


 
 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  โรงเรียนมีจุดเน้นที่ส าคัญในการ
พัฒนา ส่งเสริม ในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
    ๑. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ให้แก่นักเรียนวัย ๓ – ๕ ปี ที่มุ่งพัฒนาทุกด้าน       
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา จริยธรรม และความพยายามที่จะประสบผลส าเร็จตาม
ศักยภาพ พร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
    ๒. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด รวมทั้งให้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ในด้านต่างๆ 
    ๓. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
    ๔. บริหารตามโครงสร้างการบริหารนิติบุคคลทั้ง ๔ งาน โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรให้ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    ๕. การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเข้มแข็ง โดยการร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ให้โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 
  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/โครงการและงบประมาณไว้ให้ผู้รับผิดชอบ ได้ศึกษาและน าไปปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทสรุป 
                

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 
แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นหน่วยงานการศึกษา ได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า   
การจัดท าแผนปฏิบัติการ มีความส าคัญยิ่ง  และจะใช้แผนเป็นเครื่องมือส าคัญของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลส าเร็จตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และเป้าหมาย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงเน้นและให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผน ให้สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ                               
พ.ศ. 2560-2579  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2                       
และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รวมทั้งยึดหลักการให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของสถานศึกษา 

โร ง เร ียน วัด เข าว ิเศษ  ได ้จ ัดป ระช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารจ ัดท า แผนปฏิบัติการ ประจ าปี                    
งบประมาณ  2564  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้แทนนักเรียน เพ่ือวิเคราะห์  SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของปีงบประมาณ  2564  จนแล้วเสร็จ และแจ้ง                           
ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการก าหนดโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย
และงบประมาณเพ่ือบรรจุไว้ในแผน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว     
จึงถือได้ว่าแผนฉบับนี้เป็นแผนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีความ
สอดคล้องรองรับกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วม   ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2564  ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ  โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ตามค าสั่งของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ที่ 47/2563  ลงวันที่ 6 ตุลาคม  2563   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน 
ฉบับนี ้ จะเป็นเครื ่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติ งานประจ าปี ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ                    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 “โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ                  
มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่  21  



3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชองชุมชน
สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

3. เป้ำประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม 
 2. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถใน   การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวั ดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชองชุมชน
สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. ค่ำนิยมองค์กร   
 Good System  Good Discipline  Quality Focus 
          ระบบดี  มีวินัย  ใส่ใจคุณภาพ 

5. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
              ในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ  โรงเรียนวัดเขำวิเศษ 
  

ควำมเป็นมำ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสรา้งคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เปน็กลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้
มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศกึษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรยีบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดใน
เวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที ่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภวิัตน์          
และแรงกดดันภายในประเทศทีเ่ป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชวีิตที่ดีสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจัจบุันและอนาคตโดยการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบตอ่ระบบการศึกษา ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง  ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในสังคมได้  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต  ตั้งแต่การ
วางรากฐานพัฒนาของชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิด  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ  ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้  ดังนั้นการศึกษา
จึงถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ถ้าประเทศต้องการให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะอย่างไร  
ประเทศนั้นต้องก าหนดแนวทางพัฒนาไปสู่จุดหมายนั้นๆ ด้วยการก าหนดกฎหมายที่เป็นหลักในการพัฒนา  ก าหนด
หลักสูตรการศึกษา  กระบวนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่ผ่านกระบวนการจัดการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ  ในส่วนของประเทศไทย  ได้มีการก าหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 มาตรา 54 “รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นหลักและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

 ดังนั้น โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564   โดยได้น้อมน า                 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) และโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามประกาศส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รายชื่อ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา รอบที่  1 ลงวันที่                               
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1 มีนาคม 2562  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ-มีความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต – ทักษะงานและทักษะ
อาชีพ - ความรู้เฉพาะทางโดยให้สอดคล้องกันเพื่อเป็นแนวทางน าไปปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน  ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้น าทางศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของปีการศึกษา 2562-2565                
จนแล้วเสร็จ จึงถือได้ว่าแผนฉบับนี้เป็นแผนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ ยวข้องทุกภาคส่วน และมี
ความสอดคล้องรองรับกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาต่อไป 

