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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดควนธานี ขอขอบคุณคณะท างานและให้ใช้
เป็นกรอบแนวทางและเครื ่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนวัดควนธานี จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวน
งาน/โครงการ และผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง 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.2565 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 และแผนปฏิบัติการประจ าปีจะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ตามภารกิจและเป้าประสงค์ ให้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการศึกษา ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้ นพื้นฐาน และนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

แผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนวัดควนธานี ด าเนินการจัดท าโดย
ใช้กรอบแนวคิดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สภาพ บริบท ความต้องการของโรงเรียน และชุมชน 
รวมถึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) และแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2565 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 ใช้เป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์และใช้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะผลสรุปจากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบการวิเคราะห์และก าหนดโครงการ จ านวน 15 โครงการ ภายใต้
งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 321,310.09 บาท โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ร่วมทบทวน 
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จนแล้วเสร็จ 
และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม 5/2564 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อย จึงถือได้ว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการที่เกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องรองรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ และความต้องการ
ของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 1.1) ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 ก่อตั้งเมื่อ       
พ.ศ.2450 ที่อยู่หมู่ที ่2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพระครูพิศาลศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดควนธานี  
ร่วมด้วยราษฎรในตำบลควนธานี ได้สร้างอาคารชั ่วคราวขึ ้นในที ่ดินทางราชการสงวนไว้ 4 ไร่ 3 งาน          
62.7 ตารางวา ตั ้งชื ่อว่า โรงเรียนบ้านควนธานี 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 กำนัน      
ตำบลควนธานี ร่วมด้วยข้าราชการตำบลควนธานี 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 โรงเรียนวัดควนธานี 
ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  
 1.2) ที่ตั้งสถานศึกษา 
  เลขที่ - หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 

1.3) เขตบริการของสถานศึกษา 
  6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 1.4) สภาพชุมชน 

สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยาง    
ใช้ในการติดต่อในตัวจังหวัด และตัวอำเภออ่ืน ๆ อาชีพหลักของชุมชน ประกอบอาชีพการเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่  
ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น     
ที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ ประเพณีทางศาสนา เช่น  ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีทำบุญ  
วันสารท ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารในชุมชนใช้ภาษาถิ่นภาคใต้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 36,000 บาทต่อปี จำนวน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน 
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 1.5) อาคารเรียน อาคารประกอบ 

ที ่ ประเภทอาคาร ขนาด จำนวน การใช้สอย 

1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 6  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องเรียน ป.1-6 
- ห้องธุรการ 
- ห้องพัสดุ 

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

3. อาคารเรียนแบบ  017 3  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องประชุม 
- ห้องพักครู 

4. อาคารอเนกประสงค์ แบบ  
สามัญ/306 

1 ห้อง  1  หลัง - โรงอาหาร 
- ห้องอเนกประสงค์ 

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 25 พฤศจกิายน 2564) 
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล    1 6 7 13 

อนุบาล    2 11 13 24 

อนุบาล    3 7 5 12 

รวมชั้นอนุบาล 24 25 49 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 5 4 9 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   2 2 1 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3 1 2 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 5 0 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5 5 1 6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 4 3 7 

รวมชั้นประถมศึกษา 22 11 33 

รวมทั้งสิ้น 46 36 82 
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3. ข้อมูลบุคลากร 
 3.1) บุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ สาขาวิชา ตำแหน่ง สอนวิชา/ชั้น 

1. นายไพศาล นาคแป้น ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ 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 นวลพงศ์ วท.บ. เกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 
 3.2) ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา 

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  ทรงจำรัส 
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) โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

นายไพศาล นาคแป้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

งานบริหารวิชาการ 
 

 

 

 งานบริหารงบประมาณ 
 

 

งานบริหารบุคคล 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

นายรักษพล กล่อมพงษ์  

ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

น.ส.มยรุฉัตร เพ็ชรสนั่น 
 

นายรักษพล กล่อมพงษ ์ น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 
 

นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
 

น.ส.นภสรณ์ นวลพงศ ์
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ส่วนที่  2 
การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment  : C-PEST)  
  1.1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural: S) 

โอกาส (Opportunities) 
(1) สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
(2) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต.ควนธานี, รพ.สต.ควนธาน ี
(3) ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง 
(4) ได้รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจากเขตพ้ืนที่ฯ 
(5) มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศาลหลักเมืองตรัง , วัด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน  
อุปสรรค  (Threats) 
(1) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่ใน

เรื่องความประพฤติและเรื่องการเรียน 
(2) นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยก ส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
(3) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 

1.2) ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
โอกาส (Opportunities)  
(1) มีการบริการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู ้อย่าง

หลากหลาย 
(2) สถาบันทางการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ มีความพร้อม เห็นความสำคัญและให้การ

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

อยู่กับการใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
(2) สื่อที่ได้รับไม่เพียงกับความต้องการของจำนวนนักเรียน 
(3) งบประมาณสนับสนุนในการจัดหา หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยยังไม่เพียงพอ 

            (4) ความพร้อมในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ให้ทั่วถึง ยังขาดประสิทธิภาพ 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเทคโนโลยี เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส 
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1.3) ด้านเศรษฐกิจ  (Economic :  E) 
โอกาส(Opportunities) 
(1) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)จาก สพฐ. 
(2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากบริษัท ร้านค้าในชุมชน รอบ ๆ บริเวณ

โรงเรียน 
(3) ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้นำชุมชน ชุนชน และผู้ปกครอง 
อุปสรรค (Threats) 
(1) ค่าครองชีพสูงทำให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหา

เรื่องการเงิน 
(2) ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 

     ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 

1.4) ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political-Legal : P) 
โอกาส (Opportunities) 
(1) มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
(2) มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน 
(3) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของระเบียบ เงื่อนไข แนวทางท่ีถูกกำหนดไว้ 
(4) นโยบายต้นสังกัด มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค (Threats) 
(1) มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยทำให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย 
(2) คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองน้อย 
(3) เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment: 2S 4M) 
2.1) ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) 

จุดแข็ง (Strengths)  
(1) มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านยึด

หลักการบริหารแบบ PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบได ้
(2) มีเครือข่ายสถานศึกษารองรับการกระจายงานทางการศึกษา 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 7 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
(1) การดำเนินงานตามนโยบายบางเรื ่องยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวั ง ได้แก่ ผลการสอบ

ระดับชาติ O-net 
ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านโครงสร้าง เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

 

2.2) ด้านผลผลิตและการบริการ (Services and Products : S2) 
จุดแข็ง(Strengths) 
(1) นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
(2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
จุดอ่อน(Weaknesses) 

       (1) ผลการสอบระดับชาติ O-net ของโรงเรียนยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านผลผลิตและการบริการ เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

 

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

ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านบุคลากร เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
 

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

และเอกชน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชน 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
(1) งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต้องรีบเร่งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกินไป 
(2) อาจต้องมีการสำรองจ่ายบางงานที่จำเป็นเร่งด่วน 
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(3) งานการเงินและพัสดุ กำหนดระเบียบและเง่ือนไขตายตัว ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานคือ
ครู ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงคือการสอน ครูจึงต้องใช้เวลาในการทำงานการเงินและพัสดุมาก จึงไปเบียดบังเวลาการ
สอนของคร ู

ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
 

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

(1) สถานศึกษาได้ใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และการบริการชุมชน
คุ้มค่า 
             จุดอ่อน(Weaknesses) 

(1) ขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
(2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังใช้ได้ไม่คุ้มค่า 
(3) มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
 

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

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

ผลการวิเคราะห์  พบว่า ด้านการบริหารจัดการ  จุดอ่อนเป็นมากกว่าจุดแข็ง 
 

3. ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
     โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกในภาพรวมจะเอื้อต่อการจัดการศึกษาเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนธานี ผู ้นำชุมชน  
ผู้ปกครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศาลหลักเมือง
ตรัง วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน    
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4. กราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา 
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จุดอ่อน W ( - ) 
จุดแข็ง S ( + )  
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อุปสรรค  T  ( - ) 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

1. สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา 

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประกอบด้วย   
ศาลหลักเมืองตรัง หมายถึง สิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ ศูนย์รวมจิตใจ เคารพบูชาของชาวตรัง และความ

เจริญรุ่งเรืองของเมืองในสมัยแรก  
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา. หมายถึง ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี. 
ดอกบัวบาน หมายถึง การสร้างคนดีมีความกตัญญูเหมือนดอกบัวบานเหนือน้ำ ค้ำจุนบ้านเมืองให้

เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 

2. ปรัชญาสถานศึกษา 
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา. ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี. 

