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ค าน า 
 

โรงเรียนวัดควนธานี เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษา  เพ่ือให้ผลผลิตของการจัดการศึกษา คือ “นักเรียน”  
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และให้นักเรียนมีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์  คือ  
“เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข” 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โรงเรียนวัดควนธานี 
ภายใต้กรอบทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกลยุทธ์  เป้าประสงค์  มุ่งสู่วิสัยทัศน์  และบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 
 
   
     

      
นายรักษพล  กล่อมพงษ์  

ครูโรงเรียนวัดควนธานี รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
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1 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

ส่วนที่  1   
 บทน า   

 
 
1.สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
         ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด  
               ประวัติโรงเรียน 
                   โรงเรียนวัดควนธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ก่อตั้งเมื่อ       
พ.ศ. 2450   ที่อยู่หมู่ที่ 2  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยพระครูพิศาลศีลคุณ  เจ้าอาวาส         
วัดควนธานี  ร่วมด้วยราษฎรในต าบลควนธานี ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในที่ดินทางราชการสงวนไว้ 4  ไร่ 3 
งาน 62.7 ตารางวา  ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านควนธานี  ขณะนั้นมีนักเรียน  20  คน  ครู  1  คน  เปิดสอน
ตั้งแต่        ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ  นายผอม  ทวิสุวรรณ 
                   เมื่อ พ.ศ. 2470 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนบ้านควนธานี ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้าน
ควนปริง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นใหม่  และอยู่ใกล้กัน  ครั้งเมื่อ พ.ศ.  2473  นายลบ  บุญวิชัย  ก านันต าบล
ควนธานี      ร่วมด้วยข้าราชการต าบลควนธานี  ได้จัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ดินเดิมเปิดสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 ในปี พ.ศ. 2510 
                   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518  นายเกษม  ชัยทอง  ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น  เห็นว่าพ้ืนที่ของ
โรงเรียน  ไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา  จึงขอใช้ที่ดินวัดควนธานีซึ่งติดต่อกับที่ดินของโรงเรียนประมาณ  8  
ไร่เศษ          ใช้ปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ใช้เป็นแปลงเกษตร และสนาม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนวัดควนธานี ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
   
               ที่ตั้ง 
                    โรงเรียนวัดควนธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ตั้งอยู่หมู่ที่  2        
ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง    รหัสไปรษณีย์  92110   
    
                ขนาด 
                    เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
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        สภาพชุมชน 
                   สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบ การคมนาคมสะดวก  มีถนนลาดยาง    
ใช้ในการติดต่อในตัวจังหวัด และตัวอ าเภออ่ืนๆ อาชีพหลักของชุมชน  ประกอบอาชีพการเกษตรเนื่องจาก
พ้ืนที่  ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น     ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทางศาสนา  เช่น  ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีท าบุญวันสารท  ประเพณีวันลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์   ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารใน
ชุมชนใช้ภาษาถ่ินภาคใต้ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  

- ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 80.00 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป     
คิดเป็นร้อยละ 20.00  

- นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100  

- ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท 

- จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  6  คน 
 

2. พื้นที่บริการ 
                พ้ืนที่บริการของโรงเรียนวัดควนธานี คือ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2,  หมู่ที่ 3 ,  หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และหมู่
ที่ 6    ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  
 
3. อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
          อาคารเรียนทั้งหมด  3  หลัง 

อาคารเรียนแบบ  ป.1  ก  2  หลัง   จ านวน  12  ห้องเรียน 
อาคารเรียนแบบ  017  1  หลัง    จ านวน    3  ห้องเรียน 

            
                       อาคารประกอบ  จ านวน  2  หลัง 

อาคารอเนกประสงค์ แบบ  สามัญ/306   จ านวน  1  หลัง   
ส้วม แบบ สปช.601/26              จ านวน  2  หลัง  6  ที่นั่ง  
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4. ข้อมูลครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์ จ านวน 
สภาพการใช้งาน 