สภำพทั่วไปของโรงเรียนวัดเขำวิเศษ 
     1. สภำพทั่วไป 

1.1 โรงเรียนวัดเขำวิเศษ   ตั้งอยู่เลขท่ี 259  หมู่ที่  4 ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง ( 92220 )   โทรศัพท์  (075) 291401 , โทรสาร (075)  291402 
1.2   พื้นที่ของโรงเรียน  มี   2  แปลง   คือ   แปลงที่  1 ตง. 114  มีเนื้อที่  3 ไร่   1 งาน   72                    
ตารางวา  เป็นที่ตั้งของบ้านพักครูจ านวน  3 หลังและสถานีอนามัยต าบลเขาวิเศษ  ขอใช้พ้ืนที่วัดตั้งอนามัย
เนื้อท่ีประมาณ  1  ไร่เศษแปลงที่  2  ตง.  115  มีเนื้อที่   16  ไร่   66  ตารางวา  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนใน
ปัจจุบัน 
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อาคารเรียนประชารัฐ 

ผังโรงเรียนวดัเขาวิเศษ 
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1.3  ด้ำนสำธำรณูปโภค 
      -   เป็นโรงเรียนที่มีไฟฟ้าใช้ 
      -   มีโทรศัพท์  จ านวน  2  เลขหมาย 
      -   มีประปา 

1.4  เขตบริกำร 
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้านในต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง ได้แก่
หมู่ที่ 2, 4, 8, 18 และ หมู่ที่  1, 14, 15 บางส่วน 
1.5   อำณำเขต 

 ทิศเหนือ  จดต าบลนาวง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  จดต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ติดตะวันออก จดต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 ติดตะวันตก  จดต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาวิเศษจะเป็นที่ราบลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่
การท าเกษตรกรรม 
 1.7  สภำพภูมิอำกำศ 
  1.7.1 ฤดูกำลแบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น  2   ฤดู  คือ 

 - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.7.2  ลักษณะอำกำศทั่วไป โรงเรียนวัดเขาวิเศษอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ า
เป็น  ฤดูกาล 2 ชนิดคือ 

 - ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
 - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 1.8  ศำสนำศิลปะและวัฒนธรรมในเขตบริกำรของโรงเรียน 
 ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนวัดเขาวิเศษนับถือศาสนาพุทธ  98.98  เปอร์เซ็นต์และศาสนาอิสลาม 
1.02 เปอร์เซ็นต์ภายในเขตบริการของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  มีวัดเขาพระวิเศษและส านักสงฆ์ควนนกหว้าซึ่งตั้งอยู่
ในหมู่ที ่4  สรุปได้ว่าประชาชนมีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างด ี

1.9  อำชีพ 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การท าสวนยาง  สวนปาล์ม 
1.10  ควำมเชื่อม่ันศรัทธำค่ำนิยมในจริยธรรมขนบธรรมเนียม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตบริการของโรงเรียนมีเชื้อสายไทยผสมจีนจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
จึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างจีน – ไทยในด้านจริยธรรมส่วนใหญ่ จะเป็นคนโอบอ้อมอารีตรงไปตรงมาพูดจา
เปิดเผยเรียกได้ว่าเสียงดังฟังชัดเป็นเอกลักษณ์ 

1.11  ด้ำนศิลปวัฒธรรม 
 มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองทั้งด้านศิลปะการแสดงและหัตถกรรมศิลปะการแสดงเช่น  มโนราห์
หนังตะลุงศิลปหัตถกรรมเช่นการประดิษฐ์เสื่อจูดการท าเครื่องจักสาน 

1.12  ด้ำนวัฒนธรรมประเพณี 
 เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีนทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงเรียนมีเชื้อสายไทยผสมจีนและยังคงยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา เช่นประเพณีแต่งงานประเพณีงาน
ศพเป็นต้น 