 

3. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

4. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 
 

5. สีประจำสถานศึกษา 
 แดง - เหลือง 
 

6. อักษรย่อสถานศึกษา 
 ค.ธ. 
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7. วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

9. เป้าประสงค์ (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 และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3) นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง และ
ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

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

5) สถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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10. กลยทุธ์ (Strategy) 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2) ส่งเสริมกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา 

3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา 
6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

11. ยุทธศาสตร์ชาติ 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. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
1.1 พัฒนานักเรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  

1.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว และชุมชน 
  2. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ   
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง เช ่น ภัยจากยาเสพติด  ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์สิน         
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การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
และสถานศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบควบคุมความปลอดภัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษา  ความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา รวมถึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลความปลอดภัย และรายงานผล
การดำเนินงาน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต    
ด้านความปลอดภัย สามารถรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวมในสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน
ดังนี้ 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.2 ด้านการดำรงชีวิต ได้แก่ การบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ จากสภาพแวดล้อม การเรียนการสอน 
และเครื่องเล่นต่างๆ จากบุคคล อาชญากรรม สังคม เทคโนโลยี สุขภาพ สุขภาพจิต ยาเสพติด กลั่นแกล้ง  
รังแกกัน การค้ามนุษย์ ติดเกม สื่อออนไลน์ เพศ ความรุนแรงทะเลาะวิวาท 

2.3 ด้านภัยพิบัติ จากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) เพ่ือรองรับวิถีใหม่ (new normal) 

2.4 ด้านการเดินทาง ได้แก่ ทางบก เช่น รถของผู้ปกครองรับส่ง รถของบุคคลภายนอก 
จักรยานยนต์ และจักรยาน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการรักษาป้องกันและแก้ปัญหา
ความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 

ส่งเสริม สนับสนุน แอพพลิเคชั ่นให้สถานศึกษามีช่องทางในการรับเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว นำไปสู่
สถานศึกษาปลอดภัยอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนค้นหาต นเอง 
นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของนักเรียน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนาทั้ งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการ

เรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

1.3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณการทักษะชีวิต ให้มีความยืดหยุ่น  โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียน 
2.1 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนระดับปฐมวัย 

1) ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกปี 
สรุปและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3) ศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 

2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการ      

ที่สมวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
หลักสูตร มีทักษะ การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม มีความรู้
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ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะ
ทางด ้านภาษาไทย เพ ื ่ อใช ้ เ ป ็น เคร ื ่ องม ือในการเร ียนร ู ้  ม ีน ิส ัยร ักการอ ่ าน ม ีท ักษะส ื ่ อสาร  
ภาษาอังกฤษ  

2) ดำเน ินการประเม ินความสามารถพ ื ้นฐานระด ับชาต ิ  ( NT) น ัก เร ี ยน                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามความสมัครใจของนักเรียน รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต 
และนำไปปฏิบัติได ้

4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื ่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้     
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา 

3.1 จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ คลังสื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียน ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

3.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
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1.2 จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์   
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื ่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ    
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่นักเรียน 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
นำไปสู่การสร้างการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน (Distance Learning Information Technology: DLIT) 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ

สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 ส่งเสริมสถานศึกษา นักเรียนให้ได้รับการด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 

การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.6 ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 17 

 

1.7 พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา     
ด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา” แห่งน้ำใจและความหวัง และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste 
school) เป็นต้น 

1.8 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดกา ร
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาโดยนำเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology) มาใช้ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียน   

ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของนักเรียนในมิติต่าง ๆ 
1.2 นำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มาใช้สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ  ทั้งภายใน
และนอกสังกัดและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง
ก ับความก ้าวหน ้าในอาช ีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อม ูลสารสนเทศของน ักเร ียนเป ็นรายบ ุคคล  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

1.4 ส่งเสร ิม สนับสนุน ให ้สถานศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ( Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตามตรวจสอบ 
รายงานและประเมินผลสถานศึกษา  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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13. กลยุทธ์/ตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. เพิ ่มประสิทธ ิภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินวัดผลการเรียนรู้ 
2. ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการครูดีไม่มีอบายมุข 
3. ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 

2. ส่งเสริมกลไกในการ
ด ูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
4. ร้อยละสภาพแวดลอมในโรงเรียนสะอาดและปลอดภัย 
5. ร้อยละนักเรียนมีทักษะด้านการดำรงชีวิต  ภัยพิบัติ การเดินทาง     
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
6. ร้อยละบุคลากรและนักเรียนสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

3. ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จั ด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
7. ร้อยละนักเรียนปฐมวัยผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 
9. ร้อยละครูมีนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

 
ร้อยละ 100 
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
ร้อยละ 100 

โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนปฐมวัย 
10. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ 
11. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 

 
ร้อยละ 100 
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
12. ร ้อยละผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนว ิชาว ิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

13. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 
ร้อยละ 3 ขึ้น

ไป 
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 19 

 

 

กลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย 
14. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน 
15 ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการเขียน 
16. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการคัดลายมือ 
17. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการพูด 
18. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 

 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
19. ร้อยละนักเรียนรู้จักพ้ืนที่โดยการสำรวจ 
20. ร้อยละนักเรียนสามารถวางแผน 
21. ร้อยละนักเรียนมีการริเริ่มปฏิบัติการ   
22. ร้อยละนักเรียนมีการรวบรวมพัฒนา    
23. ร้อยละนักเรียนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล 

 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

4. พ ั ฒ น า แ ล ะ
เสร ิมสร ้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
24. ร้อยละบุคลากรได้ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
25. ร้อยละบุคลากรร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน 
26. ร้อยละบุคลากรร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น 
27. ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
28. ร้อยละบุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
29. จำนวนนวัตกรรมการบริหารวิชาการ 
30. ระดับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
31. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 
32. ร้อยละผลการประเมินความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน 
(NT & O-NET) เพ่ิมข้ึน   
33. ร้อยละนักเรียนมีโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
34. ร้อยละครูนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ 
35. ร้อยละนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ 

 
1 นวัตกรรม 
ระดับ ดี 
เกรด 2 ข้ึนไป 

ร้อยละ 3 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
36. ร้อยละนักเรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
37. จัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
38. ร้อยละนักเรียนการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย เพ่ิมขึ้น 
39. ร้อยละนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ 
40. ร้อยละนักเรียนทัศนศึกษา 
41. กิจกรรมส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
42. ร้อยละนักเรียนได้เข้ารับการศึกษาต่อ 
43. ร้อยละนักเรียนปฐมวัยผ่านกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย 
44. ร้อยละนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

 
ร้อยละ 100 

1 หน่วย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 
1 กิจกรรม 
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในภาวะขาดแคลนอัตรากำลัง 
45. ร้อยละระดับปฐมวัยมีครูครบชั้น 
46. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
47. ร้อยละครูผู้สอนมีสื่อการสอนเพียงพอ 
48. ร้อยละครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการสอน 
49. ร้อยละห้องเรียนมีคุณภาพ 
50. จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
1 แหล่งขึ้นไป 

5. เพ ิ ่ มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
51. จำนวนกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น 
52. ร้อยละข้อมูลประชากรวัยเรียน 
53. จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับ 

 
5 ครั้ง 

ร้อยละ 100 
1 ครั้ง 

6. ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จั ด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
54. ร้อยละของกลุ่มงานปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
55. ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
56. จำนวนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
1 แหล่ง 
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กลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
57. ร้อยละนักเรียนพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยของ
โรงเรียน 

 

ร้อยละ 80 

7. เพิ ่มประสิทธ ิภาพ
การบร ิหารจ ัดการที่
มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
58. ร้อยละระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน 
59. โรงเรียนมีระบบสนับสนุนด้านบริหารสถานศึกษา 
60. โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านบริหารสถานศึกษา 
61. ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

1 ระบบ 
1 นวัตกรรม 
ระดับ AA 
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ส่วนที่ 4 
แผนการใช้งบประมาณและรายละเอียดโครงการ 

 

1. รายละเอียดงบประมาณ 2565 
 

รายการ งบประมาณ(บาท) 

งบอุดหนุนรายหัว นักเรียนระดับปฐมวัย 49 คน   83,300.00 

งบอุดหนุนรายหัว นักเรียนระดับประถมศึกษา 33 คน 62,700.00 

งบอุดหนุนรายหัวเพ่ิมเติมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 82 คน 41,000.00 