ใช้การได้ดี ควรซ่อม ควรจ าหน่าย 
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 6 6 - - 
2. เครื่องพิมพ์(Printer) 5 5 - - 
3. โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ประถมศึกษา 20 20 - - 
4. โทรทัศน์สีจอแบน 9 6 - 3 
5. คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 6 - - 6 
6. คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) 9 8 - 1 
7. ตู้เย็น 2 2 - - 
8. โต๊ะเข้ากลุ่มสี่เหลี่ยมคางหมู 11 11 - - 
9. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 1 - - 
10. ถังเก็บน้ า 1600 ลิตร 1 1 - - 
11. โต๊ะอาหาร 3 3 - - 
12. เครื่องกรองน้ า 1 1 - - 
13. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 2 - - 
14. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 1 - - 
15. โต๊ะประจ าห้องสมุด 5 5   
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5. ข้อมูลนักเรียน ( ใช้ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 ) 
        5.1 จ านวนนักเรียน โรงเรียนวัดควนธานี  ปีการศึกษา  2562 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล    1 3 7 10 
อนุบาล    2 4 3 7 
อนุบาล    3 - 1 1 

รวมชั้นอนุบาล 7 11 18 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 1 - 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   2 4 - 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3 3 1 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 3 2 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5 4 - 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 1 1 2 
รวมชั้นประถมศึกษา 16 4 20 

รวมทั้งสิ้น 23 15 38 
  
  6. ข้อมูลครูและบุคลากร 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี  ปีการศึกษา 2562 

ต าแหน่ง อันดับ 
เพศ 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน      
ครูผู้ช่วย - - 1 1  
คร ู คศ.1 - - -  
ครู  ช านาญการ คศ.2 1 - 1  
ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 - - -  
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) - - 1 1  
ครูจ้างชั่วคราว - - 1 1  
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - 1 1  

รวม 1 4 5  
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7.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา  2561 
 7.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

สาระวิชา 
จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ยร้อยละ 

ความสามารถด้านภาษา 5 14.80 7.22 42.28 
ความสามารถด้านค านวณ 5 9.20 5.23 26.28 
ความสามารถด้านเหตุผล 5 13.60 7.25 38.85 

รวม 5 12.53 18.93 35.80 
 

7.2 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ยร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 3 30.00 10.80 30.00 
ภาษาไทย 3 41.08 11.28 41.08 
วิทยาศาสตร์ 3 34.33 12.11 34.33 
ภาษาอังกฤษ 3 19.17 4.25 19.16 

รวม 3 31.15 9.61 31.14 
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-  ภารกิจและผลผลิตหลัก 
  โรงเรียนวัดควนธานีจัดการศึกษา 2 ระดับ  ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)  และ
ระดับประถมศึกษา 
  1.  ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่มีอายุ 4 - 5  ปี 
ในเขตพ้ืนที่บริการ ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา  และสังคมตามวัย
การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเตรียมความพร้อมที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับต่อไป 
  2.  ระดับประถมศึกษา  จัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่  7   ในเขต
พ้ืนที่บริการทุกคนให้ได้เรียนในระดับประถมศึกษาจนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด   โดยมุ่งเน้น
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เคารพสิทธิของผู้อื่นมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย 
 
8.  ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

1.  โรงเรียนวัดควนธานีได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2557   

2.   โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบท่ี  3  (ปี  2554 – 2558) 
           3.  โรงเรียนวัดควนธานี  ได้ให้การสนับสนุนการจัดสอบและให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบ
ประจ าอ าเภอ โครงการตอบปัญหาธรรมะ  “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34  พ.ศ. 2558 
   4.   ผ่านการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices)  โรงเรียนดีประจ าต าบล  ระดับดี    ปี 2560 
  5. โรงเรียนวัดควนธานี มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้
สมบูรณ์ ครบถ้วน  ถูกต้อง ภายในเวลาที่ก าหนด 
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9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนวดัควนธานี   จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

วัดควนธานี   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

 ระดับประถมศึกษา 
 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์ 40 40 40 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

      
     การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 
     หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 80 80 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

      
  - กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
  -  ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040 ชั่วโมง/ปี 
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10.  ข้อมูลงบประมาณ   
 เงินงบประมาณประจ าปี 2563  (จ านวนนักเรียน  ปฐมวัย  18 คน , ประถม 20 คน) 

1. งบอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับปฐมวัย    คนละ  1,700  บาท  30,600  บาท   
2. งบอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับประถมศึกษา  คนละ  1,900 บาท 68,600  บาท 
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

คนละ 430 บาท        7,740  บาท 
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

