ร้อยละ 80 
5. บริหารงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 

6. ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดศึกษา 

บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลำ 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม 

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

2. การศึกษา
สิ่งแวดล้อม 

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

3. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในสถานศึกษา 

* * * * * * * * * * * * 
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กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. รักษาความปลอดภัย
สถานศึกษา 

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

5. บริหารงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

6. ซ่อมแซม อุปกรณ์ 
และเครื่องมือสนับสนุน
การจัดศึกษา 

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

 
6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 30,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม - - 3,000 3,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
2. การศึกษาสิ่งแวดล้อม - 1,000 2,000 3,000 นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในสถานศึกษา 

- 3,500 - 3,500 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

4. รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา - - 8,000 8,000 นายรักษพล กล่อมพงษ์ 

5. บริหารงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 2,000 2,000 น.ส.สวุิมล วงศ์เทพบุตร 

6. ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดศึกษา 

- 6,000 5,000 11,000 น.ส.นภสรณ์ นวลพงษ์ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 10,500 20,000 30,500  

 
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูมีนวัตกรรมทางการเรียน ประเมินนวัตกรรม แบบประเมินนวัตกรรม 

2. ครูมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินนวัตกรรม แบบประเมินนวัตกรรม 

3. โรงเรียนผ่านการประเมิน ITA ประเมิน ITA แบบประเมิน ITA 
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ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

4. โรงเรียนมีระบบกล้องวงจรปิด ทดสอบ แบบทดสอบ 
5. บุคลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

6. บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บุคลการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 5 
ปัจจัยกำรบริหำรสู่ควำมส ำเร็จ ก ำกับ ตดิตำม ประเมิน และรำยงำนผล 

 
    การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด เพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนได้
ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความส าเร็จเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน
โครงการได้ทันท่วงที โรงเรียนวัดควนธานีจึงได้ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สามารถน าผลการติดตาม ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการทั้งในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด                
วิธีด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  
รวมทั้งเพ่ือน าผลการติดตาม ประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

1. วัตถปุระสงค์ 
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจาก

เงื่อนไขระยะเวลา และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตัวชี้วัดของโครงการ 
2) เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 
3) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
4) เพื่อรายงานข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพื่อให้การ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความเหมาะสมต่อไป 
 

2. สำระส ำคัญของกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  
การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564            

ของโรงเรียนวัดควนธานี แบ่งเป็น 3 ส่วน 
1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายของงบประมาณ 
2) การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและแผนปฏิบัติการ 

 

3. แนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
 โรงเรียนวัดควนธานี ก าหนดปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล ให้ผู ้รับผิดชอบ
โครงการ ได้รับทราบและรายงานผลงานความก้างหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 43 

 

 ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2564 ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และจะมีการปรับโครงการตาม
ความจ าเป็น และความต้องการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564   
 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน จะมีการประเมินผลส าเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์     
กลยุทธ์ และตัวชี ้ว ัด โดยมีการก าหนดผู ้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี ้ว ัด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และ
วิธีด าเนินการโดยก าหนดการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล จ านวน 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ทราบผลส าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี ้วัด ของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
คำสั่งโรงเรียนวัดควนธานี 

ที่  78/๒๕๖3 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

.............................................. 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานดำเนินการบริหารงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไป
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดควนธานีจึงได้มีการวาง
แผนการจัดการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวมดำเนินการ
วางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. นายไพศาล   นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายรักษพล    กล่อมพงษ ์ คร ู   กรรมการ   

 3. นางสาวสุวิมล   วงศ์เทพบุตร พนักงานราชการ  กรรมการ 
          4. นางปัทมา   แก้วละเอียด ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 5. นายปฐมชัย  วรตันติ  ครูช่วยสอน  กรรมการ 

6. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวนภสรณ์   นวลพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ

ทุ่มเท เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบังเกิดประโยชน์สูงสุด
หากมีปัญหาอุปสรรคประการให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 

                                                                
       

ลงชื่อ       
                                                           (นายไพศาล นาคแป้น) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คร้ังที่  7 /2563 

วันจันทร์ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายประพล    ชัยศร 

2. นายนิวัฒน์     ชลธาร 
3. นายจักรกฤษณ์ หลักด ี
4. นายวิพรรณ  พลวัฒน์ 
5. นางบุญธรรม  คุ้นมาก    
6. นายปิยะพล  บุญแก้ว 
7. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
8. นายไพศาล    นาคแป้น   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พระครูวิบูลธรรมโกศล 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
          1.1 แนะนำบุคลากร โรงเรียนวัดควนธานี 
 1.2 แนะนำบุคลากร นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านวังหลาม 
 1.3 ผลการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดควนธานี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 

มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 งานงานวิชาการ 
          3.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  1) หัวหน้างานบริหารวิชาการ คุณครูมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
  2) การจัดชั้นเรียน - อนุบาล 1 (23 คน) ครูสุวิมล วงศ์เทพบุตร 
     - อนุบาล 2 (12 คน) ครูปฐมชัย วรตันต ิ
     - อนุบาล 3 (7 คน) ครูปฐมชัย วรตันติ 
     - ป.1 (2 คน) ครูมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
     - ป.2 (3 คน) ครูมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 



 