งบอุดหนุนรายหัว เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 94,876.79 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว 281,876.79 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย  21,070.00 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา 15,840.00 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2563 10,663.30 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 47,573.30 

 

2. แผนการใช้งบประมาณ 2565 
 

รายการ งบประมาณ(บาท) 

ค่าน้ำประปา 3,000.00 

ค่าไฟฟ้า 30,000.00 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 30,000.00 

รวมรายจ่ายประจำ 63,000.00 

คงเหลือ(เงินอุดหนุนรายหัว) 218,876.79 

สำรองจ่าย 10% 21,887.68 

เหลือใชใ้นโครงการ 196,989.11 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 47,573.30 
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3. กลยุทธ์/โครงการของแผนการใช้งบประมาณ 2565  
 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา โครงการ 
งบประมาณ 

รายหัว เรียนฟรี รวม 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 4,000  4,000 

2. ส่งเสริมกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
คร ู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาปลอดภัย 25,989  25,989 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื ่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 8,000  8,000 

4. พัฒนาทักษะผู้เรียนปฐมวัย 3,000  3,000 

5. ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

3,000  3,000 

6. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย 3,000  3,000 

7. อัจฉริยะเกษตรประณีตใน
โรงเรียน 

3,000  3,000 

4. พัฒนาและเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

8. พัฒนาคุณภาพบุคลากร 28,000  28,000 

9. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3,500  3,500 

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  47,573.30 47,573.30 

11. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในภาวะ
ขาดแคลนอัตรากำลัง 

60,000  60,000 

12. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 45,000  45,000 

5. เพิ ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

13. เพ่ิมโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 

6,000  6,000 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1,000  1,000 
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กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา โครงการ 
งบประมาณ 

รายหัว เรียนฟรี รวม 

7. เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการ
บร ิหารจ ัดการท ี ่ม ุ ่ ง เน้น
ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

15. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,500  3,500 

รวมเงินงบประมาณตามโครงการ 196,989 47,573.30 244,562.30 

รายจ่ายประจำ 63,000   

รวมเป็นเงินงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด 259,989   

 

4. โครงการ/กิจกรรมของแผนการใช้งบประมาณ 2565  
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รายหัว เรียนฟรี รวม 

1. จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในโรงเรียน 
2. ครูดีไม่มีอบายมุข 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1,000 
 

- 
3,000 

 1,000 
 

- 
3,000 

2. สถานศึกษา
ปลอดภัย 

1. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
2. การป้องกันภัยด้านการดำรงชีวิต ภัยพิบัติ การ
เดินทาง โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ 
3. การรักษาป้องกันด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

10,000 
10,000 

 
5,989 

 10,000 
10,000 

 
5,989 

3. บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

5,000 
3,000 

 
- 

 5,000 
3,000 

 
- 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รายหัว เรียนฟรี รวม 

4. พัฒนาทักษะ
ผู้เรียนปฐมวัย 

1. พัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ –  เล็ก 
2. พัฒนาทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร 
4. พัฒนาทักษะในการสังเกตและสำรวจ 
5. พัฒนาทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
6. พัฒนาทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก 
7. พัฒนาทักษะเชื่อมโยงความรู้ 
8. ส่งเสริมพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ 

1,000 
- 
- 

500 
500 

- 
- 

1,000 

 1,000 
- 
- 

500 
500 

- 
- 

1,000 

5. ส่งเสริมทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

- 
 

3,000 

 - 
 

3,000 

6. ส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาไทย 

1. ส่งเสริมการอ่าน 
2. ส่งเสริมการเขียน 
3. ส่งเสริมการพูด 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 

- 
- 
- 

3,000 

 - 
- 
- 

3,000 

7. อัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน 

1. ระยะที่ 1 รู้จักพ้ืนที่ 
2. ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน 
3. ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ   
4. ระยะที่ 4 รวบรวมพัฒนา    
5. ระยะที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล 

- 
1,000 
1,000 
1,000 

- 

 - 
1,000 
1,000 
1,000 

- 

8. พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

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

16,000 
8,000 
8,000 
3,000 
3,000 

 16,000 
8,000 
8,000 
3,000 
3,000 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รายหัว เรียนฟรี รวม 

9. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

1. พัฒนาระบบการบริหารวิชาการ   
2. การนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา   
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้   
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถทาง
การศึกษาของนักเรียน (NT & O-NET)   
5. การส่งเสริมโภชนาการในนักเรียน   
6. การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
สนับสนุนการเรียนรู้   
7. การส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ 

- 
- 
- 

1,000 
 

1,000 
1,000 

 
500 

 - 
- 
- 

1,000 
 

1,000 
1,000 

 
500 

10. กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ลูกเสือ 
2. หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
3. ชุมนุมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 
4. สาธารณะประโยชน์ 
5. ทัศนศึกษา 
6. ส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7. แนะแนวการศึกษาสู่วิชาชีพ 
8. เสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย 
9. พัฒนาทักษะชีวิต 

 

7,200 
3,000 
1,000 
1,000 

16,400 
5,000 
5,000 
5,000 

3,973.3 

7,200 
3,000 
1,000 
1,000 

16,400 
5,000 
5,000 
5,000 

3,973.3 

11. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาในภาวะ
ขาดแคลน
อัตรากำลัง 

1. จ้างครูอัตราจ้าง 60,000  60,000 

12. พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

1. สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10,000 
30,000 
5,000 

 10,000 
30,000 
5,000 

13. เพ่ิมโอกาส
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

1. สัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น 
2. จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
3. จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

1,000 
- 

5,000 

 1,000 
- 

5,000 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รายหัว เรียนฟรี รวม 

14. ส่งเสริมหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. การเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 
 

- 
 

1,000 

 - 
 

- 
 

1,000 

15. โรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบล 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 
2. การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านบริหาร
สถานศึกษา 
3. การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารสถานศึกษา 
4. การบริหารจัดการศึกษาตามหลัก   ธรรมาภิ
บาล 

- 
- 
 

- 
3,500 

 - 
- 
 

- 
3,500 

รวมเงินงบประมาณตามโครงการ 196,989 47,573.30 244,562.30 
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รายละเอียดโครงการ 
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โครงการ   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
การจัดการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ให้บูรณาการความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ 
และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 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 รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
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การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้
วิธีการที ่หลากหลายและนำผลการประเมินผู ้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและ         
ทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความ
เป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื ่อการศึกษาต่อและ           
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณลักษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ  

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบู รณ์   
ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ           
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับ
ความรุนแรง 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน   จำนวน 82 คน  
  3.1.2 บุคลากร   จำนวน 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุก
ระดับความรุนแรง 

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ส ่ ง เสร ิมระบอบประชาธ ิปไตย อ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในโรงเรียน 

ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินวัดผล
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

2. ครูดีไม่มีอบายมุข ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการครูดีไม่
มีอบายมุข 

ร้อยละ 80 

3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ 100 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 .  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ระบอบ
ประชาธ ิป ไตย อ ั นมี
พระมหากษัตร ิย ์ทรง
เป็นประมุขในโรงเรียน 

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

2. ครูดีไม่มีอบายมุข * * * * * * * * * * * * 

3. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

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

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในโรงเรียน 

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

2. ครูดีไม่มีอบายมุข - - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 3,000 - 3,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 4,000 - 4,000  
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมิน
วัดผลการเรียนรู้ 

ประเมินวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมินวัดผลการเรียนรู้ 

2. ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ครูดีไม่มีอบายมุข 

การสำรวจการเข้าร่วมโครงการ
ครูดีไม่มีอบายมุข 

แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการครูดี
ไม่มีอบายมุข 

3. ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

การบันทึกนักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

แบบบันทึกนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ พัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  และพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง  นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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โครงการ                      สถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2 ข้อที่ 2 ส่งเสริมกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  

และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา          ข้อที่ 2 ส่งเสริมกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  
                                          และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบ   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ    
งบประมาณทั้งสิ้น          25,989 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ     1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่หรือ        
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็น
อีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน  
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การบริการด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรของโรงเรียน พร้อมทั้งสอดส่องดูแลภายในสถานศึกษาให้มี
ความปลอดภัย เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุร้ายต่าง ๆ กับนักเรียน บุคลากร และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน เพื่อให้งานด้านการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ พนักงานรักษาความปลอดภั ยจำเป็นต้องมี
อุปกรณ์ปฏิบัติงานตามหลักสากล เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