คนละ 480 บาท       9,600  บาท 
5.  งบอาหารกลางวัน                          78,000  บาท /ภาคเรียน 

 6.  กองทุนหลักประกันสุขภาพ      45,000  บาท 
รวมเงินงบประมาณ          239,540  บาท 
 

11. ทรัพยากรที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน   ดังนี้ 
1. เครือ่งคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 5  เครื่อง 
2. เครื่องแท็บเล็ต (Tablet)   จ านวน  6  เครื่อง 
3. โทรทัศน์     จ านวน  7  เครื่อง 
4. คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค)   จ านวน  8  เครื่อง 
5. เครื่องพิมพ์ (Printer)    จ านวน  5  เครื่อง 

 
12. ข้อมูลห้องพิเศษ 
 

ที ่ ห้องพิเศษ จ านวน 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
2. ห้องผู้บริหาร 1 
3. ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 
4. ห้องสมุด 1 
5. ห้องประชุม 1 
6. ห้องพักครู 1 
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13. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 200 
2. ห้องพยาบาล 10  
3. ห้องสื่อการเรียนการสอน 20  
4. แปลงสาธิตการเกษตร 150  
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 200  
6.โรงอาหาร 200 
7. ห้องประชุม 100  
8. สนามฟุตบอล 50  

 
14. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ศาลหลักเมืองตรัง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 20 
2. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 10 
3. พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  มหิศรภักดี                 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
10 

4. สถานีรถไฟกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 10 
5. วนอุทยานน้ าพุร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 5 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเตาถ่าน อ าเภอกันตัง 3  
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าไซ อวน ดักปลา อ าเภอกันตัง            
จังหวัดตรัง 

3  

8. ท่าเทียบเรือกันตัง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 2  
9. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง  จังหวัดตรัง 6  
10.สวนพฤษศาสตร์เขาช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 2  
11. สวนพฤษศาสตร์สากลภาคใต้ทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

4 

12.ศูนย์การค้า  Robinson อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

5 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

13. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2  
14. อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  มหิศรภักดี                 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1  

15. ศูนย์ศิลปะวิถี   อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 1  
16. วังเทพธาโร  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1  
17. วังนกน้ า  อ าเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง 2  
18. วังผาเมฆ    อ าเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง 2  

19. ลานปูด า   อ าเภอเมือง   จังหวัดกระบี่ 1  
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

   

โรงเรียนวัดควนธานี  จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามโรงเรียนนิติบุคคล   โดยแบ่งเป็น   4  งาน  
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารบุคคล  และ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  หลักการกระจายอ านาจ  และ หลักธรรมาภิบาล  
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ร่วมท างานเป็นทีม ชุนชนให้ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
การระดมทุน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่   มีอาชีพเกษตรกรรม และ
รับจ้างทั่วไป  ท าให้สภาพทางเศรษฐกิจไม่แน่นอน   โรงเรียนมีข้อจ ากัด มีเขตบริการหมู่ที่ 1,2,3,4,5 และหมู่ที่ 
6 ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อม
ภายในดังนี้   
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment  : C-PEST)  

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social  cultural: S) 
โอกาส  (Opportunities) 
1. สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
2. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต,อบจ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี 
3.  ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง 
4.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจากเขตพ้ืนที่ฯ 
5.  มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศาลหลักเมืองตรัง, วัด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,ศูนย์

เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน , 
อุปสรรค  (Threats) 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง

ความประพฤติและเรื่องการเรียน 
2. นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยกซ่ึงส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
3. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

-  ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 

ด้านเทคโนโลยี   (Technological : T) 
โอกาส  (Opportunities)  
1. มีการบริการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

          2.   สถาบันทางการศึกษา และองค์กรต่างๆ มีความพร้อม เห็นความส าคัญและให้การ 
สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลย ี

3.   โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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อุปสรรค (Threats) 
1. สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติดอยู่กับการ

ใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอื่น 
2.  สื่อที่ได้รับไม่เพียงกับความต้องการของจ านวนนักเรียน 
3.  งบประมาณสนับสนุนในการจัดหา หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยยังไม่เพียงพอ 

           4. ความพร้อมในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ให้ทั่วถึง ยังขาดประสิทธิภาพ 
-  ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส 
 