1.13  แหล่งเรียนรู้ 
 พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนและพ้ืนที่ในต าบลเขาวิเศษมีสถานที่ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้หลายแห่งได้แก่ 
 1.  สวนสาธารณะวังนกน้ า    อยู่หมู่ที่  17  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 2.  ตลาดนัดเขาวิเศษ     อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษ 
 3.  วัดเขาพระวิเศษ    อยู่หมู่ที ่ 4   ต าบลเขาวิเศษ 
 4.  สถานีอนามัยเขาวิเศษ    อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษ 
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 5.  นางปรีดา  สิงห์มณ  ท าขนมลา   อยู่หมู่ที ่ 4  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 6.  นางสมจิตร  อ่อนชื่นจิตร ท าขนมจาก  อยู่หมู่ที่  1  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 7.  นางเครือวัลย์  สุวรรณยุหะ  ท าขนมไทย อยู่หมู่ที่  4  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 8.  นายจีระวัฒิ  ด้วงนุ้ย  เพาะเห็ดฟาง  อยู่หมู่ที่  4  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 9.  นายวิชัย  ธรรมโชติ  ไร่นาสวนผสม  อยู่หมู่ที่  4  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 10.  นางนวล  คีรินทร์ สานเสื่อด้วยกก  อยู่หมู่ที่  8  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 11.  นายคล้าย  บัวลอย อุปกรณ์จับปลา  อยู่หมู่ที่  3  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 12.  นายเกียรติ  สิทธิชัย ช่างไม้   อยู่หมู่ที่  4  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 13.  นายวรรณ  จีนประชา    ช่างแกะลายกนกโลง อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 14.  นางสาววิโรจน์  จีนประชา  ช่างเย็บเสื้อผ้า อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 15.  นางสุนิตย์  กังแฮ ขายอาหาร   อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 16.  นายวีระวัฒน์  ศรีจันทร์ทองร้าน อาหาร อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 17.  นายนิตย์   อินทรวิเศษ  ธุรกิจค้าขาย  อยู่หมู่ที่  4   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 18.  นายเหลื่อม  เพชรฤทธิ์  เครื่องจัดสาน  อยู่หมู่ที่  18  ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 19.  นางฉาย  ทิพเศษ  ท าเสื่อ   อยู่หมู่ที่    2    ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 20.  นางเงื่อม  เพชรฤทธิ์  ท าเสื่อ   อยู่หมู่ที่    2    ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 21.  นางบุญภา  คงแก้ว  ท าข้าวเกรียบ  อยู่หมู่ที่  16   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 22.  นายเวียน  ทิพเศษ  ไม้กวาดดอกหญ้า  อยู่หมู่ที่    2   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 23.  นายด า  จิ้วฉิ้ม ท าปลาส้ม  อยู่หมู่ที่    4   ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 24.  นายรื่น  บัวลอย ท าเครื่องจักรสาน อยู่หมู่ที่    3 ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 25.  นายสุพัฒน์  ราชเดิม  ท าอิฐบล็อก  อยู่หมู่ที่    6 ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 26.  นางจิวารินทร์  สิทธิชัย  ท าขนมไทย  อยู่หมู่ที่    2 ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 27.  นางสาววิตตรี  ทิพย์เศษ  ท ากะปิ  อยู่หมู่ที่    2 ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 28.  นายประกอบศิลป์  ศิร ิ ท าฝาเพดาน  อยู่หมู่ที่    8 ต าบลเขาวิเศษอ าเภอวังวิเศษ 
 
 1.14 สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 สัญลักษณ์ 
 รัศมี  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
 พระธำตุเจดีย์  หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง 
 ดอกบัว 4 ดอก หมายถึง 
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1. ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ ำ  พวกท่ีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เมื่อได้เรียนรู้ ก็สามารถรู้และเข้าใจใน
เวลาอันรวดเร็ว  เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 

2. ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ ำ  พวกท่ีมีสติปัญญาปานกลาง เมื่อได้เรียนรู้แล้วและได้รับการอบรม
ฝึกฝนเพ่ิมเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า ซึ่งจะบานในวันถัดไป 

3. ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ ำ  พวกท่ีมีสติปัญญาน้อย เมื่อได้เรียนรู้แล้วได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ิมอยู่
เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่ง
ข้างหน้า  ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง 

4. ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม  พวกท่ีไร้สติปัญญา แม้ได้เรียนรู้ ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือ
รู้ตามได้ ไร้ซึ่งความเพียร  ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ าเพ่ือ
เบ่งบาน 

  
ปรัชญำโรงเรียน 
  คือ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 
 ค ำขวัญ 
  คือ “เก่ง ดี มีสุข” 
 ชื่อย่อ 
  ว.ข.ศ. 