นักเรียน คือหัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดควนธานีมีความตระหนักในความสำคัญ และ
เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ภัยพิบัติต่างๆ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้อง
ดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

ในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดควนธานีจัดทำโครงการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจำวันได้ และมีความคาดหวัง เป็นโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง และมั่นคงในด้านการเป็น
สถานที่ที่มีสุขอนามัยดี เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และทำงานต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การดำรงชีวิต ภัยพิบัติ การเดินทาง
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จำนวน 82 คน 
  3.1.2 บุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี  จำนวน 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีความปลอดภัยด้านสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ การดำรงชีว ิต ภัยพิบัติ        
การเดินทาง โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
  3.2.2 นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละสภาพแวดลอมในโรงเรียนสะอาดและ

ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

2. การป ้องก ันภ ัยด ้านการดำรงช ีวิต     
ภัยพิบัติ การเดินทาง โรคอุบัติใหม่ และ 
โรคอุบัติซ้ำ 

ร้อยละนักเรียนมีทักษะด้านการดำรงชีวิต  
ภัยพิบัติ การเดินทาง โรคอุบัติใหม่ และ   โรค
อุบัติซ้ำ 

ร้อยละ 80 

3. การรักษาป้องกันด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ร้อยละบุคลากรและนักเรียนสามารถอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

* * * * * * * * * * * * 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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. การป ้ องก ั นภ ั ยด ้ านการ
ดำรงชีวิต ภัยพิบัติ การเดินทาง 
โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ 

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

3. การรักษาป้องกันด้านร่างกาย
และจิตใจ สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

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

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 33,577 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ดูแลร ักษาส ิ ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

- 5,000 5,000 10,000 นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

 
 

 2. การป ้ อ งก ั นภ ั ยด ้ า น ก า ร
ดำรงชีวิต ภัยพิบัติ การเดินทาง 
โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ 

- - 10,000 10,000 

3. การรักษาป้องกันด้านร่างกาย
และจิตใจ สามารถอยู ่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

- 5,989 - 5,989 

           รวม - 10,989 15,000 25,989 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละสภาพแวดลอมในโรงเรียนสะอาดและ
ปลอดภัย 

ประเมินความพึงพอใจ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน 

แบบความพึงพอใจสภาพ
แวดลอมในโรงเรียน 

2. ร้อยละนักเรียนมีทักษะด้านการดำรงชีวิต       ภัย
พิบัติ การเดินทาง โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 

สังเกตการดำรงชีวิต แบบสังเกตการดำรงชีวิต 

3. ร้อยละบุคลากรและนักเรียนสามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนความปลอดภัยของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การดำรงชีวิต ภัยพิบัติ การเดินทาง 

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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โครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง 
งบประมาณทั้งสิ้น :       8,000  บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
    โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการ
นำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ
เยอรมันนี เมื่อปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ติดต่อกับมูลนิธิ 
Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr.Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตนำกิจกรรมนี้
มาทดลองทำในประเทศไทย   
             โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA 
พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี ่ย อีกทั้งยังขาดแคลน
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่าเราควรสร้างทัศนคติที่ดี
ด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) เพราะเป็น
ช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื ่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ 

  2.3 เพ่ือให้ครูพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัย 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนปฐมวัย  จำนวน 50 คน  
  3.1.2 ครูปฐมวัย   จำนวน 3 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.2.2 นักเรียนปฐมวัยรับการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
  3.2.3 ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัย 
 
4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร ้อยละน ักเร ียนปฐมว ัยผ ่านก ิจกรรมบ ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย  
ร้อยละ 100 

 
2. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

ร ้อยละคร ูม ีนว ัตกรรมการเร ียนการสอน
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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. บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

* * * * * * * 
 

* 
 

* 
 

* * 
 

* 
 

2. การส่งเสริมความเป็น
เล ิศด ้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

* * * * * * * 
 

* 
 

* 
 

* * 
 

* 
 

3. พัฒนานวัตกรรมการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์ 

* * * * * * * 
 

* 
 

* 
 

* * 
 

* 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 8,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - - 5,000 5,000 นางสาวสุภาวิดา  
ไกรทอง 

 
 

 

2. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  3,000 3,000 

3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

- - - - 

           รวม - - 8,000 8,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียนปฐมวัยผ่านกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

การประเมินกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

แบบประเมินกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

2. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ การสำรวจกิจกรรม แบบสำรวจกิจกรรม 
3. ร้อยละครูมีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

การสำรวจนวัตกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 

แบบสำรวจนวัตกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ครูมนีวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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โครงการ   พัฒนาทักษะผู้เรียนปฐมวัย 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวสวุิมล วงศ์เทพบุตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น ได้แก่ 
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสังเกต
และสำรวจ ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ ทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก การกะประมาณและการเชื่อมโยง
ความรู้และทักษะต่างๆ ดังนั้น โรงเรียนวัดควนธานี จึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ 
ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้กิจกรรมพัฒนา 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนปฐมวัย  จำนวน 50 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนปฐมวัยมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3.2.2 นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ 
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ –  เล็ก ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
2. พัฒนาทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
4. พัฒนาทักษะในการสังเกตและสำรวจ ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
5. พัฒนาทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
6. พัฒนาทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
7. พัฒนาทักษะเชื่อมโยงความรู้ ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 
8. ส่งเสริมพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 
 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. พัฒนาทักษะในการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ –  เล็ก 

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

2. พัฒนาทักษะในการ
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

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

3. พัฒนาทักษะในการ
สื่อสาร 

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

4. พัฒนาทักษะในการ
สังเกตและสำรวจ 

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

5. พัฒนาทักษะในเรื่อง
มิติสัมพันธ์ 

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

6. พัฒนาทักษะในเรื่อง
จำนวน ปริมาณ น้ำหนัก 

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

7. พัฒนาทักษะ
เชื่อมโยงความรู้ 

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

8. ส่งเสริมพัฒนาการสู่
ความเป็นเลิศ 

* * * * * * * * * * * * 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. พัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ –  เล็ก 

- 1,000 - 1,000 น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  

2. พัฒนาทักษะในการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 

- - - - น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  

3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร - - - - น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  
4. พัฒนาทักษะในการสังเกตและ
สำรวจ 

- 500 - 500 น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  

5. พัฒนาทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ - 500 - 500 น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  
6. พัฒนาทักษะในเรื่องจำนวน 
ปริมาณ น้ำหนัก 

- - - - 
น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  

7. พัฒนาทักษะเชื่อมโยงความรู้ - - - - น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  
8. ส่งเสริมพัฒนาการสู่ความเป็น
เลิศ 

- 1,000 - 1,000 
น.ส.สวุิมล  วงศ์เทพบุตร  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000 - 3,000  
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
2. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
3. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
4. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
5. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
6. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
7. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินทักษะ การประเมินทักษะ แบบการประเมินทักษะ 
8. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ การสำรวจ แบบสำรวจกิจกรรม 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนปฐมวัยมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในด้านต่างๆ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเองในทักษะต่างๆได้ 
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โครงการ   ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา      ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
งบประมาณทั้งสิ้น :       3,000  บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาที่นำไปสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมนำความรู้อย่างแท้จริงโดยอาศัยกลไกการพัฒนาครู
ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปสู่ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) มุ่งเน้นการพัฒนาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมี
พื้นฐานทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่อนข้างต่ำ และคะแนนเฉลี่ย O-Net ซึ่งเป็นคะแนน
สอบระดับชาติยังต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนวัดควนธานีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพการสอนของครูผู ้สอน รวมทั้งพัฒนาสื่อ อุปก รณ์ต่าง ๆ  
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย 
อันนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมีมาตรฐาน   
ตามเกณฑ์ที่กำหนด   
 ดังนั ้นทางโรงเรียนวัดควนธานีได้ทำโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษา  จำนวน 32 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 
  3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เ ร ี ย น ว ิ ช า ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ร้อยละ 3 ขึ้นไป 
 

2. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จำนวนกิจกรรมส่งเสร ิมความเป็นเลิศด ้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เ ร ี ย น ว ิ ช า
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 

* * 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* * 
 

* 
 
 

2. การส่งเสริมความเป็น
เล ิศด ้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

       * * * * * 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ รวม  
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เ ร ี ย น ว ิ ช า ว ิ ทย าศ าสตร ์ และ
คณิตศาสตร์ 

- - - - นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

 
 