ด้านเศรษฐกิจ  (Economic :  E) 
โอกาส(Opportunities) 
1.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)จาก สพฐ. 
2.   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากบริษัท  ร้านค้าในชุมชน รอบๆบริเวณโรงเรียน 
3.   ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้น าชุมชน ชุนชน และผู้ปกครอง 
อุปสรรค (Threats) 
1.  ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหาเรื่อง

การเงิน 
2.  ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 

    -  ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 
ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political-Legal :  P) 

โอกาส(Opportunities) 
1. มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของระเบียบ เงื่อนไข แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ 
4. นโยบายต้นสังกัด มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค   (Threats) 
1. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย 
2. คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองน้อย 
3. เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย 

-  ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
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2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment : 2S 4M) 
ด้านโครงสร้าง    (Structure : S1) 

จุดแข็ง   (Strengths) 
1.  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านยึดหลักการ

บริหารแบบ PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบได้ 
2.  มีเครือข่ายสถานศึกษารองรับการกระจายงานทางการศึกษา 
จุดอ่อน   (Weaknesses) 
1. การด าเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบระดับชาติ  

O-net 
-  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านโครงสร้าง เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
 

ด้านผลผลิตและการบริการ  (Services and Products : S2) 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
     ผลการสอบระดับชาติ O-net ของโรงเรียนยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

-  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านผลผลิตและการบริการ เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
 

ด้านบุคลากร   (Man : M1) 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเสียสละ มุ่งม่ัน ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
2.  บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.  บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
2.  บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก 

-  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านบุคลากร เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money : M2)  
จุดแข็ง(Strengths) 
1. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ 
3. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 



 
14 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

4. ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู้น าท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชน 

 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต้องรีบเร่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกินไป 
2. อาจต้องมีการส ารองจ่ายบางงานที่จ าเป็นเร่งด่วน 
3. งานการเงินและพัสดุ ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขตายตัว ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานคือครู ซึ่งมี

หน้าที่โดยตรงคือการสอน ครูจึงต้องใช้เวลาในการท างานการเงินและพัสดุมาก จึงไปเบียดบังเวลาการสอนของ
คร ู
-  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
 
ด้านวัสดุอุปกรณ์   (Materials : M3) 
            จุดแข็ง(Strengths) 
1. สถานศึกษาได้ใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และการบริการชุมชนคุ้มค่า 
            จุดอ่อน(Weaknesses) 

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

-  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
 
ด้านการบริหารจัดการ   (Managements : M4) 

จุดแข็ง(Strengths) 
1.   สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
2.   โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาโรงเรียน 
จุดอ่อน(Weaknesses) 

  1.   มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน 
2.   การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
3.    ขาดการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน 

-  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านการบริหารจัดการ  จุดอ่อนเป็นมากกว่าจุดแข็ง 
 
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

    โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกในภาพรวมจะเอ้ือต่อการจัดการศึกษาเป็นโอกาสมากกว่า
อุปสรรค  . ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี  
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ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ 
ศาลหลักเมืองตรัง,วัด   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน   และมีจุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน  
                
 
กราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา 
สภาพเอ้ือและแข็ง 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 

1. วิสัยทัศน์(Vision) 
 โรงเรียนวัดควนธานี   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่ ง พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้                     
สู่มาตรฐานการศึกษา  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรมีส่วนร่วม  สู่สังคมอนาคตที่
ยั่งยืน 
 
2. พันธกิจ(Mission)  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ สามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่มาตรฐานการศึกษา และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ระดับประเทศ 
 3. ส่งเสริมข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้นัก เรียน และจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
  
3.เป้าประสงค์(Goal) 

1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคน
ไทย  12 ประการ  

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลรอบด้าน  มีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าระดับประเทศ และมี
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง 
และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4 .สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้ รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน และได้มาตรฐานการศึกษา  
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5. สถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

4.ค่านิยมร่วม 
 ผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีวิถีชีวิตที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ    
 
5.กลยุทธ์(Strategy) 
 1.   ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน 
3. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ยกระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 
6.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตรช์าติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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7.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 
 โรงเรียนวัดควนธานี  ได้ก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย  การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ปี 2562 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1.ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

 

