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   โรงเรียนบ้านห้วยน ้าพุ 
ส้านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตอนที่ 1 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ  ตั้งอยู่เลขที่  162  หมู่ที่  9 ถนนเพชรเกษม  ต้าบลห้วยทราย 
อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ 77000 โทรศัพท์ 0–3257-8060    
โทรสาร 0–3257-8279  Website http://nampu.ac.th 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

- เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- เนื้อท่ี  20  ไร่  3  งาน  65  ตารางวา 
- เขตพ้ืนที่บริการ  6  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่ 1, หมู่ที่2, หมู่ที่8, หมู่ที่9, หมู่ที่11, หมู่ที่12 

ประวัติโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ  ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2501  โดยความร่วมมือของชาวบ้านต้นเกตุ  โดยมี

ผู้บริจาคที่ดิน  คือ  นายจ้ารัส  ยอดยิ่ง  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านหนองหิน  เปิดสอนครั้งแรก 
2  ชั้น  คือ  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  52  คน  มี
นายเชือน  ใยบ้ารุง  เป็นครูใหญ่และสอนเพียงคนเดียว  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก 

  ปี พ.ศ. 2502  ได้แยกเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อโรงเรียนบ้านหนองหิน และนายอ้าเภอเมือง
ประจวบฯ  ได้ส่งตัวนายทองสุข  นิลสุข  มาช่วยราชการอีก  1  คน 

  ปี พ.ศ. 2503  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก  1  หลังมี  3  ห้องเรียน  
ขณะนั้นมีนักเรียน  154  คน  ได้ครูเพ่ิมอีก  2  คน  คือ  นายเชือน  ใยบ้ารุง  ถูกเรียกตัวกลับ
โรงเรียนบ้านหนองหิน  และแต่งตั้งนายทองสุข  นิลสุข  รักษาการในต้าแหน่งครูใหญ่แทน 

  ปี พ.ศ. 2507  นายทองสุข  นิลสุข  ย้ายไปจังหวัดเพชรบุรี  นายอารักษ์  เกตุแก้ว  มาด้ารง
ต้าแหน่งครูใหญ่แทน 

  ปี พ.ศ. 2510  ได้งบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  017  มี  4  ห้องเรียน  ในปี  
พ.ศ. 2513  ได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก  4  ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาล  
1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และห้องพลศึกษา 

  ปี พ.ศ. 2514  นายอารักษ์  เกตุแก้ว  โอนไปอยู่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  นายจ้าเริญ  
แผ่วไผ่ ได้มาด้ารงต้าแหน่งครูใหญ่แทน  ปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1จ. อีก  1  
หลัง  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาล  2  และห้องสมุดโรงเรียน 

  ปี พ.ศ. 2515  ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีนักเรียน  88  คน 
  ปี พ.ศ. 2516  นายจ้าเริญ  แผ่วไผ่  โอนไปเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 

นายเสริม  โตศักดิ์  ได้มาด้ารงต้าแหน่งครูใหญ่แทน  ในปีนี้ได้สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  และได้รับ
งบประมาณอาคารเรียนแบบ  017  แต่โรงเรียนไม่มีเนื้อที่ที่จะสร้างอาคารได้  ครูใหญ่ได้ขออนุญาต
รื้ออาคารเรียนหลังเก่าสร้างโรงเก็บรถและอาคารทรงไทยพร้อมกับได้รับงบประมาณสร้างงบประมาณ
สร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง 
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  ปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  017  ชั้นล่าง  อาคารเรียนเรียนของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5,  ห้องปฏิบัติการทางภาษา,  ห้องคอมพิวเตอร์,  ห้องสังคมศึกษา,  ห้องพักครู  
และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง 

  ปี พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 3  หลัง  ในปีนี้ได้เปิดท้าการสอนชั้นเด็ก
เล็กและจัดโครงการอาหารกลางวัน  เป็นแห่งแรกของอ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

  ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ชั้นบนมี  4  ห้องเรียน  และ
บ้านพักครู  2  ชั้น  อีก  2  หลัง  ปีนี้คณะครูและนักเรียนร่วมกันหาเงินสร้างที่ปัสสาวะชายและสร้าง
ซุ้มประตูโรงเรียน 

  ปี พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  บรรจุภารโรงใหม่  1  คน  เปิด
สอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

  ปี พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน  
รวมของเดิมเป็น  8  ห้องเรียน  เป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และส้านักงานกลุ่มโรงเรียนห้วยทราย 

  ปี พ.ศ. 2525  นายเสริม  โตศักดิ์  ได้ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสละชีพ 
  ปี พ.ศ. 2526  นายมงคล  ทินวงศ์  ได้มาด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน 
  ปี พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  และส้วม

แบบ สปช.202/2526  อีก  1  หลัง 
ปี  พ.ศ. 2531  นายมานพ  ทัดแก้ว  ก้านันต้าบลห้วยทราย  ได้บริจาคท่ีให้โรงเรียนบ้านห้วย

น้้าพุ  เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศึกษา  จ้านวนประมาณ  11  ไร่  ซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟวังด้วน  
ด้านทิศตะวันออก 

  ปี พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้รับอนุญาต จากส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  11  คน 

  ปี พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้รับการปรับต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จากต้าแหน่งอาจารย์
ใหญ่เป็นต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียน 

  ปีพ.ศ. 2542  นายมงคล  ทินวงศ์  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  ปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

  ปี พ.ศ. 2542  นายบุญ  ตรีสุคนธ์  มารับต้าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
  ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับประเมินโครงการ 1 อ้าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
  ปี พ.ศ. 2549 นายบุญ ตรีสุคนธ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ 
  ปี พ.ศ. 2549 นายวีระ สังข์ มารับต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียน 
  ปี พ.ศ.2552 นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ มารับต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการโรงเรียน 
  ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ประถม 
  ปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์และห้องภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุมีผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 
1. นายเชือน  ใยบ้ารุง  พ.ศ. 2501   –  พ.ศ. 2504 
2. นายทองสุข  นิลสุข  พ.ศ. 2504   –  พ.ศ. 2507 
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3. นายอารักษ์  เกตุแก้ว  พ.ศ. 2507   –  พ.ศ. 2514 
4. นายจ้าเริญ  แผ่วไผ่  พ.ศ. 2514   –  พ.ศ. 2515 
5. นายเสริม  โตศักดิ์  พ.ศ. 2515   –  พ.ศ. 2525 
6. นายมงคล  ทินวงศ์  พ.ศ. 2525   –  พ.ศ. 2542 
7. นายบุญ  ตรีสุคนธ์  พ.ศ. 2542   –  พ.ศ. 2549 
8. นายวีระ  สังข์เฉย  พ.ศ. 2549   –  พ.ศ. 2555 

          9. นายวิเศษ  ศรเพชร  พ.ศ. 2555   –  พ.ศ. 2562 
 10.นางสุนีย์  อยู่หลง  พ.ศ. 2562   –  ปัจจุบัน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

  1. ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ     
      1.1 ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ    นางสุนีย์      อยู่หลง 
           โทรศัพท์  089-9105660   e-mail : Sunee13n@gmail.com 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขาบริหารการศึกษา 

     เริ่มปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
 

.  3. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    3.1  วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้าเศรษฐกิจพอเพียง 
อนามัยดี มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนรว่ม” 