 สีประจ ำโรงเรียน 
  คือ “เขียว เหลือง” 
  สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความสุข 
  สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว ปัญญา 

 อัตลักษณ์ 
  “คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

 เอกลักษณ์ 
  “สะอาด มารยาทดี มีวิถีพอเพียง” 

 ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
  คือ ต้นชัยพฤกษ์ 

  
แนวคิดในกำรพัฒนำโรงเรียน 
 คือ พัฒนาทีมงาน ประสานความคิด อุทิศเวลา สร้างศรัทธามวลชน คิดค้นนวัตกรรม เป็นผู้น าทาง
วิชาการ 

 ค่ำนิยมองค์กร 
 Good System  Good Discipline  Quality Focus 
ระบบดี  มีวินัย  ใส่ใจคุณภาพ  



-8- 

 

 

 

2.  จ ำนวนนักเรียน 
 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6  

2.1 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนทุกระดับช้ันปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกำยน 
2563) 

 

 

  
2.2  จ านวนผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
    การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 436  คน คิดเป็นร้อยละ  60 
 2.3  จ านวนผู้เรยีนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  353  คน คิดเป็นร้อยละ  60.55 
 2.4  จ านวนผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  23  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.28 
 2.5  จ านวนผู้เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  144  คน   คิดเป็นร้อยละ  24.70 
 2.6  จ านวนผู้เรียนปัญญาเลิศ  10  คน   คิดเป็นร้อยละ  2.29 
 2.7  จ านวนผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  33  คน   คิดเป็นร้อยละ  7.57 
 2.8  จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 2.9  สถิติการขาดเรียน2  คน   คิดเป็นร้อยละ0.46 
 2.10  จ านวนผู้เรียนที่เรียนซ้ าชั้น 8 คน   คิดเป็นร้อยละ1.83 
 2.11  จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.3  จ านวน  78  คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
   ป.6  จ านวน  76  คน   คิดเป็นร้อยละ  97.44 
  

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2563 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นอนุบำลปีที่ 1 9 20 29 
ชั้นอนุบำลปีที 2 20 29 49 
ชั้นอนุบำลปีที 3 37 26 63 

รวมชั้นอนุบำล 66 75 141 

ชั้นประถมศึกษำปีที 1 26 25 51 
ชั้นประถมศึกษำปีที 2 42 38 80 
ชั้นประถมศึกษำปีที 3 30 32 62 
ชั้นประถมศึกษำปีที 4 35 43 78 
ชั้นประถมศึกษำปีที 5 32 29 61 
ชั้นประถมศึกษำปีที 6 46 37 83 

รวมชั้นประถมศึกษำ 211 204 415 

รวมนักเรียนทั้งหมด 277 279 556 
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 2.12  อัตราส่วนครู : ผู้เรียน =  1: 25 
 2.13  จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 436คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 2.14   จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  590  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.15   จ านวนผู้เรยีนที่มีคุณลักษณะเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน  590  คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.16  จ านวนผู้เรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 590  คน                  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.17  จ านวนผู้เรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
406  คน  คิดเป็นร้อยละ 93.62 
 2.18  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   
426 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.71 
 2.19  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  580  คน  คิดเป็นร้อยละ 98.31 
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3.  จ ำนวนครู 
3.1  ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2562 