 
2. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- - 3,000 3,000 

           รวม - - 3,000 3,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 .  ร ้ อยละผลส ั มฤทธ ิ ์ ท า งการ เ ร ี ยนว ิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

2. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

การสำรวจกิจกรรมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

แบบสำรวจกิจกรรมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เฉลี่ยสูงขึ้น  
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โครงการ   ส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาตามสติปัญญาความสามารถ  ส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของตน และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับ
นักเรียนทุกคน นับเป็นนโยบายที่สำคัญ ประการหนึ่งของโรงเรียนวัดควนธานี ดังนั้น โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาไทย จึงเป็นโครงการที่ จะค้นหาและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยในแต่ละ
ทักษะให้ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพและช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการพูดภาษาไทย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทย  

       2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษา  จำนวน 32 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการพูดภาษาไทย 
  3.2.2 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทย 
  3.2.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริมการอ่าน ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน ร้อยละ 70 
2. ส่งเสริมการเขียน 1. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการ

เขียน 
2. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการคัด
ลายมือ 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 70 

3. ส่งเสริมการพูด 3. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการพูด ร้อยละ 70 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

ภาษาไทย 
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. ส่งเสริมการอ่าน * * * * * * * * * * * * 
2. ส่งเสริมการเขียน * * * * * * * * * * * * 
3. ส่งเสริมการพูด * * * * * * * * * * * * 
4. ส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านภาษาไทย 

   * * * * * * * * * 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ส่งเสริมการอ่าน - - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น  
2. ส่งเสริมการเขียน - - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
3. ส่งเสริมการพูด - - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

- 3,000 - 3,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000 - 3,000  
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน 
2. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการเขียน ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน 
3. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการคัดลายมือ ประเมินการคัดลายมือ แบบประเมินการคัดลายมือ 
4. ร้อยละนักเรียนผ่านการประเมินการพูด ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด 
5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

สำรวจกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน

ภาษาไทย 

แบบสำรวจกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และลายมือสวย นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และการศึกษาต่อได ้
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โครงการ   อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา      ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรักษพล กล่อมพงษ์    
งบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยสภาพภูมิประเทศ 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศท่ีเอ้ือต่อการทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ
การเกษตรมาโดยตลอด ซึ ่งถือว่าเกษตรกรรมเป็นประโยชน์ต่อการพ่ึ งพาตนเอง รวมถึงการสร้างรายได้          
ให้ครอบครัว ชุมชน ภายใต้พลวัตความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความรู ้ต่างๆ โดยเฉพาะความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ               
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 รู้จักพ้ืนที่ การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่นข้อมูลจาก
การสำรวจพื้นที่โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์พื้นที่ การระบุพื้นที่
เพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลวิธีการเพาะปลูกพืช การคัดเลือกพันธุ์ การ
ดูแลรักษา และวิธีการเก็บเกี่ยว โดยขั้นตอนนี้ต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการ
วางแผนเพื่อมุ่งพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานและข้อมูลความ
ต้องการของผู้บริโภคและตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ 
 ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน การวางแผนและออกแบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆโดยการนำข้อมูล
จากการสำรวจด้านภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์มาวิเคราะห์และการออกแบบพื้นที ่เกษตรกรรม เช่นการ
ออกแบบพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การออกแบบการบริหารจัดการน้ำ การควบคุมระบบดูแลรักษา การเก็บ
เกี ่ยวผลผลิตและแผนธุรกิจรวมไปถึงการออกแบบเทคโนโลยีเพื ่อการตลาด และการจัดทำ การสร้าง 
Application การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสังคมแบบออนไลน์ในขั้นตอนนี้จะต้องวางแผนการดำเนินการโดย
คำนึงถึงการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยการนำเสนอแผนการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมและแผนธุรกิจ
ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ 
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 ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งระหว่างการ
ดำเนินการจะต้องมีการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ในระหว่างการ
ดำเนินการ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ผลและการแก้ไขปัญหาต่อไป ในขั้นตอนนี้จะต้องคำนึงถึงหลักการเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีและหลักการได้มาซึ่งผลผลิตโดยการวิเคราะห์ผลข้อมูลให้ตรงกับระยะเวลาของการเพาะปลูกและ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 ระยะที่ 4 รวบรวมพัฒนา การพิจารณาและทบทวน โดยการนำข้อมูลจากการสังเกตผลการผลิตผล
ประกอบการจากแผนธุรกิจ ตลอดจนประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการ      
มาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และแผนธุรกิจต่างๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร 
 ระยะที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งจะได้รูปแบบ
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ และแผนธุรกิจ ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำเกษตรกรรม
และสามารถต่อยอดผลผลิตจากการเก็บเก่ียวจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับโรงเรียน 

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม  อีกทั้งสมารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียนและนำไปสู่การผลักดันให้เกิด
กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าภาคเกษตร ที ่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์           
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะพ้ืนฐานทางด้านอัจฉริยะเกษตรประณีต         
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรกรรม 
2.3 เพื ่อให้น ักเรียนเกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และต่อยอดองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ บนพื้นฐานของอัจฉริยะเกษตรประณีตไปสู่ครอบครัว  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษา  จำนวน 32 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะพ้ืนฐานทางด้านอัจฉริยะเกษตรประณีต         
  3.2.2 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรกรรม 
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  3.2.3 นักเรียนเกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และต่อยอดองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ บนพื้นฐานของอัจฉริยะเกษตรประณีตไปสู่ครอบครัว 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ระยะที่ 1 รู้จักพ้ืนที่ ร้อยละนักเรียนรู้จักพ้ืนที่โดยการสำรวจ ร้อยละ 70 
2. ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน ร้อยละนักเรียนสามารถวางแผน  ร้อยละ 70 
3. ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ   ร้อยละนักเรียนมีการริเริ่มปฏิบัติการ   ร้อยละ 70 
4. ระยะที่ 4 รวบรวมพัฒนา    ร้อยละนักเรียนมีการรวบรวมพัฒนา    ร้อยละ 70 
5. ระยะที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล ร้อยละนักเร ียนมีการร่วมแลกเปลี ่ยน

เรียนรู้และขยายผล 
ร้อยละ 70 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. ระยะที่ 1 รู้จักพ้ืนที่ * * * * * * * * * * * * 
2. ระยะที ่  2 เร ียนรู้
วางแผน 

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

3. ระยะท ี ่  3  ร ิ เ ริ่ ม
ปฏิบัติการ   

    * * * * * * * * 

4. ระยะที่ 4 รวบรวม
พัฒนา    

    * * * * * * * * 

5 .  ร ะยะท ี ่  5  ร ่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขยายผล 

    * * * * * * * * 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ระยะที่ 1 รู้จักพ้ืนที่ - - - - นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 
2. ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน - 1,000 - 1,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 
3. ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ   - 1,000 - 1,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 
4. ระยะที่ 4 รวบรวมพัฒนา    - 1,000 - 1,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 
5. ระยะที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายผล 

- - - - นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000 - 3,000  
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียนรู้จักพ้ืนที่โดยการสำรวจ บันทึกพ้ืนที่ แบบบันทึกพ้ืนที่ 
2. ร้อยละนักเรียนสามารถวางแผน บันทึกวางแผน แบบบันทึกวางแผน 
3. ร้อยละนักเรียนมีการริเริ่มปฏิบัติการ   บันทึกปฏิบัติการ แบบบันทึกปฏิบัติการ 
4. ร้อยละนักเรียนมีการรวบรวมพัฒนา    บันทึกการพัฒนา แบบบันทึกการพัฒนา 
5. ร้อยละนักเรียนมีการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายผล 

บันทึกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายผล 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขยายผล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะพื้นฐานทางด้านอัจฉริยะเกษตรประณีต ที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยี เข้ากับกระบวนการสัมมาชีพทางเกษตรกรรมและการเป็น
ผู ้ประกอบการ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที ่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ  
บนพื้นฐานของอัจฉริยะเกษตรประณีตไปสู่ครอบครัว 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวสภุาวิดา ไกรทอง 
งบประมาณทั้งสิ้น  28,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา       
ที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง    
การรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานและแบบแผน
ในการประพฤติตน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความสำคัญกับการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ต่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 บุคลากร    จำนวน 8 คน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  3.2.2 บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
ร้อยละบุคลากรได้ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 