     3.2  พันธกิจ 
        1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. จัดกิจกรรมบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4. จัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3  ค่านิยม  
  1. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  2. ท้างานเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคี 
  3. ท้างานอย่างมีส่วนร่วมโดยค้านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส้าคัญ 
  4. เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดีโดยยอมรับบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน 
  5. มีความรับผิดชอบและความเสียสละ 
  6. ปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
  7. รักและภูมิใจในวิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

    3.4  เป้าประสงค์ 
    1. ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
    2. นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
    3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4. นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
    5. ครูจัดกิจกรรมบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    7. โรงเรียนจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.5  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
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               “ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย” 
3.6 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“สืบสานวัฒนธรรมไทย 
3.7 ปรัชญาของโรงเรียน 

 “สุสฺสูส้  ลภเต  ปญฺญ”้ 
 

3.8 ขวัญของโรงเรียน 
“เรียนดี  อนามัยเด่น  เน้นคุณธรรม” 
 

3.9 สัญลักษณ์ประจ้าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปเปลวเทียนตั้งบนหนังสือ  หมายถึง  การศึกษาเล่าเรียนเปรียบเสมือนแสงสว่างของ
ชีวิต 
 

3.10 สีประจ้าโรงเรียน  
   สีแดง -  สีขาว 

 3.11  อักษรย่อ 
  น.พ.     นักเรียนอนุบาล – ประถมศึกษา 
  ม.น.พ.   นักเรียนมัธยมศึกษา 
 3.12  ต้นไม้ประจ้าโรงเรียน 
  ต้นเกด 
         
  4. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563) 
     1.  จ้านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น   550   คน 
     2.  จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  313   คน จ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
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ระดับชั นเรียน จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 14 9 23 

อนุบาล 2 1 16 9 25 

อนุบาล3 1 11 16 27 

รวมก่อนประถม 3 41 34 75 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 16 18 34 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 18 7 25 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 14 8 22 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1 9 17 26 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 8 17 25 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 16 28 

รวม 6 77 83 160 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 13 14 27 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 14 9 23 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 17 11 28 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3 44 34 78 

รวมทั งสิ น 12 162 151 313 

 
 
5 .ข้อมูลครูและบุคลากร 
  5.1 ครูประจ้าการ 

 
 
ที ่

 
 

ชื่อ – ชื่อสกลุ 

 
 
อาย ุ

 
อายุราชการ 
ณ ปัจจุบัน 

 
ต้าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒิ 

 
 

วิชาเอก 

1 นางสุนีย์   อยู่หลง 50 16 ปี ผู้อ้านวยการโรงเรียน ศศ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นางยุพิน   ข้าทวี 60 39 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา 

3 นางจันทนา  สืบเสน 57 31 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
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4 นางวริษฐา   สนธิ 51 25 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา 

5 นางสาวบุษยา   พยมธน 48 19 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ศษ.ม. ประถมศึกษา 

6 นางพัชรพร   หอมแม้น 43 13 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
7 นางสุธาทิพย์   นิโกรธา 45 15 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ศศ.ม ภาษาศาสตร์ 

8 นางจุฑามาศ   รัตนปัญญา 42 16 ปี ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 

9 นายจรัญ   สังข์แก้ว 50 26 ปี ครูช้านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 

10 นายเอกลักษณ์   หนูยิ้มซ้าย 47 10 ปี ครูช้านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

11 นายภาคภูมิ  เพ่ิมพูน 42 49 ปี ครูช้านาญการ ค.บ. สังคมศึกษาฯ 

12 นางสาวกมลวรรณ   เอ่ียมแท้ 35 9 ปี ครูช้านาญการ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้

13 นางสาวปฏิมาพร   เทียมเทศ 37 9 ปี ครูช้านาญการ ค.บ. 
 

การศึกษาปฐมวัย 

14 นางฟาติมะฮ์  ม่วงอุมิง 36 9 ปี ครูช้านาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 

15. นางสาวกาญจนา      ชัยวิมล 25 2 ปี ครู คศ.1 วท.บ(ศษ) คณิตสาสตร์ 

16. นางสาวนันทวรรณ  ทองเรือง 27 2 ปี ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ 
17. นายอนุรักษ์  นางแก้ว 26 1 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

18. นางสาวรุ่งทิวา   สมิงนรา 33 1 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. คอมพิวเตอร์ 

19. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์   จีบเจือ 39 9 ปี ครูอัตราจ้าง ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศกึษา 

20 นางสาวสุภัทรา   จ้าปาทอง 26 2 ปี ครูอัตราจ้าง ค.บ. 
 

การศึกษาปฐมวัย 

21 นางสาวนิตยา   จันทร์เฉย 31 1 ปี พี่เลี้ยงเด็กพิการ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต 

22 นางสาวปภาดา   พูลสวัสดิ์ 41 8 ปี เจ้าหน้าที่ธุรการ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์

23 นายมาเลิศ    อยู่เย็น 43 19 ปี นักการภารโรง ปวช. ช่างยนต ์

24 นายอ้านวย      อยู่เย็น 80 20ปี พนักงานท้าความสะอาด มัธยมต้น  

 



๑๐ 
 

 

 
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ้านวนหลัง จ้านวนห้อง 
อาคารเรียน 
1.อาคารเรียน 017 3 24 
2.อาคารอเนกประสงค์ 1 2 
3.อาคารอนุบาล 1 5 

รวม 4 31 
อาคารประกอบ 
1.โรงอาหาร 2 - 
2.โรงจอดรถ แบบอ่ืนๆ 3 6 
3.บ้านพักครู แบบองค์การ 5 15 
4.ส้วม แบบองค์การ 6 24 

รวม 16 45 
ห้องเรียนรวม/ห้องอ่ืนภายในอาคาร 
1.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - 1 
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 1 
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ห้องเรียนรวม/ห้องอ่ืนภายในอาคาร 
3.ห้องดนตรีไทย - 1 
4.ห้องสมุด - 1 
5.ห้องลูกเสือ - 1 
6.ห้องพยาบาล - 1 
7.ห้องสหกรณ์ - 1 
ห้องเรียนรวม/ห้องอ่ืนภายในอาคาร 
8.ห้องส้านักงาน - 1 
9.ห้องพักครูประถม  1 
10.ห้องพักครูมัธยม - 1 
11.ห้องผู้อ้านวยการ - 1 

รวม - 11 
 
 
6.  ข้อมูลงบประมาณ 
 ข้อมูลงบประมาณ 
    งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย 

รายรับ จ้านวน/บาท รายจ่าย จ้านวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบด้าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 108,000 
เงินนอกงบประมาณ 725,250 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 577,038.39 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ 725,250 รวมรายจ่าย 685,038.39 

 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  มีประชากรประมาณ  
2,000 คน  ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  มีรายได้ไม่แน่นอน  นับถือ
ศาสนาพุทธประมาณร้อยละ  80  นับถือ ศาสนาอิสลามร้อยละ  20  มีประเพณีท่ีส้าคัญ  คือประเพณี
สงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  ประเพณีถือศีลอด  และวันส้าคัญของศาสนาอิสลาม  การ
คมนาคมอยู่ติดถนนเพชรเกษม  สะพานข้ามถนนเชื่อม 2 ฝั่งถนนท้าให้เกิดความปลอดภัยใน
การจราจร  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  การท้าธงราว  การท้าพวงมโหตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์เข้มแข็ง
และสืบทอดมายาวนาน  ทั้งยังได้น้ามาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนในชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทุกชั้นปี  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเลื่องชื่อ  คือ  นางบุญศิริ  ผ่องใส  มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ที่ผู้เรียนได้ไปศึกษาหลายแห่ง อาทิ วัดทางสาย  อุทยานแห่งชาติน้้าตกห้วยยาง  อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  อุทยานแห่งชาติทางทะเลหาดวนกร  วัดเกตุชยาราม  อ่าวมะนาว  อุทยาน
ประวัติศาสตร์กองบิน  5  เป็นต้น 
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7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับ ป.6  
    - ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้าง ร้อยละ  70 
    - ประกอบค้าขายร้อยละ  30 
    - นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 80 
    - นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 19 
    - ศาสนาอื่นและความเชื่อ ร้อยละ 1 
    - ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อปี  ประมาณ   
                                  23,000  บาท 
    - จ้านวนคนเฉลี่ยต่อครัวเรือน  6  คน 
 