ที ่ ชือ่-สกุล วัน  เดือน  ปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
1. นายกฤตพล   พงศ์ยี่ล่า 30 ธ.ค. 2511 การบริหารการศึกษา ผอ.สถานศึกษา ช านาญการพิเศษ 
2. นายสุรชัย  ทองอ่อน 9 ธ.ค. 2504 พลศึกษา คร ู ช านาญการพิเศษ 
3. นายวิชัย  ราชบุตร 2 ก.ย. 2506 เกษตรกรรม คร ู ช านาญการ 
4. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 29 ต.ค. 2507 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คร ู ช านาญการพิเศษ 
5. นางจ าเนียร  ราชบุตร 12 เม.ย. 2507 ภาษาไทย คร ู ช านาญการพิเศษ 
6. นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 12 ส.ค. 2509 การประถมศึกษา คร ู ช านาญการ 
7. น.ส.ชะอ้อน  ศรีปล้อง 26 ต.ค. 2508 เทคโนโลยีการเกษตร คร ู ช านาญการ 
8. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 3 ส.ค. 2519 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู  ช านาญการ 
9. นางสุพรรณี  สีนา 30 ส.ค. 2524 การบัญชี ครู  ช านาญการ 
10. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 17 มิ.ย. 2520 ภาษาไทย คร ู ช านาญการ 
11. นางชุลีภรณ์  จ าปา 5 ส.ค. 2519 สังคมศึกษา/             

การบริหารการศึกษา 
คร ู ช านาญการ 

12. นายวิทยา   คงหมุน 15 ธ.ค. 2519 พลศึกษา คร ู ช านาญการ 
13. น.ส.กรรณิการ์  รอดกูล 22 ก.พ. 2522 การประถมศึกษา คร ู ช านาญการ 
14. นางเยาวเรศจันทร์ทิพย์ 30 ต.ค. 2520 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

(คณิต/เคมี) 
คร ู ช านาญการ 

15. นางสิรินยา  คงประสม 17 พ.ค. 2527 ภาษาอังกฤษ/                 
การบริหารการศึกษา 

คร ู ช านาญการ 

16. นางนิภาพร   รอดราวี       18 พ.ย. 2529 ภาษาอังกฤษ/                
การบริหารการศึกษา 

คร ู ช านาญการ 

17. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 13 มิ.ย. 2524 นาฏศิลป์ คร ู ช านาญการ 
18. น.ส.มานิตา พานชาตรี 31 ก.ค. 2535 วท.บ.สาขาวิชาสถิติ/

คณิตศาสตร์ประกันภัย 
ครูผู้ช่วย - 

19. น.ส.วารุณี   เกาะสมัน   11 ส.ค. 2535 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
20. น.ส.เรณู   ยอมใหญ่   27 มี.ค. 2523 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
21. น.ส.ชุติกาญจน์  เครือเตียว   3 พ.ค. 2536 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วัน  เดือน  ปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
22. น.ส.สธุิมา  หาดเกลี้ยง   16 ก.พ. 2535 ศิลปกรรม คร ู - 
23. นางโฉมวิลัย   นวลนาค   30 ก.ย. 2512 ปฐมวัย คร ู - 
24. น.ส.กรรณิการ์ สุคันธเมศ 2 ม.ค. 2536 ภาษาอังกฤษ คร ู - 
25. น.ส.ภาณี   คงประสม   18 ส.ค. 2536 ภาษาอังกฤษ คร ู - 
26. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 29 พ.ย. 2519 การจัดการทั่วไป(บัญชี) พนักงานราชการ - 

 
27. นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง 6 ส.ค. 2527 ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 
ครูอัตราจ้าง               
/พี่เลี้ยงเด็ก

พิการเรียนร่วม 

- 

28. นายพิชญะ  ทองอ่อน 19 พ.ย. 2530 เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง - 
29. นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ  22 มี.ค. 2527 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
ครูอัตราจ้าง - 

30. น.ส.กุลนิธี  คาดิรันต ์ 5 มิ.ย. 2537 ดุริยางคศาสตร์ไทย ครูอัตราจ้าง - 
31. นางสุชาดา  ผลชอบ 15 ธ.ค. 2522 การบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว/

ธุรการ 
- 

 
3.2  ตำรำงบุคลำกรทั้งหมด  31  คน  แยกตำมประเภท  ดังนี้ 

ประเภท
บุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่ำ   
ป.ตร ี

น้อยกว่ำ     
30  ป ี

30 – 50 
มำกกว่ำ 
50 ปี 

น้อยกว่ำ 
10 ปี 

10 –20 
มำกกว่ำ 
20 ปี 

ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - 1 - - - 1 
ข้าราชการครู  3 21 - 20 4 5 12 6 13 3 8 
พนักงาน
ราชการ 