ร้อยละ 100 

2. ประชุม อบรม สัมมนาภายในโรงเรียน  
ร ้อยละบ ุคลากรร ่วมก ิจกรรมภายใน
โรงเรียน 

ร้อยละ 100 

3. ประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงาน
อ่ืน 

ร้อยละบุคลากรร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
อ่ืน 

ร้อยละ 60 

4. ส่งเสริมวิชาชีพ และชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 100 

5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาวินัย 

ร ้ อ ย ล ะบ ุ ค ล า ก ร ป ร ะพฤ ต ิ ต น ต าม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 

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

2. ป ร ะ ช ุ ม  อ บ ร ม 
สัมมนาภายในโรงเรียน  

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

3. ประชุม อบรม สัมมนา
กับหน่วยงานอ่ืน 

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

4. ส่งเสริมวิชาชีพ และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

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

5. เสริมสร้างคุณธรรม 
จร ิ ยธรรม  และการ
รักษาวินัย 

* * * * * * * * * * * * 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 28,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ - 16,000 - 16,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 
2. ประชุม อบรม สัมมนาภายใน
โรงเรียน  

- 8,000 - 8,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 

3 .  ประช ุม  อบรม ส ัมมนากับ
หน่วยงานอื่น 

- 8,000 - 8,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 

4. ส่งเสริมวิชาชีพ และชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

- 3,000 - 3,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 

5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินัย 

- 3,000 - 3,000 น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 28,000 - 28,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละบุคลากรได้ร่วมศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

2. ร้อยละบุคลากรร่วมกิจกรรมภายใน
โรงเรียน 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

3. ร ้อยละบุคลากรร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่น 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

4. ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

5. ร้อยละบุคลากรประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

บันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจากการศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนวิชาชีพ และบุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  3,500  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้        
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี    
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
การจัดการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ให้บูรณาการความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ นอกจากนั้น ในการจัดการศึกษายังต้องส่งเสริมในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ คือ การพัฒนาระบบการบริหารวิชาการ การนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน (NT &       
O-NET) การส่งเสริมโภชนาการในนักเรียน การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ และ
การส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือการเรียนรู้  

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์     
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา จากหลักสูตรการเรียนรู้
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่บูรณการทักษะชีวิต และมีความยืดหยุ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากผู้เกี่ยวข้อง 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน    จำนวน 82 คน  
  3.1.2 บุคลากร    จำนวน 8 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา จากหลักสูตรการ
เรียนรู้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.2.2 นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่บูรณการทักษะชีวิต และมีความยืดหยุ่น โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบการบริหารวิชาการ   จำนวนนวัตกรรมการบริหารวิชาการ 1 นวัตกรรม 
2 .  การน ิ เทศและประก ันค ุณภาพ
การศึกษา   

ระดับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ระดับ ดี 

3. พัฒนาหลักส ูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้   

ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน เกรด 2 ขึ้นไป 

4 .  กา ร ว ิ เ ค ร าะห ์ ผลการประ เ มิ น
ความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน 
(NT & O-NET)   

ร้อยละผลการประเมินความสามารถทาง
การศึกษาของนักเรียน (NT & O-NET) เพ่ิมข้ึน   

ร้อยละ 3 

5. การส่งเสริมโภชนาการในนักเรียน   ร้อยละนักเรียนมีโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 
6. การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้สนับสนุนการเรียนรู้   

ร้อยละครูนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้  

ร้อยละ 100 

7. การส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ ร้อยละนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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.  พ ัฒนาระบบการ
บริหารวิชาการ   

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

2 .  ก า ร น ิ เ ท ศ แ ล ะ
ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษา   

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

3. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจ ัดการ
เรียนรู้   

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

4. การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความสามารถ
ทา งก า รศ ึ ก ษ า ข อ ง
น ั ก เ ร ี ย น  ( NT & O-
NET)   

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

5 .  ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
โภชนาการในนักเรียน   

  * * * * * * * * * * 

6. การส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
สนับสนุนการเรียนรู้   

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

7. การส่งเสริมสหกรณ์
เพ่ือการเรียนรู้ 

* * * * * * * * * * * * 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,500 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. พัฒนาระบบการบริหารวิชาการ   - - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น  
2. การนิเทศและประกันคุณภาพ
การศึกษา   

- - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้   

- - - - น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสามารถทางการศึกษาของ
นักเรียน (NT & O-NET)   

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

5 .  การส ่ ง เสร ิม โภชนาการ ใน
นักเรียน   

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

6. การส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้   

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

7. การส่งเสริมสหกรณ์เพื ่อการ
เรียนรู้ 

-   500 -   500 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,500 - 3,500  
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จำนวนนวัตกรรมการบริหารวิชาการ สำรวจ              แบบสำรวจ 
2. ระดับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ประเมินคุณภาพภายใน แบบประเมินคุณภาพภายใน 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน วัดผลการเรียน แบบวัดผลการเรียน 
4. ร้อยละผลการประเมินความสามารถทาง
การศ ึกษาของน ัก เ ร ี ยน (NT & O-NET) 
เพ่ิมข้ึน   

ทดสอบ แบบทดสอบ 

5. ร้อยละนักเรียนมีโภชนาการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สำรวจ แบบสำรวจ 

6. ร ้อยละคร ูนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช้
สนับสนุนการเรียนรู้  

บันทึก แบบบันทึก 

7. ร้อยละนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ ประเมินความรู้ แบบประเมินความรู้ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) 
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณการทักษะชีวิต   
ให้มีความยืดหยุ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง นัก เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรม     
ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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โครงการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  47,573.30  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  

  ตามนโยบายหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ให้เกิดข้ึนกับ ผู้เรียนทุกคน และต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข ป้องกันตัวเองจากยาเสพติด เห็นคุณค่าในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออาธรผู้อื่น ยอมรับความคิด
ความแตกต่าง รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม วางแผนการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและตอบสนอง ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
ให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ การจัดกิจกรรมเสริมทั ้งหมดนี้ เพ่ื อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา       
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  เด็กทุกคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ถ้าเด็กมีวินัย มีคุณธรรม มีสติปัญญาจะเป็น
ประชากรที ่มีคุณภาพในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทุก ๆ ด้านของประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและถาวรด้วยเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนวัดควนธานีจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน    จำนวน 82 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ลูกเสือ ร้อยละนักเรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ ร้อยละ 100 
2. หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 1 หน่วย 
3. ชุมนุมส่งเสริมการอ่านออก เขียน
ได้ ลายมือสวย 

ร ้อยละน ักเร ียนการอ ่านออก เข ียนได้  
ลายมือสวย เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 100 

4. สาธารณะประโยชน์ ร ้อยละน ัก เร ี ยนผ ่ านก ิจกรรมพ ัฒนา
สาธารณะประโยชน์ 

ร้อยละ 100 

5. ทัศนศึกษา ร้อยละนักเรียนทัศนศึกษา ร้อยละ 100 
6. ส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 กิจกรรม 
7. แนะแนวการศึกษาสู่วิชาชีพ ร้อยละนักเรียนได้เข้ารับการศึกษาต่อ ร้อยละ 100 
8. เสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย ร ้อยละน ักเร ียนปฐมว ัยผ ่ านก ิจกรรม

เสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย 
ร้อยละ 100 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ร้อยละนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต 

ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. ลูกเสือ * * * * * * * * * * * * 
2 .  หน ่ วยล ูก เส ือจิต
อาสาพระราชทาน 

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

3. ชุมนุมส่งเสริมการ
อ ่ า นออก  เ ข ี ย น ได้  
ลายมือสวย 

* * * * * * * * * * * * 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. สาธารณะประโยชน์ * * * * * * * * * * * * 
5. ทัศนศึกษา * * * * * * * * * * * * 
6 .  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ท ั ก ษ ะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

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

7. แนะแนวการศึกษาสู่
วิชาชีพ 

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

8. เสริมสร้างพัฒนาการ
ปฐมวัย 

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

9 .  ก ิ จ ก ร รมพ ัฒนา
ทักษะชีวิต 

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

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 46,233.30 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. ลูกเสือ - 7,200 - 7,200 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น  
2 .  หน ่ ว ยล ู ก เ ส ื อจ ิ ต อ าส า
พระราชทาน 

- 3,000  3,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

3. ชุมนุมส่งเสริมการอ่านออก 
เขียนได้ ลายมือสวย 

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

4. สาธารณะประโยชน์ - 1,000 - 1,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
5. ทัศนศึกษา - 16,400 - 16,400 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
6 .  ส ่ ง เ ส ร ิ มท ั กษะส ื ่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ 