    7.3  โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 

      ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 

  8.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
       8.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการ

ด้าเนินงานของโรงเรียน  กล่าวคือ  ประชาชนในชุมชนมีแนวปฏิบัติการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและประชาชนเห็นความส้าคัญของการศึกษา  แต่มีปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคคือ  ปัญหาครอบครัวแตกแยก  ผู้ปกครองมีภาระการประกอบอาชีพไม่มีเวลาควบคุมดูแล
ด้านการเรียนและความประพฤติ  อีกทั้งผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมือง  มีการ
คมนาคมสะดวก  ท้าให้ประชากรในวัยเรียนน้อยลง  

       8.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินการของโรงเรียน  
เนื่องจากนักเรียนยังขาดวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี  นักเรียนใช้แหล่งบริการทางเทคโนโลยี
ที่เน้นความบันเทิงโดยไม่ค้านึงถึงความเหมาะสม   

       8.3 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  เนื่องจากผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันตกต่้า  จึงส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา 

       8.4 ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย   เป็นปัจจัยที่ เป็นโอกาส  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีระบบประกันคุณภาพ  ท้าให้เด็กได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  ภาครัฐมีงบประมาณค่อนข้างจ้ากัด  ท้าให้โรงเรียนขาดการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ  จึงมีอุปสรรคอยู่บ้าง 

 
  9.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
        9.1 ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบาย  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  
โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีนโยบาย  เป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการที่เป็นปัจจุบัน  ท้าให้
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เกิดผลดีต่อการบริหารงาน  แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ที่
ก้าหนดไว้  ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ผลดีเท่าท่ีควร 

    9.2 ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริหาร  มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา  ท้าให้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

    9.3 ปัจจัยด้านบุคลากร  กล่าวคือ  ครูมีภาระหน้าที่หลายด้าน  ท้าให้ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้เต็มที่  ขณะเดียวกันผู้บริหารมีภาวะผู้น้า  มีใจเป็นกลางท้าให้บุคลากรมีขวัญและ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงาน   จัดบุคลากรเหมาะสมกับงานส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพแต่ละบุคคล  

    9.4 ปัจจัยด้านการเงิน เป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งเนื่องจากขาดการระดม
ทุนจากชุมชนภายนอก  แต่มีจุดแข็ง  คือ  มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างดี  มีความรู้  
ความเข้าใจ  ท้าให้การบริหารการเงินเป็นระบบและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

    9.5  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  มีการดูแลรักษา ซ่อมบ้ารุงจึงท้าให้และวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับความต้องการ 

    9.6  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน   กล่าวคือ  โรงเรียน
จัดท้าแผนและโครงการเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร  มีการวางระบบการจัดการบริหารงานโดย
เน้นความสามารถของบุคลากร    มีการนิเทศ  ติดตามผล  ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้บุคลากร
ด้าเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ    มีการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ  แต่มีจุดอ่อนคือ  การบริหารงาน
คณะบุคคลมีภาระหน้าที่ด้านอ่ืนหรือจากหน่วยงานอ่ืนมากเกินไป ท้าให้ครูต้องใช้เวลาไปท้างานอ่ืน 
เสียเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ตามปัจจัยทั้ง  ๖  ด้าน  สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านห้วย
น้้าพุมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  ด้านโครงสร้างและนโยบาย   ด้านผลผลิตและการบริหาร  
ด้านการเงิน   ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านบริหารจัดการ เป็นด้านที่มีจุดแข็งมากน้อยตามล้าดับ   ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ส่วนจุดอ่อน  คือ  ด้านบุคลากร  ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียนไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร  เนื่องจากภาระงานด้านอ่ืนมากเกินไป 
10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม          

      10.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส้าคัญ ๓๕.๐๐ ๒๗.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๒.๕๐ ดี 



๑๔ 
 

การศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๗๒ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่  ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๗๒ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั   

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี   ตั งแต ่๘๐ คะแนนขึ นไป                           ใช ่  ไม่ใช ่
 มีตัวบง่ชี ที่ได้ระดบัดขีึ นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี  จาก ๑๒ ตัวบง่ชี          ใช ่  ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบง่ชี ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรบัปรุงหรือต้องปรบัปรุงเร่งด่วน      ใช ่  ไม่ใช ่
  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 
                  สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
 

การศึกษาขั นพื นฐาน 

(ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา) 

น ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.54 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม  จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 8.84 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 7.88 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น 10.00 8.05 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 5.76 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส้าคัญ 10.00 7.00 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 3.80 ด ี
ตวับ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.65 พอใช้ 



๑๕ 
 

 

10.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ   พอใช้   โดยมีค่าเฉลีย่  71.50 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง      ไม่รับรอง 
   
 
11. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
จุดเด่น 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมใน
การศึกษาข้ันต่อไป มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งสถานศึกษาและผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาดีมาก มีผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษท่ีส่งบทบาทสถานศึกษา     

2. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน/วสิัยทัศน์  พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ  
                      พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิ  ทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

คะแนนรวม 100.00 71.53 พอใช้ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

                   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป                           ใช่      ไม่ใช่ 

                   มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10  ตัวบ่งช้ี  จาก  12  ตัวบ่งช้ี        ใช่      ไม่ใช่ 

                   ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรอืต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่      ไม่ใช่ 

              สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     



๑๖ 
 

3. ครูมีประสิทธิผลจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญท่ีดี 
 
จุดควรพัฒนา 
1. เด็กบางคนยังใช้มือหยิบจับอาหาร ดื่มน้้า ทานอาหารไม่หมด และแสดงออกความเป็นผู้น้าไม่

ชัดเจน  
2. สถานศึกษายังไม่ได้ท้าฝาปิดปลั๊กไฟในห้องเรียนเพ่ือป้องกันอันตรายให้กับเด็ก การบันทึก

ข้อมูลบาดเจ็บ การเจ็บป่วยของเด็กเพ่ือน้าผลมาวางแผนป้องกัน 
3. ครูกระตุ้นให้เด็กดื่มน้้าไม่ครบทุกคนตลอดจนประเมินพัฒนาการ 
4. ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน  

 
 
    11.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
       จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยสถานศึกาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  1. ให้โรงเรียนรายงานโครงการทุกโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละโครงการ
รวมทั้งให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
  2. ด้าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ้าปี  การจัดท้าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งและ
มีการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดคนละ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้ผู้บริหารตรวจและประเมินแผนการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผล 
  4. จัดท้ามาตรการความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยให้มีความชัดเจน 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  
 
  จุดเด่นด้านผลการจัดการศึกษา 
   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีผลต่อการพัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
ประสบการณ์ตรงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้  มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษามีผลการด้าเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 



๑๗ 
 

 จุดเด่นด้านการบริหารจัดการ 
    ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา   ด้าน
งบประมาณและการบริหารบุคคล  มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   กรรมการ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาดี 