 1. ร้อยละของครูน า”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 2. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 3. ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย  
 12 ประการ 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2.พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่สมวัย ได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

วิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 

5. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับ
ดีและระดับดีขึ้นไป 

วิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ปี 2562 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 

 

6. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนผ่าน
เกณฑ์ตามช่วงวัย 
    - ชั้น ป. 1 อ่านออกเขียนได้ 
    - ชั้น ป. 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 
วิชาการ 

 
ร้อยละ  100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 

ร้อยละ  100 
 

 
 

ร้อยละ  100 
 

7. คะแนนเฉลี่ยร้อยละนักเรียนชั้น ป.3 ในการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐาน  ของผู้เรียนระดับชาติ(Nation 
Test : NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

วิชาการ 
 

ร้อยละ  3 
 

ร้อยละ  3 ร้อยละ  3 ร้อยละ  3 

8. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 6  ที่มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  

วิชาการ ร้อยละ  50 ร้อยละ  50 ร้อยละ  50 ร้อยละ 50 

3. ยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการน าสื่อ 
นวัตกรรมมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 

 

 

วิชาการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ปี 2562 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 

 
10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการ
พัฒนาตาม ID Plan สามารถน าไปใช้การพัฒนาตนเอง 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคคล ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการน าสื่อ 
นวัตกรรมมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

บุคคล ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

1. 12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการ
พัฒนาตาม ID Plan สามารถน าไปใช้การพัฒนาตนเอง 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคคล ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4.เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 

2. 13. สถานศึกษามีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

บุคคล ร้อยละ 80 ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3. 14. สถานศึกษามีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายนอกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จาก สมศ.(องค์การมหาชน) 

บุคคล รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
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5. ส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

15. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

16. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

6.ยกระดับการบริหาร 
จัดการแบบมีส่วนร่วมที่ 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

17. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ การด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

18. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

บริหารทั่วไป ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

19. ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

20. ร้อยละของเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บริหารทั่วไป ร้อยละ 90.5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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จุดเน้น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2565 
จุดเน้นที่ 1 : ด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐาน ดังนี้ 
1.1.1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่ 

สมดุล เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย 
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ทุกคนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง   
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  

(O-NET) เพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.1.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่การศึกษาต่อด้วยการ 

แนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง 

สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
     1.2  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจใน
ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่ดี 
1.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่เรียนรู้ 

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนี้ 
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.3.3 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ

เยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
จุดเน้นที่ 2 : ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.1 ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

2.1.1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู ให้
สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี 
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาและโดยเพื่อนครูทั้งในโรงเรียน

เดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
2.1.4 ครไูด้รับช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูใน

พ้ืนที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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2.1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดการเรียนรู้ได้ 
      2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
 
จุดเน้นที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม หลักธรรมภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)  ดังนี้ 

3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือประเทศ  ได้รับการช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1.3 สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน  มีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม  ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 

3.1.4 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง 
เขต 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไป   

3.1.5 โรงเรียนได้รับการรับรองจาก  สมศ.  รอบท่ี 4 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและงบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 
 

ประเด็นการพัฒนา/งบประมาณ  จ าแนกตามกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 

 

กลยุทธ์ ประเด็นการพัฒนา โครงการ 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 

1.ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

- ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

1.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000 3,500 4,000 

2.พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

- พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กก่อน
ประถมศึกษา เพื่อให้มีพัฒนาการตามวัยอย่างมี
คุณภาพ มีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 

2.หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

10,000 15,000 20,000 
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กลยุทธ์ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
2563 2564 2565 

3.ยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้านเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน   
- พัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
ความต้องการสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพ   
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

10,000 15,000 15,000 

4.เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 

- พัฒนามาตรฐานการศึกษา และประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนรายงานผล
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 

4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 5,000 10,000 15,000 

5.ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้าน
สุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ 

5.ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 5,000 10,000 10,000 

6.ยกระดับการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนาด้านต่างๆของนักเรียน  

6.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7,000 7,500 8,000 

รวมงบประมาณทั้ง 6 กลยุทธ์  27,000 42,500 48,000 



 
26 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

 

ส่วนที่  5   
ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ การก ากับติดตามและรายงาน 