     - ป.3 (4 คน) ครูรักษพล กล่อมพงษ์ 
     - ป.4 (6 คน) ครูรักษพล กล่อมพงษ์ 
     - ป.5 (7 คน) ครูสาธิต สุโขวฒันกิจ 
     - ป.6 (3 คน) ครูสาธิต สุโขวฒันกิจ 
  3) รับมอบสื่อการเรียนรู้เรื่อง ประวัติเมืองตรัง จากวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

ที่ประชุม รับทราบ คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะให้ ครูผู ้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย ที่จะ
ได้รับการบรรจุใหม่ ควรจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1 

 

 งานบริหารงบประมาณ 
3.2 เรื่อง งานบริหารงบประมาณ  
 1) หัวหน้างานบริหารงบประมาณ คุณครูสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
 2) รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

งานบริหารบุคคล 
3.3 เรื่อง อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) หัวหน้างานบริหารบุคคล คุณครูสุวิมล วงศ์เทพบุตร 
 2) อัตรากำลังครูผู้สอน 4 คน ปัจจุบัน -1 (วิชาเอก ปฐมวัย) รอเรียกบัญชีครูผู้ช่วย 
 3) ครูมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น ผ่านการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 2 ปี 4 ครั้ง 
 4) ครูปัทมา แก้วละเอียด สอบได้ตำแหน่ง พนักงานราชการ สังกัดการศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

งานบริหารทั่วไป 
3.4 เรื่อง งานบริหารทั่วไป  
 1) หัวหน้างานบริหารทั่วไป คุณครูรักษพล กล่อมพงษ์ (รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผอ.รร.) 
 2) การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 
 3) การปรับปรุงอาคารสถานที่ในช่วงงาน “เสน่ห์ตรังแลหนังโนราห์” 
  - ทาสีกำแพงโรงเรียน 
  - ปรับพื้นที่ข้างศูนย์เด็กเล็ก 
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าที่ห้องน้ำ 
 4) การแสดงในงาน “เสน่ห์ตรังแลหนังโนราห์” 

 ที่ประชุม รับทราบ คณะกรรมการสถานศึกษาของทราบรายละเอียดของการพิจารณาเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจน ครูรักษพล กล่อมพงษ์ และครูมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน การรายงานผล และการจัดสรรโดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 
            
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1) ดำเนินการตาม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-

2565 และแผนพัฒนาฯ 20 ปี 
 2) ปรับวิสัยทัศน์ “โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บริหารจัด

การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 

 3) ปรัชญา “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา.” ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี.
  4) อัตลักษณ์ “นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้” 

 5) รายละเอียด งบประมาณ พ.ศ.2564 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 219,458.10 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 75,479.30 บาท 
 6) แผนการใช้งบประมาณ 2564 
  - ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 30,000 บาท 
  - สำรองจ่าย 10% 15,945.81 บาท 
  - งบประมาณโครงการ 142,512.29 บาท 
  - งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 75,479.30 บาท 
 7) กลยุทธ์/โครงการของแผนการใช้งบประมาณ 2564 
  (1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 168,480.00 บาท 
  (2) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 19,000 บาท 
  (3) โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 30,500 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยกำชับให้ใช้งบประมาณตามแผนอย่างเคร่งครัด 
 
4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 1) ขอความเห็นชอบ รื้อถอนอาคารเรียน 1 เนื่องจาก ใช้ประโยชน์เกินกว่า 60 ปี สภาพ

ชำรุดทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ และเป็นอันตรายต่อการเข้าใช้ประโยชน์ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

 2) ขอความเห็นชอบ รื้อถอนอาคารเรียน 2 เนื่องจาก ใช้ประโยชน์เกินกว่า 55 ปี สภาพ
ชำรุดทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ และเป็นอันตรายต่อการเข้าใช้ประโยชน์ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

 3) ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ด้วยการซ่อมแซมฝาผนัง ทาสีอาคารเรียน และติดตั้งตาข่ายกันนก 
 4) ซ่อมแซมห้องน้ำ ด้วยการขัดล้าง ทาสี และปูกระเบื้อง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารเรียน 1 และเสนอขออาคารเรียนหลังใหม่มาทดแทนอย่าง

เร่งด่วน เนื่องจากมีห้องเรียนไม่เพียงพอ และมีความเสี่ยงที่นักเรียนจะได้รับอันตรายจากการใช้ประโยชน์จาก
อาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

  1. นางบุญธรรม คุ้นมาก เสนอให้จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
 ที่ประชุม เห็นชอบ 
 2. นายปิยะพล บุญแก้ว เสนอแนะให้โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
สร้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านวิชาการ เพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนมากขึ้น 
และการรวมกลุ่มของศิษย์เก่า เพ่ือระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียน 
 ที่ประชุม เห็นชอบ  



 

 
 3. นายวิพรรณ พลวัฒน์ แนะนำเรื่องการระวังป้องกันกลุ่มวัยรุ่นมาม่ัวสุมในโรงเรียนเวลากลางคืน 
 ที่ประชุม เห็นชอบ 
   
เลิกประชุมเวลา   15.30 น.                                        
 
 
 
               (นายไพศาล  นาคแป้น)                                                 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 
 
 
 
            (นายประพล   ชัยศร) 
           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 



 