 

           จุดควรพัฒนาด้านผลการจัดการศึกษา 
1. ผู้เรียนบางส่วนขาดนิสัยใฝ่เรียนรู้โดยเฉพาะการค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีและทักษะการ

คิดอย่างเป็นระบบจากการอ่าน  การฟัง  การเขียน 
2. ผลการสอบระดับชาติ (O-NET)  ในภาพรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 

จุดที่ควรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
      ผู้บริหารบริหารวิชาการยังไม่ประสบความส้าเร็จ   โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนตลอดจนการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะการก้ากับ  ติดตามการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

 
    จุดที่ควรพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

       ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  การพัฒนาครูเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการประเมินผลยังไม่หลากหลาย  การน้าผลการประเมินมา
พัฒนาการสอนของครูและการเรียนรู้ผู้เรียนยังไม่ชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ตลอดจนการนิเทศ  ติดตามผลไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

12.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
12.1 โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

 หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ พุทธศักราช  2551 ก้าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

•กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 240 240 240 200 200 200 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมวิทยา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    0  ประวัติศาสตร์ 
     0 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม  
     0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การด้าเนินชีวิตในสังคม 
     0 เศรษฐศาสตร์ 
      0 ภูมิศาสตร์ 

120 
 

(40) 
 

(80) 
 

120 
 

(40) 
 

(80) 

120 
 

(40) 
 

(80) 

120 
 

(40) 
 

(80) 

120 
 

(40) 
 

(80) 

120 
 

(40) 
 

(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลาเรียน(พื นฐาน) 880 880 880 880 880 880 
• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
ปีละไม่เกิน 40 ช่ัวโมง 

•กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  0 กิจกรรมแนะแนว       
  0 กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ ยุวกาชาด 
    -  ชมรม  ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

  0 กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลา ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

12.2 โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

•กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3นก.) 120(3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3นก.) 120(3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120(3 นก.) 120(3นก.) 120(3 นก.) 
สังคมวิทยา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    0  ประวัติศาสตร์ 
     0 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม  
     0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตในสังคม 
     0 เศรษฐศาสตร์ 
      0 ภูมิศาสตร์ 

160 (4นก.) 
40(1 นก.) 

 
(120)(3นก.) 

 
 

160(4นก.) 
(40)(1นก.) 

 
(120)(3นก.) 

 

160 (4นก.) 
(40)(1นก.) 

 
(120)(3นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 
ศิลปะ 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 
การงานอาชีพ 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื นฐาน) 880(22นก.) 880(22นก.) 880(22นก.) 
• รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง 
•กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  0 กิจกรรมแนะแนว    
  0 กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ ยุวกาชาด 
    -  ชมรม  ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

  0 กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

   

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลา ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง 
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13.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
13.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ้านวนครั ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด 

440  ครั้ง 
720 ครั้ง 
440 ครั้ง 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ้านวนครั ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องดนตรีไทย 
ห้องลูกเสือ 

120 ครั้ง 
600 ครั้ง 
40 ครั้ง 

 
  
13.2  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 1) จ.ส.อ.ธวัชชัย  กุ่มพรม ให้ความรู้เรื่องการฝึกระเบียบแถว 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน 5 ครั้ง/ปี 

2) นางเฉลิมศร  บ้ารุงสุข ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเอง 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 

3) พ.ต.ต.สมศักดิ์  เนื่องอัน ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและยาเสพติด 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 

4) นางมณฑา  ขนเม่น ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน 5 ครั้ง/ปี 

5) ส้านักงานจัดหางาน ให้ความรู้เรื่องแนะแนวอาชีพ 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 

6) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ให้ความรู้เรื่องแนะแนวการศึกษา 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 

7) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้เรื่องแนะแนวการศึกษา 
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ตอนที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 

 
1.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  งาน ไดแ้ก่บริหารงานวิชาการ     
บริหารงบประมาณ     บริหารงานบุคคล   และ  บริหารทั่วไป 
 ผู้บริหารก้าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการของสถานศึกษาจึงต้องน้าหลักการว่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียน ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวอยู่บนหลักพ้ืนฐานที่ส้าคัญ 6 ประการ คือ 

- หลักนิติธรรม  คือ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ    
- หลักคุณธรรม  คือ  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  ส้านึกในหน้าที่ของตน  และ 

เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน   
- หลักความโปร่งใส   คือ  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  มีการเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสาร 
- หลักการมีส่วนร่วม  คือ  การให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

ทางการบริหารจัดการ 
- หลักความรับผิดชอบ  คือ  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่  ความส้านึกในความ 

รับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจในปัญหาการบริหารจัดการ   
- หลักความคุ้มค่า  คือ  การบริการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดเพ่ือให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม กล่าวโดยสรุป  การน้าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา  ก็เพ่ือเป้าหมายส้าคัญคือ  การบรรลุผลผลิตของสถานศึกษา  คือ  นักเรียนเป็นคนดี   
เป็นคนเก่ง  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และสามารถด้ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Praticipative Management)   
        การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Praticipative Management)   เป็นการบริหารที่เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  การแสดงความ
คิดเห็น   
การรับผิดชอบ  วางแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการประเมินผล   เป็นการท้างานร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก้าหนด  หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา  

แนวคิดหลักของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  คือ  การให้ความส้าคัญกับทรัพยากรบุคคล  โดย
การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร  การฝึกอบรม  และการใช้พลังอ้านาจทางภาวะผู้น้าในการจูงใจและ
ร่วมมือกัน  การให้บุคคลมีส่วนร่วมในการด้าเนินการย่อมท้าให้บุคคลมีความผูกพันต่อกิจกรรมและต่อ
องค์กรในท่ีสุด   จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้ความส้าคัญกับบุคลากรในฐานะท่ี
เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญและควรค่าแก่การดูแลรักษา    
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สรุปภาพรวมของการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  มีเป้าหมายส้าคัญคือการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชน  โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการ ตามแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ้าปี   และเงื่อนไขความส้าเร็จของโรงเรียน   
 บริหารงานโดยน้าระบบการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หรือวงจร เดมม่ิง  เป็นแนวทางใน
การด้าเนินการ  ซึ่งประกอบด้วย 
 P = Plan  คือ  การวางแผนจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 D = Do  คือ  การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง 
 C = Check  คือ  การตรวจสอบการด้าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแผนงาน  ว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้น  จ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
 A = Action  คือ  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา  หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ  ก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนที่ได้รับผลส้าเร็จ  เพื่อน้าไปใช้ในการท้างานครั้งต่อไป 

จากความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้การ
ด้าเนินงานประสบผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
สถานศึกษาก้าหนดจนเป็นที่ยอมรับ  เชื่อถือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา   จะเห็นได้
จากการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ และนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ จึงท้าให้บริหารจัดการศึกษาปรากฏเป็นภาพความส้าเร็จโดยองค์รวม  ทั้งต่อ
สถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และชุมชน  ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนสะอาดน่าอยู่  มีลักษณะโรงเรียนที่สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย  
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องปฏิบัติการ  แหล่งเรียนรู้  สื่อ  
วัสดุ อุปกรณ์  เพียงพอ  มีระบบการน้าไปใช้อย่างคุ้มค่า  มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มิตร  ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้  การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และเป็นศูนย์บริการชุมชน
อย่างมีคุณภาพ 
 2.  คุณครูน่ารัก  หมายถึง  ผู้บริหารมีภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน  ประสานพลังสร้างสรรค์  ศรัทธา  มุ่งวิชาการ  โดรงเรียนมีจ้านวนครูพอเพียง  สอน
ตรงวิชาเอก  ตรงตามความรู้ความสามารถ  สอนดี  มีการพัฒนาตนเอง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน  
มีเวลาปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
 3.  นักเรียนพึงประสงค์  หมายถึง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการประเมินทุกข้อ  เน้น
ให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่แจ่มใส  ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน 
 4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนมีการจัดท้าข้อตกลงร่มกันกับ
ชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และเครือข่ายต่าง ๆ  ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพ  มีความรัก  ความภาคภูมิใจในผลงานของโรงเรียน  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  