 
 การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน  เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ตัวชี้วัด  เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
ได้ทราบปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และความส าเร็จเป็นระยะๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ปรับเปลี่ยนโครงการได้ทันท่วงที  โรงเรียนวัดควนธานีจึงได้ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สามารถน าผลการติดตาม  ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการทั้งในส่วนของ
เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  วิธีด าเนินงาน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  รวมทั้งเพ่ือน าผลการติดตาม  ประเมินโครงการมาใช้ในการ วางแผนพัฒนา
การศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขระยะเวลา  และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตัวชี้วัดของโครงการ 

2. เพ่ือรวบรวมปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ระหว่างปี 

3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
4. เพ่ือรายงานข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกิจกรรม  โครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความเหมาะสมต่อไป 
 

สาระส าคัญของการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของโรงเรียนวัดควนธานี  แบ่งเป็น 3 ส่วน 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายของงบประมาณ 
2. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 



 
27 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

แนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 โรงเรียนวัดควนธานี  ก าหนดปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้รับทราบและรายงานผลงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563  ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ
โครงการ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 2  กุมภาพันธ์ 2563  – พฤษภาคม  2563  ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในแต่ละโครงการ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 3 มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563  ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่
ละโครงการ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  และจะมีการปรับโครงการ
ตามความจ าเป็น  และความต้องการ  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน จะมีการประเมินผลส าเร็จของวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และตัวชี้วัด  โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
และวิธีด าเนินการโดยก าหนดการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือให้ได้ทราบ
ผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565   โรงเรียนวัดควนธานี 
ฉบับนี้  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดควนธานีในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2563   เมื่อวันที่   28 กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 

(นายประพล    ชัยศร) 
   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดควนธานี 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดควนธานี 

ครั้งที่ 1 /2562 
วันจันทร์ที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดควนธานี 
 
เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายประพล  ชัยศร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายจักรกฤษณ์  หลักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางอารมย์  รักษศรี  ผู้แทนศิษย์เก่า  
๔. นายวิวัฒน ์ ชลธาร  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร ผู้แทนครู 
๖. พระครูวิบูลธรรมโกศล  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๗. นางสมใจ ชาติกุล  ผู้แทนชุมชน 
๘. นายรักษพล  กล่อมพงษ์ รักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธานี   

กรรมการและเลขานุการ   
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายสมพร  คงที่  ผู้แทนผู้ปกครอง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวนภสรณ์   นวลพงศ์   ธุรการโรงเรียนวัดควนธานี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

            1.1  เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดควนธานี โดยก าหนดการประชุม
ทุก ๒ หรือ ๓ เดือน ครั้ง  เพื่อร่วมกันหารือและการมีส่วนร่วมในการบริหาร  จัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
      ไม่มี 
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 ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
เลขานุการ  : เนื่องด้วยทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  2  ได้จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยทางสพป.ตรัง เขต  2  ได้ส่งร่างทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565  และได้ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์  ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์  (Vision)  :   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง  มุ่งพัฒนา
คุณภาพนักเรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ  (Mission)  :   

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology) 
 เป้าประสงค์  (Goal)  :   

1.  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  
และสังคมโดยรวม 
 2.  นักเรียน  เป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ            
มีสมรรถนะตามหลักสูตร  และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเป็นพลเมือง  พลโลกที่ดี  
(Global  Citizen)  พร้อมก้าวสู่สากล  น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้  และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และนักเรียน ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีคุณภาพ 
 5.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  2  และสถานศึกษามีการบริหารจัดการ 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
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 กลยุทธ์  (Strategy)  :   

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 4.  เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 6.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา     
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  : แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่  2/๒๕๖2 วันที่ 14 พฤษภาคม  ๒๕๖2 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการ  : ทางโรงเรียนวัดควนธานีได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2563 – 
2565  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  2  เมื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จ  และได้รับความเห็นชอบ  ทางโรงเรียนก็จะได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 
 
ที่ประชุม รบัทราบ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอพิจารณา 

5.1    เลขานุการ  : ขอความเห็นชอบในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565  ตามค าสั่งโรงเรียนวัดควนธานี ที่ 140/2562  ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2562  ทางคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ภายนอก  จนมี
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนวัดควนธานี   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่ ง พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธร รมน าความรู้                     
สู่มาตรฐานการศึกษา  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรมีส่วนร่วม  สู่สังคมอนาคตที่
ยั่งยืน 
 