- 5,000 - 5,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

7. แนะแนวการศึกษาสู่วิชาชีพ - 5,000 - 5,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
8. เสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย - 5,000 - 5,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
9. พัฒนาทักษะชีวิต  3,973.30  3,973.30 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 47,573.30 - 47,573.30  
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละนักเรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ วัดผลกิจกรรม              แบบวัดผลกิจกรรม           
2. จัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประเมินกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 
3. ร้อยละนักเรียนการอ่านออก เขียนได้ 
ลายมือสวย เพ่ิมขั้น 

ทดสอบ             แบบทดสอบ           

4. ร้อยละนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนา
สาธารณะประโยชน์ 

วัดผลกิจกรรม              แบบวัดผลกิจกรรม 

5. ร้อยละนักเรียนทัศนศึกษา บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
7. ร้อยละนักเรียนได้เข้ารับการศึกษาต่อ สำรวจการศึกษาต่อ แบบสำรวจการศึกษาต่อ 
8. ร้อยละนักเรียนปฐมวัยผ่านกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

9. ร้อยละนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
            โรงเรียนวัดควนธานีจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และนำไปปฏิบัติได้ 
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โครงการ   ส่งเสริมการจัดการศึกษาในภาวะขาดแคลนอัตรากำลัง 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวสภุาวิดา ไกรทอง 
งบประมาณทั้งสิ้น  60,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้       
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี     
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

โรงเรียนวัดควนธานี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั ้นอนุบาลปีที ่ 1 ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 จำนวน            
9 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 82 คน แบ่งเป็นนักเรียนปฐมวัย จำนวน 50 คน นักเรียนประถมศึกษา จำนวน 
32 คน ข้าราชการครู 4 คน เป็นครูวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 คน ทำให้ประสบปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะระดับปฐมวัย เนื่องจากจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูอัตราจ้างสำหรับสอนระดับปฐมวัย เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน    จำนวน 82 คน  
  3.1.2 บุคลากร    จำนวน 8 คน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2.2 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ้างครูอัตราจ้าง  1. ร้อยละระดับปฐมวัยมีครูครบชั้น 

2. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนปฐมวัย 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. จ้างครูอัตราจ้าง * * * * * * * * * * * * 
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 60,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จ้างครูอัตราจ้าง 60,000 - - - น.ส.สภุาวิดา ไกรทอง  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 - - 60,000  

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละระดับปฐมวัยมีครูครบชั้น สำรวจ              แบบสำรวจ 
2. ร้อยละระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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โครงการ   พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                                          ข้อที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                          สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                                          ข้อที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                          สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  45,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แนวโน้ม 
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก แทนการเน้นตัว
ผู้สอน ซึ่งการนำสื่อดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเอง
โดยไม่มีข้อจำกัด และทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
ได้กำหนดให้ครู จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ลงมือปฏิบัติ        
ด้วยตนเอง และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอน  
ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  

โรงเรียนวัดควนธานี  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว   
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอน 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับวัยและช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน    จำนวน 82 คน  
  3.1.2 บุคลากร    จำนวน 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้สอนมีสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอน 
  3.2.2 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 1) ร้อยละครูผู้สอนมีสื่อการสอนเพียงพอ 

2) ร้อยละครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1) ร้อยละห้องเรียนมีคุณภาพ 
2) จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

ร้อยละ 100 
1 แหล่งขึ้นไป 

3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละนักเรียนพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่
สะอาด ปลอดภัยของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. ส ื ่อและนว ัตกรรม
การเรียนรู้ 

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

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ * * * * * * * * * * * * 

3. สร้างเสริมคุณภาพ
ช ี ว ิ ตท ี ่ เ ป ็ นม ิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม 

* * * * * * * * * * * * 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 25,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ - 10,000 - 10,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น  
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ - 30,000 - 30,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 5,000 - 5,000 น.ส.มยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 45,000 - 45,000  
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละครูผู้สอนมีสื่อการสอนเพียงพอ สำรวจสื่อการสอน              แบบสำรวจสื่อการสอน              
2) ร้อยละครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

บันทึกนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

แบบบันทึกนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

3) ร้อยละห้องเรียนมีคุณภาพ ประเมินห้องเรียน              แบบประเมินห้องเรียน              
4) จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำรวจแหล่งเรียนรู้ แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ 
5) ร้อยละนักเรียนพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่
สะอาด ปลอดภัยของโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและช่วยสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ   เพ่ิมโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 5 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 5 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรักษพล กล่อมพงษ์   
งบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้        
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี    
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
การจัดการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ให้บูรณาการความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ 
และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู ้สอน จัดบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
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ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้
วิธีการที ่หลากหลายและนำผลการประเมินผู ้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและ          
ทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความ
เป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื ่อการศึกษาต่อและ           
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณลักษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ  

โรงเรียนวัดควนธานี ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยในท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนสำหรับเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและรับเข้าเรียน 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชากรวัยเรียน  จำนวน 6 หมู่บ้าน 
  3.1.2 หน่วยงานในท้องถิ่น จำนวน 6 หมู่บ้าน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยในท้องถิ่น 
  3.2.2 โรงเรียนมีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนสำหรับเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและรับเข้าเรียน 
  3.2.3 โรงเรียนมีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. สัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น จำนวนกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและ

หน่วยงานในท้องถิ่น 
5 ครั้ง 

2. จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ร้อยละข้อมูลประชากรวัยเรียน  ร้อยละ 100 
3. จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับ 1 ครั้ง 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. ส ัมพ ันธ ์ช ุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่น 

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

2. จ ั ด ท ำ ฐ า น ข ้ อ มู ล
ประชากรวัยเรียน 

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

3. จ ั ดห า เทค โ น โ ล ยี
ด ิ จ ิท ั ลสน ับสน ุนการ
จัดการเรียนรู้ 

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

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 6,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. สัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานใน
ท้องถิ่น 

- 1,000 - 1,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 

2. จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียน 

- - - - นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 

3. จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 

- 5,000 - 5,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 6,000 - 6,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จำนวนกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่น 

บันทึกกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
และหน่วยงานในท้องถิ่น 

แบบบันทึกกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
และหน่วยงานในท้องถิ่น 

2. ร้อยละข้อมูลประชากรวัยเรียน บันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน แบบบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน 
3. จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับ บันทึก แบบบันทึก 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื ่อเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ          
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน การจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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โครงการ   ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2    ข้อที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    ข้อที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ :             ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ  
งบประมาณทั้งสิ้น :     1,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ     1 ตุลาคม 2564 –   30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 23 และมาตรา 24 นั้น การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นการปลูกฝังคุณค่าของความเป็นคน ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน อุ้มชูตัวเองและครอบครัว
โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมกันสร้างสังคมพอเพียง
และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน   
  ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนวัดควนธานียังไม่สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้เท่าที่ควร ทางโรงเรียนบ้านวังหลามจึงปลูกฝังผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น   
การปลูกฝังนิสัยรักการออม โดยผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์ของโรงเรียน การปลูกพืชผักสวนครัว การมี     
ส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  

การทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต 
นำความรู้สู่ชุมชนได้และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
          2.2 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จำนวน 82 คน 
  3.1.2 บุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี  จำนวน 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
  3.2.2 บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.3 โรงเรียนบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การบร ิหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของกลุ่มงานปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 

2. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 

3. การ เกษตรกรรมตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

1 แหล่ง 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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. ก า ร บ ร ิ ห า ร
สถานศ ึกษาตามหลัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

* 
 

* * * * 
 

* * * * * * * 
 
 

2. การดำรงช ีว ิตตาม
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

3. การเกษตรกรรมตาม
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

       * * * * * 
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6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จำนวน 1,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. การบร ิหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 
 

- 
 

นายไพศาล นาคแป้น 

 
2. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

3. การเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 1,000 1,000 นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  - - 1,000 1,000  
 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของกลุ ่มงานปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การประเมินปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบประเมินปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบประเมินการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. จำนวนแหล่งเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

ประเมินแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา 

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรและนักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต นักเรียนได้รับ
การปลูกฝังให้รักการทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีจิตสำนึก     
รักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง         
มีความสุข 
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โครงการ                      โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2 ข้อที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
                                        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา          ข้อที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
                                          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
กลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบ   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ     
งบประมาณทั้งสิ้น          3,500 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ     1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 
บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและมาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2552: 15) 