๒๓ 
 

มีห้องสมุดที่มีคุณภาพ  มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย  มีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้  ซึ่งชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการร่วมกันได้
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยน ้าพุ 
 
 
 
 

๑.งานวินัยนักเรยีน 
๒.งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๔.งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
๕.งานป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
  ยาเสพติด 
๖.งานกิจกรรมลูกเสือ 
๗.งานกิจกรรมชุมนุม 

 

  

 

๑.การจดัท้า SAR 
๒.การจัดช่ัวโมงเรียน 
๓.การเลือกซื้อหนังสือ 
๔.การจดัครูประจา้ช้ัน 
๕.การจดัครูประจา้กลุ่มสาระฯและ
งานต่างๆ 
๖.งานวัดผลประเมินผล 
๗.งานนิเทศภายใน 
๘.งานวิจัยและวิจัยในช้ันเรยีน 
๙.งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
   และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๐.งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
๑๑.งานประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๒.งานกิจกรรมแนะแนว 
๑๓.งานประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๑๔.งานประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์    และเขียนสื่อความ 
๑๕.งานส่งเสริมการจัดการเรยีนรว่ม 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.งานการเงินและบัญชี 
   -  จัดท้าและเสนอของบประมาณ 
   -  จัดสรรงบประมาณ 
๒.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
๓.งานตรวจสอบ  ติดตาม           
ประเมินผล และรายงานการใช้เงนิ
และผลการด้าเนินงาน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน ้าพุ 

๑.งานธุรการ 
๒.งานเลขานุการคณะกรรมการ      
  สถานศึกษาฯ 
๓.งานพัฒนาระบบและเครือข่าย   
  ข้อมูลสารสนเทศ 
๔.งานประสานและพัฒนาเครือข่าย 
  การศึกษา 
๕.งานจัดระบบการบริหารและ 
  พัฒนาองค์กร 
๖.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๗.งานดูแลอาคารสถานท่ีและ 
  สภาพแวดล้อม 
๘.การจดัท้าส้ามะโนผู้เรียน 
๙.การรับนักเรยีน 
๑๐.งานประชาสมัพันธ์ 
๑๑.งานพาหนะ 
๑๒.งานบริการสาธารณะ 
๑๓.งานสวัสดิการโรงเรยีน 
๑๔.งานส่งเสริมสุขภาพ 
๑๕.งานคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 
๑๖.การตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการสภานักเรียน 
หัวหน้าช้ัน/นักเรยีน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ
งบประมาณ 

๑.การวางแผนอัตราก้าลังคนและการ  
    ก้าหนดต้าแหน่ง 
   -  การวิเคราะห์และวางแผนอัตรา  
      ก้าลังคน 
   -  การก้าหนดต้าแหน่ง 
   -  การขอเลื่อนต้าแหน่งฯ 
๒.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   -  การจ้างลูกจ้าง 
   -  การแต่งตั้ง  ย้ายโอนฯ 
   -  การรักษาราชการแทน 
๓.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ   
  ปฏิบัติราชการ   
- การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

งานทะเบียนประวตั ิ

 

 ด้านการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ 
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  “BANHUAYNAMPHU : Model (BHNP : Model) กลยทุธ์นวตักรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปีการศึกษา 2563 - 2565 ” โรงเรียนบ้านห้วยน ้าพุ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 
              

   B = Brainstorming 

 

   H = Head & Heart 

 

   N = Network 

 

   P = Participation 

การระดมความคิด  ร่วมกันวางแผนพัฒนา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

การมีส่วนร่วมในการท้างานร่วมกัน 

การท้างานด้วยตัวและหัวใจ 
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๒๖ 
 

 2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ก้าหนดยุทธศาสตร์ จุดเน้น เป้าประสงค์/กิจกรรม 

เพ่ิมทักษะด้านภาษา ภาษาไทย 
-ฝึกทักษะการอ่าน 

-ฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ 

-ฝึกทักษะการเขียน
บทความ 

ฝึกตั้งค้าถาม ตอบ
ค้าถาม 

นักเรียนระดับ ป. 1 พออ่านได้  เขียนได้  
นักเรียนระดับ ป. 2-6 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
นักเรียนระดับ ม. 1-3 ต้องสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้ 
 
 
 
 

 ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

นักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๑-๖สามารถ
สนทนาและปฏิบัติตามค้าสั่งง่ายๆได้ 
นักเรียน ม. 1-3 ต้องสนทนา อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษได้ 
นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน รวมทั้ง 
นักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้  
ต้องรู้ความหมายของค้าศัพท์ทางคอมพิวเตอร์     
และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นทุกคน 

เร่งพัฒนาบุคลิกภาพ กายงาม 
 

อาภรณ์งาม 
ใจงาม 

นักเรียนทุกคนต้องรักษาอวัยวะตั้งแต่หัวจรดเท้า 
ให้สะอาด  เกลี้ยงเกลาอยู่เสมอ 
นักเรียนทุกคน ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด      
เรียบร้อย   และตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
นักเรียนทุกคนต้องมีจิตใจที่คิดดี ใฝ่ดี พูดดี ท้าดี 

จัดสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด 
รม่รื่น 

สวยงาม 
ปลอดภัย 

ปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ ส.   ในห้องเรียน  บริเวณ
อาคารสถานที่ ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  

ส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย 

รู้ตน 
รู้งาน 

รู้หน้าที ่
มีคุณธรรม 

การรู้จักตนเอง  การวางตนเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่  รู้จักสิ่งที่เรา  ก้าลังท้า  มีความเข้าใจใน
ตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   
คิดดี  ใฝ่ดี  ท้าดี ประพฤติดี 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

 -  ภาพแห่งความส้าเร็จ คือ   นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ของนักเรียนสูงขึ้น  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมความส้านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ภาพแห่งความส้าเร็จ คือ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความส้านึกความเป็นชาติไทย  มีจิตส้านึก     
   ความเปน็ไทย  ยึดมั่นในสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในการศึกษา/ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 -  ภาพแห่งความส้าเร็จ คือ  ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สร้างนิสัย   
    รักการเรียนรู้  และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีโครงข่ายสารสนเทศเพ่ือการ   
    เรียนรู้  ส่งเสริมการศึกษาในครอบครัว  ชุมชนและสถานประกอบการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบ 
    กระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  พัฒนาระบบการเทียบโอน 
    ระดมทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่ 4  ครูยุคใหม่ผู้บริหารยุคใหม่ 
- ภาพความส้าเร็จ คือ  ครูมีวิธีคิดใหม่  มีวิธีสอนใหม่  มีเครื่องมือใหม่  มีองค์ความรู้ใหม่  สร้างเด็กให้รู้ 

     คุณค่า  และมีเป้าหมายในอนาคต 
      ครูมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักเรียนมีความรู้ความในการใช้สื่อ 
  เทคโนโลยีศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สุขภาพแข็งแรง ชุมชนให้ความร่วมมือ 