 พันธกิจ (Mission)  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ สามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่มาตรฐานการศึกษา และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ระดับประเทศ 
 3. ส่งเสริมข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้นัก เรียน และจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 เป้าประสงค์  (Goal)  : 

1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคน
ไทย  12 ประการ  

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลรอบด้าน มีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าระดับประเทศ และมี
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง 
และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4 .สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้ รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน และได้มาตรฐานการศึกษา  

5. สถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  (Strategy)  : 

 1.   ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน 
3. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ยกระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
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๕.2   นายวิวัฒน์  ชลธาร  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหาร    ส่วนต าบลควน
ธานี  แจ้งเรื่องการขอใช้ประโยชน์อาคารเรียน ๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม)  ขอใช้ประโยชน์  เป็นศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ  
ประจ าต าบลควนธานี  และห้องสมุดคืนให้ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นห้องสมุด   ของนักเรียนต่อไป 

 

มติท่ีประชุม   มีมตเิห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ใช้ประโยชน์อาคารเรียน ๒ (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเดิม)  เป็น
ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ  ประจ าต าบลควนธานี  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ชุมชนต่อไป   
เลขานุการ  : ๕.3  ขอความเห็นชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     
ตามค าสั่งโรงเรียนวัดควนธานทีี่ 164/๒๕๖2  ลงวันท่ี 2 ตุลาคม ๒๕๖2  
โรงเรียนไดจ้ัดท าโครงการตา่งๆ ในปีงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 6 โครงการ  
โดยมโีครงการดังต่อไปนี ้

   ๑.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  โครงการหนูนอ้ยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 

   3.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4.  โครงการพัฒนางานประกันคณุภาพ 
   5.  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน 

   6.  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    

  โครงการพิเศษ  จ านวน  4  โครงการ 
   - งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
    1.  เปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้  

   - งบ สป.สช. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  
    2.  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัของนกัเรียน  

    3.  โครงการปลูกผกัปลอดสารพิษในโรงเรียน 

    4.  โครงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในโรงเรียนวดัควนธานี 
    5.  โครงการพฒันาการเด็กสมวยัด้วยการเล่านิทาน 
   - งบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
    6.  โครงการอาหารกลางวัน 
  หลังจากด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วทางโรงเรียนวดัควนธานีจะได้น าส่งแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
ต่อไป 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
    
เลิกประชุมเวลา   15.๓0 น. 
 
 
 

ลงช่ือ                                     ผู้จดรายงานการประชุม                                                                                                                                                   
                                                      (นายรักษพล  กล่อมพงษ์) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวดัควนธานี 
                                                           
 

ลงช่ือ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                         
          (นายประพล  ชัยศร) 

                                          ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวดัควนธานี 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดควนธานี 
ที่  1๖๕/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565) 
----------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนวัดควนธานี   จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ปี                        
(พ.ศ.2563 – 2565)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ     
 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีความสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมาย         ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต 2  จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)  ดังนี้   

 
1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์  คร ู       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
3. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  กรรมการ 
4.  นางปัทมา  แก้วละเอียด  ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
5. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้ผู้ ที่ มี รายชื่ อตามค าสั่ งปฏิบั ติหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมายให้บรรลุ วัตถุประสงค์                        

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  8  พฤศจิกายน  2562 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                    ลงชื่อ       
                                                                               (นายรักษพล  กล่อมพงษ์) 
                                                                    ครูโรงเรียนวัดควนธานี   รักษาการในต าแหน่ง                                              
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
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คณะผู้จดัท า 
ทีป่รึกษา 
นายรักษพล  กล่อมพงษ ์   ครูโรงเรียนวัดควนธานี   รักษาการในต าแหน่ง                                              

                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัควนธานี 
 
คณะท างาน 

1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์   คร ู   ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร   พนักงานราชการ  คณะท างาน 

3. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น   ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 

4. นางปัทมา   แก้วละเอียด   ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 

5. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ  เลขานุการและ
คณะท างาน 

 

พมิพ์/จดัรูปเล่ม 

นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

 

ออกแบบปก 

นายปฐมชยั    วรตนัติ      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 