นอกจากนี้การพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นที่ต้องจัดระบบงานในลักษณะของการ     
นำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนในมิติต่างๆ และนำแพลตฟอร์มดิจิตัลมาใช้ในการสนับสนุน        
การบริหารการจัดการศึกษาทั้งระบบ และต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดระบบงานและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

ดังนั ้นเพื ่อให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการ        
จัดการศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสาระสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ได้รับรับการติดตามตรวจสอบและ
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การบริหารจัดการที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   

 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จำนวน 82 คน 
  3.1.2 บุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี  จำนวน 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีจัดการข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างเป็นระบบ   
  3.2.2 โรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3.2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียน 

ร้อยละระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน ร้อยละ 100 

2. การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านบริหาร
สถานศึกษา 

โรงเร ียนม ีระบบสน ับสน ุนด ้านบร ิหาร
สถานศึกษา 

1 ระบบ 

3. การพัฒนานว ัตกรรมด ้านบร ิหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านบริหารสถานศึกษา 1 นวัตกรรม 

4. การบร ิหารจ ัดการศึกษาตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ระดับ AA 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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. จ ั ด ก า ร ร ะ บ บ ข ้ อ มู ล
สารสนเทศของนักเรียน 

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

2. จ ั ด ระบบสน ับสน ุนด ้ าน
บริหารสถานศึกษา 

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

3. การพัฒนานว ัตกรรมด ้าน
บริหารสถานศึกษา 

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

4. การบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

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

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,500 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียน 

- - - - นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

 
 

 2. จัดระบบสนับสนุนด้านบริหาร
สถานศึกษา 

- - - - 

3. การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหาร
สถานศึกษา 

- - - - 

4.การบร ิหารจ ัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- 3,500 - 3,500 

           รวม - 3,500 - 3,500 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน สำรวจข้อมูลสารสนเทศ
ระดับชั้นเรียน 

แบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศ
ระดับชั้นเรียน 

2. โรงเร ียนม ีระบบสนับสน ุนด ้านบร ิหาร
สถานศึกษา 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริหาร

สถานศึกษา 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริหาร

สถานศึกษา 
3. โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านบริหารสถานศึกษา ประเมินนวัตกรรมด้าน

บริหารสถานศึกษา 
แบบประเมินนวัตกรรมด้าน

บริหารสถานศึกษา 
4. ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีนวัตกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงานตามหลักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
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ส่วนที่ 5 
ปัจจัยการบริหารสู่ความสำเร็จ กำกับ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล 

 
    การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้
ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความสำเร็จเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน
โครงการได้ทันท่วงที โรงเรียนวัดควนธานีจึงได้กำหนดกลไกการติดตามประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้สามารถนำผลการติดตาม ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการทั้งในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด                
วิธีดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  
รวมทั้งเพ่ือนำผลการติดตาม ประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

1. วัตถปุระสงค์ 
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจาก

เงื่อนไขระยะเวลา และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตัวชี้วัดของโครงการ 
2) เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 
3) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
4) เพื่อรายงานข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพื่อให้การ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีความเหมาะสมต่อไป 
 

2. สาระสำคัญของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565            

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

 

3. แนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 โรงเรียนวัดควนธานี กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล ให้ผู ้รับผิดชอบ
โครงการ ได้รับทราบและรายงานผลงานความก้างหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 :: 82 

 

 ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และจะมีการปรับโครงการตาม
ความจำเป็น และความต้องการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565   
 การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน จะมีการประเมินผลสำเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์     
กลยุทธ์ และตัวชี ้ว ัด โดยมีการกำหนดผู ้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี ้ว ัด กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และ
วิธีดำเนินการโดยกำหนดการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล จำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ทราบผลสำเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี ้ว ัด ของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
คำสั่งโรงเรียนวัดควนธานี 

ที่  ๖๙/๒๕๖4 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

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

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 2565 โดยมีการระดมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวมดำเนินการ
วางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

 

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

 3. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น คร ู   กรรมการ 
          4. นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง  ครูผู้ช่วย คร ู  กรรมการ 

6. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร พนักงานราชการ  กรรมการ 
7. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวนภสรณ์   นวลพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ
ทุ่มเท เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบังเกิดประโยชน์สูงสุด
หากมีปัญหาอุปสรรคประการให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

                                                                
       

ลงชื่อ       
                                                           (นายไพศาล นาคแป้น) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คร้ังที่   5/2564 

วันจันทร์ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายประพล  ชัยศร 
2. ร.ต.ท.ไมตรี ฟักทอง 
3. นายวิพรรณ  พลวัฒน์ 
4. นายจักรกฤษณ์ หลักดี    
5. นางบุญธรรม  คุ้นมาก 
6. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น   
7. นายไพศาล  นาคแป้น   

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. พระครูวิบูลธรรมโกศล 
2. นายมงคงชัย โชติกมาศ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายรักษพล กล่อมพงษ์ 
2. นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 
3. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
4. นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง 
5. นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร 
6. นางสาวนภสรณ์ นวลพงศ์ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   4 /2564 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 งานงานวิชาการ 
          3.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  รูปแบบการสอน On-hand On-Demand และ On-line  
  ปัญหาและอุปสรรค ความพร้อมด้านอุปกรณ์โทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
งานบริหารงบประมาณ 
3.2 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2565 

1) งบซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ได้รับจัดสรร 300,000 บาท ท าสัญญาแล้ว ก าลังจะเริ่ม
ด าเนินการซ่อมแซมตามสัญญา ก าหนดระยะเวลา 45 วัน 

2) งบจัดซื้อสนามเด็กเล่น ได้รับจัดสรร 70,000 บาท รออนุมัติงบประมาณ 
3) งบจัดซื้อเก้าอ้ีนักเรียนอนุบาล ได้รับจัดสรร 15 ชุด รออนุมัติงบประมาณ 

3.3 เรื่อง การของบประมาณ ประจ าปี 2566 
 1) ตั้งงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน 3 วงเงิน 499,000 บาท 
 2) ขอครุภัณฑ์ ทีวี 55 นิ้ว 3 เครื่อง โต๊ะเก้าอ้ีครู จ านวน 4 ชุด 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

งานบริหารบุคคล 
3.3 เรื่อง อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. โรงเรียนมีอัตราก าลังครูขาด

แคลน 3 อัตรา 
3.4 เรื่อง การขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 1) นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ  ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 2) นายไพศาล นาคแป้น  ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

งานบริหารทั่วไป 
3.5 เรื่อง การปรับภูมิทัศน์บริเวณน ้าตก ก าลังด าเนินการปรับสภาพให้เป็นพื้นที่เรียบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
            
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565 



 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   281,876.79 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  47,573.30 บาท 
 2) แผนการใช้งบประมาณ 2565 
  - ค่าสาธารณูปโภค   33,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน  30,000 บาท 
  - ส ารองจ่าย 10%   21,887.68 บาท 
  - งบประมาณโครงการ   196,989.11 บาท 
  - งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  47,573.30 บาท 
 3) กลยุทธ์/โครงการของแผนการใช้งบประมาณ 2565 
  (1) กลยุทธ์ จ านวน  7 กลยุทธ์ 
  (2) โครงการ จ านวน 15 โครงการ 
  (3) กิจกรรม จ านวน 61 กิจกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่โรงเรียนน าเสนอ 
 

4.2 เรื ่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในภาวะขาดแคลนอัตรากำลัง จากกรณีที่
โรงเรียนขาดอัตราก าลังครู 3 อัตรา และนักเรียนระดับปฐมวัยมีจ านวนมาก ไม่สามารถจัดการเรียนแบบรวมชั้น
ได้ จ าเป็นต้องมีครูสอนประจ าชั้นทุกห้องเรียน และปัจจุบันมีครูวิชาเอกปฐมวัยเพียง 1 คน ไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้งบอุดหนุนรายหัวส าหรับจัดการเรียนการสอน จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ส าหรับ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย จนกว่าโรงเรียนจะได้รับจัดสรรครูผู้สอน มีอัตราก าลังครูครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
 
 4.3 เรื่อง ขอคืนห้องเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2565 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงเรียนแจ้งหนังสือถึงเทศบาลต าบลควนธานี เพื่อให้ย้ายที่ท าการของชมรม
ผู้สูงอายุต าบลควนธานีออกจากโรงเรียน และให้โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   15.00 น.                                        
   
 
       (นายไพศาล  นาคแป้น)                                                (นายประพล   ชัยศร) 
       ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  



 