   
   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

- ภาพความส้าเร็จ คือ  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้มีความ 
     กล้าหาญ  เป็นผู้มีความเด็ดขาด  เป็นผู้มีความแนบเนียน  มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้ที่ยุติธรรม เป็นผู้

มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี เป็นผู้มีความพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม 
เป็นมีผู้มีความจงรักภักดี เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้มีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) 
 
จุดแข็ง 
1. โรงเรียนมีครู-อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับรายวิชาที่สอน 
2. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการที่ดีท้าให้บุคลากรมีขวัญก้าลังใจ 
3. โรงเรียนจัดบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ 
4. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเหมาะสมตรงตามความต้องการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่มีสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกหมวดวิชา 
6. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการกระจายอานาจอย่างชัดเจน 
7. โรงเรียนมีนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
8. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอ 
9. โรงเรียนจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
จุดอ่อน 

 
1. โรงเรียนขาดการส่งเสริมการท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

ท้าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในกลุ่มสาระหลัก  
2. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในเรื่องความรับผิดชอบและจิต

สาธารณะยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  
3. ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากชุมชนเท่าที่ควร 
 
โอกาส 
1. โรงเรียนมีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
อุปสรรค 
1. ปัญหาความแตกแยกของครอบครัวท้าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท้าให้การระดมทุนจากผู้ปกครองลดน้อยลงมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. นักเรียนใช้แหล่งบริการทางด้านเทคโนโลยีที่เน้นความบันเทิงโดยไม่ค้านึงถึงความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

แผนการควบคุม ก้ากับ ติดตาม 
      โรงเรียนบ้านห้วยน ้าพุมีแผนการควบคุม ก้ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ดังนี  

            1. การก้ากับติดตาม 
      1.1 โรงเรียนได้จัดระบบการก้ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม โดย
ติดตามในเรื่องขั้นตอนการด้าเนินงาน วิธีการด้าเนินงาน บุคลากรผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 
และการใช้งบประมาณ 
      1.2 โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย น้าเสนองานก่อนการด้าเนินงาน ระหว่างการ
ด้าเนินงานและหลังการด้าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือดูความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 

 

            2. การตรวจสอบ  
      2.1 การตรวจสอบภายใน โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน ตั้งแตก่ารวางแผน การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และ การ
ประเมินผล ในทุกภาคเรียน  

           2.2 การตรวจสอบภายนอก โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมิน    
     คุณภาพภายนอกจากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

           3. การรายงาน  
               3.1 โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดท้ารายงาน    
         สรุปผลการด้าเนินงาน ทุกภาคเรียน  
              3.2 โรงเรียนจัดท้ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง   
          และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทุกปี  
              3.3 โรงเรียนจัดท้ารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา เสนอต่อส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน    
         หน่วยงานต้นสังกัด ทุกปี 

     จุดเน้น 
1. ผลการทดสอบแห่งชาติ  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๔ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. นักเรียนทุกคนมีความส้านึกในความรักชาติ 
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด

อัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
6. ส่งเสริมและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
8. โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

ที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ปฏิทินการก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนบ้านห้วยน ้าพุ 

 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท้าแผนปฏิบัติการ 

ประจ้าปี  (ปีงบประมาณ) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่ 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  น้าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท้ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 
 

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน / โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

  กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 1.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 1.3 โครงการวันแห่งความส้าเร็จ 
 1.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 1.5 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
 1.6 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 1.7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน 
 1.8 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 1.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 1.10 โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.11 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมความส้านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย 
 2.3 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 



๓๑ 
 

 2.4 โครงการซ่อมบ้ารุงรักษายานพาหนะโรงเรียน 
 2.5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ 
 2.6 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
 2.7 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
 2.8 โครงการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือใช้สนองนโยบายของสพป./สพฐ.และการพัฒนาบุคลากร 
 
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในการศึกษา/ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 3.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม 
3.2 โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 3.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 3.4 โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
 3.5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  
 กลยุทธ์ที่ 4  ครูยุคใหม่ผู้บริหารยุคใหม่ 
 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.2 โครงการจัดจ้างบุคลากรชั่วคราวสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

5.1 โครงการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
 5.2 โครงการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
 5.3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 5.4 โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 5.5 โครงการจัดหาวัสดุส้านักงาน 
 
โครงการ/กิจกรรม  จ้าแนกตามรายปี 
 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
3. โครงการวันแห่งความส้าเร็จ 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
5.โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 
6. โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 

1. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
3. โครงการวันแห่งความส้าเร็จ 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
5.โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 
6.โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 

1. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
3. โครงการวันแห่งความส้าเร็จ 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
5.โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 
6. โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
 



๓๒ 
 

7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
8.โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
9.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
10.โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
8.โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
9.โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ 
10.โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
8.โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
9.โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ 
10.โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
  
กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรมความส้านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีไทย 
 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีไทย 
 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนดนตรีไทย 
 

3.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมน้อมน้าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
4.โครงการซ่อมบ้ารุงรักษา
ยานพาหนะโรงเรียน 
5.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส้าคัญ 
6.โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
7.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
นักเรียน 
8.โครงการเงินส้ารองจ่ายเพื่อใช้
สนองนโยบายของสพป./สพฐ.
และการพัฒนาบุคลากร 
 

3.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมน้อมน้าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
4.โครงการซ่อมบ้ารุงรักษา
ยานพาหนะโรงเรียน 
5.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส้าคัญ 
6.โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
7.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยนักเรียน 
8.โครงการเงินส้ารองจ่ายเพื่อ
ใช้สนองนโยบายของสพป./
สพฐ.และการพัฒนาบุคลากร 
 

3.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
4.โครงการซ่อมบ้ารุงรักษา
ยานพาหนะโรงเรียน 
5.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส้าคัญ 
6.โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
7.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
นักเรียน 
8.โครงการเงินส้ารองจ่ายเพื่อใช้
สนองนโยบายของสพป./สพฐ.และ
การพัฒนาบุคลากร 
 

 



๓๓ 
 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในการศึกษา/พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
ร่วม 
2.โครงการส่งเสริมงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมอนามัย
โรงเรียน 
4. โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน 
5. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1.โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนร่วม 
2.โครงการส่งเสริมงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
อนามัยโรงเรียน 
4.โครงการจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอน 
5.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนร่วม 
2.โครงการส่งเสริมงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
อนามัยโรงเรียน 
4.โครงการจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอน 
5.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ครูยุคใหม่ผู้บริหารยุคใหม่ 
  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1.โครงการพฒันาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการจัดจ้างบุคลากรชั่วคราว
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการจัดจ้างบุคลากร
ชั่วคราวสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการจัดจ้างบุคลากรชั่วคราว
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 



๓๔ 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1.โครงการวัดผลประเมินผล
ทางการเรียน 
2.โครงการจัดสรรงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค 
3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
4.โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
5.โครงการจัดหาวัสดุส้านักงาน 

1.โครงการวัดผลประเมินผล
ทางการเรียน 
2.โครงการจัดสรรงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค 
3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
4.โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
5.โครงการจัดหาวัสดุส้านักงาน 

1.โครงการวัดผลประเมินผล
ทางการเรียน 
2.โครงการจัดสรรงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค 
3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
4.โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
5.โครงการจัดหาวัสดุส้านักงาน 

 
 
เป้าหมายและตัวชี วัดความส้าเร็จ ปี 2563- 2565 
  โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุได้ก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ จ้าแนกตามกลยุทธ์ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 

                   ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 
ที ่ เป้าหมายความส้าเร็จ ตัวชี วัดความส้าเร็จ  กิจกรรม  

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4  

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

1.จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.จัดสอนซ่อมเสริม 
3.จัดค่ายทางวิชาการ 

2 ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการ
เขียนภาษาไทยต่้ากว่าเกณฑ์
ลดลงร้อยละ 2  

ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการ
อ่านการเขียนภาษาไทยต่้ากว่า
เกณฑ์ลดลง 

1.ส่งเสริมการอ่าน 
2.จัดประกวด 
3.จัดแข่งขันทางวิชาการ 
 

ที ่ เป้าหมายความส้าเร็จ ตัวชี วัดความส้าเร็จ  กิจกรรม  

3 นักเรียนมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

1.ให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ 
2.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 



๓๕ 
 

               พอเพียง 
ที ่ เป้าหมายความส้าเร็จ ตัวชี วัดความส้าเร็จ กิจกรรม 

1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณธรรม  มีจิตส้านึกความ
เป็นไทย 

จ้านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณธรรมจริยธรรม มีส้านึก
ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
2.ให้นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติ
จริง 
3.ยกย่องชมเชย 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  

1.ส่งเสริมการท้าความดี 
2.ยกย่องชมเชย 
3.ตรวจสอบพฤติกรรม 

3 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ความส้านึก
ในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-จ้านวนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมความส้านึก
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-จ้านวนที่จัดกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.จัดงานวันส้าคัญของชาติ 
2.ให้นักเรียนเข้าร่วม 
 กิจกรรม 
3.ปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ใน
ครัวเรือน 
 

4 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ้านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอเพียง 
  

 
 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 
                เต็มตามศักยภาพ 

ที ่ เป้าหมายความส้าเร็จ ตัวชี วัดความส้าเร็จ กิจกรรม 
1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาภาคบังคับ 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ 

1.จัดท้าทะเบียน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

2 ผู้เรียนได้เรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับภายในก้าหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก้าหนด 

1.จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

3 ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ 

ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ 

1.ให้นักเรียนพิการได้
เรียนร่วมชั้นกับเด็กปกติ 

4 ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย

จ้านวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส้าหรับ

1.เบิกจ่ายเงินให้นักเรียน
หรือผู้ปกครองไปใช้จ่าย



๓๖ 
 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับรายการค่าเล่า
เรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ส้าหรับการเล่าเรียน 

 
 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
                ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ที ่ เป้าหมายความส้าเร็จ ตัวชี วัดความส้าเร็จ กิจกรรม 
1 ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา 

สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

1.พัฒนาตนเอง 
2.เข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา 
3.นิเทศก้ากับติดตาม 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพอใจในความมั่นคงของ
การประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความพอใจในความมั่นคงของ
การประกอบวิชาชีพ 

1.สร้างจิตส้านึกและ
ความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ 

3 บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก้าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด 

1.เข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 
               ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ที ่ เป้าหมายความส้าเร็จ ตัวชี วัดความส้าเร็จ กิจกรรม 
1 โรงเรียนผ่านการรับรอง

มาตรฐาน 
โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน 1.จัดท้าระบบประกัน

คุณภาพภายใน 
2 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม

ช่วยเหลือการด้าเนินงานให้มี
คุณภาพ 

โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือการด้าเนินงานให้มีคุณภาพ 

1.นิเทศก้ากับติดตาม 

3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

1.ออกแบบสอบถาม 
2.ท้าการสัมภาษณ์ 

 
 

บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 



๓๗ 
 

 
        บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
 1. ก้าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 
 3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท้าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 4. ก้ากับและติดตามการด้าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ   และได้  
              มาตรฐาน 

6. พิทักษ์สิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม   
ตามศักยภาพ 

7. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารทางวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้าน   
การบริหารงานทัว่ไป 

 8.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   ตลอดวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมพัฒนาการ   
              ของนักเรียนทุกคน  รวมทั้งสื่อสาร  จารีต  ประเพณี  ศิลปะของท้องถิ่นและของชาติ 

9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ 
เอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นวิทยาการของชุมชน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของสถานศึกษา  ก่อนเสมอต่อ     สาธารณะชน 
 11.  แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ  เพ่ือการด้าเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร 
 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน 
  
          1.  มีความคิดริเริ่มในการวางแผนพัฒนาองค์กร 
 2.  แบ่งสายงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน/กิจกรรม  และเป็นผู้ร่วมก้าหนดแผนการปฏิบัติ 
 3.  พิจารณาจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
 4.  ควบคุมดูแลบุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามแผน 
 5.  ควบคุมดูแลให้บุคลากรฝ่ายต่างๆท้างานสัมพันธ์กันได้อย่างดี 
 6.  เสนอรายงานการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  ผู้มีส่วนได้เสียทราบ 
 7.  ร่วมในการประเมินผลงานอย่างสม่้าเสมอ 
 8.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 9.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การท้างานเป็นทีม 
 10. ให้ค้าปรึกษาในการด้าเนินงานถูกต้อง 
 11.  จัดหาแหล่งความช่วยเหลือเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 12.  อ้านวยความสะดวกในการท้างานด้านต่างๆ 
 13.  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงิน 
 14.  ให้ความสนับสนุนและร่วมมือในด้านต่างๆ 
 15.  อนุมัติในการจัดกิจกรรมทุกประเภท  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 



๓๘ 
 

 บทบาทหน้าที่ของครู 
1. ท้าการสอนอบรมนักเรียน  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค้าสั่ง  ประกาศ  และนโยบายของทาง

ราชการ 
2. เอาใจใส่ในการสอน  ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สม่้าเสมอ 
3. ส่งเสริมและเผยแพร่  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้  ปลูกฝั่งวัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์ไทย 
5. ส่งเสริมความส้านึกดีในหมู่ครูและนักเรียน 
6. เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่้าเสมอ  ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่การงาน 
7. ช่วยเหลือกิจการโรงเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
8. ศึกษาหาความรู้  วิธีการสอน  วิธีการประเมิน  การใช้หนังสือเรียนและคู่มือการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร 
 
 
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
 
1. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
2. ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 
3. ต้องให้ความเคารพเชื่อฟัง  บิดามารดา  ผู้ปกครอง  ครูอาจารย์ 
4. ต้องประพฤติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติต่างๆที่โรงเรียนก้าหนด 
5. ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  มีความสุภาพ  อ่อนโยนทั้งกายวาจา  ใจ 
6. ต้องตั้งใจเล่าเรียน 
7. ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาและเข้าเรียนให้ตรงเวลา  ไม่หนีเรียน 
8. ต้องไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน 
9. ต้องมีความเลื่อมใส  รักความสามัคคี  ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน 
10. ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ในการดูแลความสะอาดของห้องเรียน  อาคารเรียน  รักษาสภาพแวดล้อมให้

โรงเรียนให้สวยงาม 
11. ต้องปฏิบัติตนตามกฎหมาย  รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 
12. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ชุมชนและบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
13. ต้องรู้จักประหยัดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
14. ต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 

 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง 
 
1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการด้ารงชีวิตครอบครัวที่มีความรัก  ความเข้าใจ  และความอบอุ่น 
2. ยอมรับในศักยภาพของนักเรียน  ให้โอกาสผู้เรียนได้ส้ารวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือก

สาขาเรียน  การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ 
3. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาป้องกันและแก้ไข

ปัญหาผู้เรียน 



๓๙ 
 

4. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมและอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
5. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด้าเนินชีวิตที่ดีงามให้กับผู้เรียน 

 
 
บทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล 
 
1. ก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  การบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยความเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. จัดองค์คณะบุคคลบริหารงานภายใน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. จัดท้าแผนแม่บท  และแผนปฏิบัติการประจ้าปี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. ด้าเนินการตามแผน  โดยองค์คณะบุคคลที่รับผิดชอบหรือรับมอบหมาย 
6. นิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม  โดยองค์คณะบุคคลที่รับผิดชอบหรือรับมอบหมาย 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
8. น้าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวางแผนพัฒนางาน 
9. ก้าหนดระเบียบหลักเกณฑ์  แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติงาน 
10. รายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบตามความเหมาะสม 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามนโยบายของหน่วยงานหรือความต้องการของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๐ 
 

ค้าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ 
ที่  20/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2565 
*************************************** 

  เพ่ือให้การด้าเนินงานจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 
2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถน้าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  อาศัยอ้านาจตามความในมาตราที่ 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2537 จึงแต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 - 2565ดังนี้  

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.1  นางสุนีย์  อยู่หลง  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ   ประธานกรรมการ 
1.2  นางยุพิน  ข้าทวี  ครู ช้านาญการพิเศษ     กรรมการ 
1.3  นางสาวบุษยา  พยมธน  ครู ช้านาญการพิเศษ     กรรมการ 
1.4  นายภาคภูมิ  เพ่ิมพูน  ครู ช้านาญการ      กรรมการ 
1.5  นางสุธาทิพย์   นิโกรธา  ครู ช้านาญการพิเศษ                 กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค้าปรึกษา แนะน้า อ้านวยความสะดวกในการจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2565 
 2.   คณะท้างาน ประกอบด้วย 

2.1 นางสุธาทิพย์  นิโกรธา  ครูช้านาญการพิเศษ   ประธาน 
2.2 นางยุพิน  ข้าทวี             ครูช้านาญการพิเศษ   กรรมการ   
2.3 นางจันทนา  สืบเสน  ครูช้านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.4 นางวริษฐา  สนธิ             ครูช้านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.5 นางสาวบุษยา  พยมธน  ครู ช้านาญการพิเศษ   กรรมการ 

      2.5 นางพัชรพร  หอมแม้น        ครูช้านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 2.7 นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา      ครูช้านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.8 นายจรัญ  สังข์แก้ว          ครูช้านาญการ    กรรมการ 
 2.9 นายภาคภูมิ  เพ่ิมพูน  ครูช้านาญการ    กรรมการ 
                2.10 นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย ครชู้านาญการ                                   กรรมการ 
 2.11 นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้ ครูช้านาญการ    กรรมการ 
 2.12 นางฟาติมะฮ์     ม่วงอุมิง   ครูช้านาญการ    กรรมการ 
 2.13 นางสาวกาญจนา  ชัยวิมล   คร ู     กรรมการ 
 2.14 นางสาวนันทวรรณ  ทองเรือง   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 2.15 นายอนุรักษ์  นางแก้ว  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 2.16 นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์   จีบเจือ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 2.17 นางสาวสุภัทรา  จ้าปาทอง        ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

2.18 นางสาวปภาดา  พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                        กรรมการ                
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2.19  นางสาวนิตยา  จันทร์เฉย        ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม  กรรมการ        
  2.20 นางสาวปฏิมาพร   เทียมเทศ ครูช้านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูล จัดพิมพ์รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในการจัดท้า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2565ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลให้แล้วเสร็จทันตามก้าหนด 

3. ฝ่ายจัดพิมพ์เข้าเล่ม 
    3.1 นางสุธาทิพย์ นิโกรธา  ครูช้านาญการพิเศษ   ประธาน 
    3.2 นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ ครูช้านาญการ    กรรมการ 
    3.3 นางสาวรุ่งทิวา  สมิงนรา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
    3.4 นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ  
    3.5 นางสาวปภาดา  พูลสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการและเลขานุการ  

    มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดพิมพ์และเรียงล้าดับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 – 2565 พร้อมเข้ารูปเล่มสะดวกต่อการน้าไปใช้ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 

 
 
 

(นางสุนีย์  อยู่หลง) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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ส่วนราชการ        โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ         
ที…่……………-……………….วันที่      1  พฤษภาคม   2563     . 
เรื่อง แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ปีพ.ศ.2563 – 2565)        
 
เรียน   ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุได้จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ปีพ.ศ.2563-2565) เพ่ือ
เป็นทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ประสบความส้าเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน  ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด  โดยเชื่อมแผนงานหลักของโรงเรียน  4  ด้าน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานส้านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ี
ก้าหนด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมติ       

                    

 
                            ให้ความเห็นชอบ                    ไม่ให้ความเห็นชอบ 
 

 
 

(นายสมคิด  สาระจิตต์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
คณะผู้จัดท้า 

    นางสุนีย์   อยู่หลง  ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
    นางยุพิน  ข้าทวี  ครู ช้านาญการพิเศษ 
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    นางจันทนา  สืบเสน  ครู ช้านาญการพิเศษ 
    นางวริษฐา  สนธ ิ  ครู ช้านาญการพิเศษ 
    นางสาวบุษยา  พยมธน  ครู ช้านาญการพิเศษ 
    นางพัชรพร  หอมแม้น ครู ช้านาญการพิเศษ 
    นางสุธาทิพย์  นิโกรธา  ครู ช้านาญการพิเศษ 
    นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา ครู ช้านาญการพิเศษ 

นายจรัญ  สังข์แก้ว    ครู ช้านาญการ 
    นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย ครู ช้านาญการ 
    นายภาคภูมิ  เพ่ิมพูน  ครู ช้านาญการ 
    นางสาวกมลวรรณ เอ่ียมแท้  ครู ช้านาญการ  
                                         นางสาวปฏิมาพร           เทียมเทศ          ครู ช้านาญการ 
    นางฟาติมะฮ์  ม่วงอุมิง  ครู ช้านาญการ  
    นางสาวกาญจนา  ชัยวิมล  คร ู   
                                         นางสาวนันทวรรณ          ทองเรือง         ครูผู้ช่วย  
    นายอนุรักษ์                 นางแก้ว           ครูผู้ช่วย  
    นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์   จีบเจือ  ครูอัตราจ้าง 
                                นางสาวสุภัทรา             จ้าปาทอง         ครูอัตราจ้าง 

นางสาวปภาดา             พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                                      
                                          นางสาวนิตยา               จันทร์เฉย         ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 
         
      พิมพ์ 

นางสุธาทิพย์  นิโกรธา  ครู ช้านาญการพิเศษ                                         
นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ  ครูอัตราจ้าง                        

       
      ตรวจทาน 

นางสุธาทิพย์  นิโกรธา  ครู ช้านาญการพิเศษ                                          
                                          นางสาวปฏิมาพร           เทียมเทศ          ครู ช้านาญการ  

นางสาวปภาดา             พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                                    
                                       

  จัดท้ารูปเล่ม 
นางสุธาทิพย์  นิโกรธา  ครู ช้านาญการพิเศษ                                      
นางสาวรุ่งทิวา            สมิงนรา           ครูผู้ช่วย 
นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ  ครูอัตราจ้าง 
นางสาวปภาดา             พูลสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 