- 1 - - 1 - 1 - 1 - - 

ครูอัตราจ้าง - 3 - 4 - 2 3 - 5 - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ   - 1 - 1 - - 1 - 1 -  

รวม 4 26 - 25 6 7 18 6 20 3 9 
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4.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
4.1  อำคำรเรียน 6  หลัง จ ำนวน 31  ห้องเรียน ได้แก่  
           -  แบบ ป 1 ก จ านวน 3 ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ.2509  (ปรับปรุงเป็นห้องพิเศษ) 
  -  แบบ ป 1 ก สร้างปี พ.ศ.2511 (ปรับปรุงเป็นห้องประชุม/สภาพดี) 
  -  แบบ ป 1 ก จ านวน 5  หอ้งเรียน  สร้างปี พ.ศ. 2515 / สภาพดี 
           -  แบบ 017  จ านวน 8 ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ. 2521 / สภาพควรซ่อม 
  -  แบบ 318 ล/55-ก  จ านวน 18 ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ.2558 (สภาพดี) 
4.2 อำคำรเอนกประสงค์ จ ำนวน  5  หลัง 
             - อาคารอเนกประสงค์ 1  แบบ 312 สร้างปี พ.ศ.2513 
             - อาคารอเนกประสงค์ 2  แบบ 312 สร้างปี พ.ศ.2522 
             - อาคารอเนกประสงค์ 3  (แบบสร้างเอง)  สร้างปี พ.ศ.2550 

  - ห้องปฏิบัติการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สร้างปี พ.ศ. 2556 
            - โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สร้างปี พ.ศ. 2557 
 
     4.3 ส้วมจ ำนวน 4  หลัง 

- แบบ สปช.601/26  จ านวน 4  ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ.2536 
- แบบ สปช.601/26  จ านวน 4  ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ.2542 

          - แบบ สปช.601/26   จ านวน 4 ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ.2544 
          - แบบ สปช.603/29   จ านวน 4  ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ.2558 
    4.4  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

- ห้องสมุด 1 หลังแบบสร้างเอง สร้างเมื่อพ.ศ.2542 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์  60 เครื่อง 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 

     4.5 สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
- หอถังน้ า  แบบกรมอนามัย  สร้าง  พ.ศ. 2542 
- หอถังน้ าแบบทรัพยากรน้ าบาดาล 
- อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ า 

  
  



-13- 

 

 

 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5.1 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรทำงกำรเรียน  ระดับปฐมวัย    โรงเรียนวัดเขำวิเศษ 

ปีกำรศึกษำ  2561 

ชั้น/พัฒนำกำร ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ-์จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

ชั้นอนุบาลปีที่  1 97.73 89.09 100 100 
ชั้นอนุบาลปีที่  2 97.99 97.46 97.95 93.19 
ชั้นอนุบาลปีที่  3 85.51 96.03 97.32 94.87 

เฉลี่ย 97.08 94.19 98.42 96.02 
 
จากตาราง  พบว่า  ผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ                 

ปีการศึกษา  2561  โดยจ าแนกตามชั้นเรียน  ดังนี้ 
ชั้นอนุบาลปีที่  1  มีพัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญามีคะแนนเท่ากันเฉลี่ย  100  

คะแนน 
ชั้นอนุบาลปีที่  2  มีพัฒนาการด้านร่างกายมีคะแนนเฉลี่ย 97.99 มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจคะแนน

เฉลี่ย 97.46  มีพัฒนาการด้านด้านสังคมคะแนนเฉลี่ย 97.95 และพัฒนาการด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  
93.19 

ชั้นอนุบาลปีที่  3  มีพัฒนาการด้านร่างกายมีคะแนนเฉลี่ย 95.51 มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจคะแนน
เฉลี่ย 96.03 มีพัฒนาการด้านด้านสังคมคะแนนเฉลี่ย 97.32 และพัฒนาการด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด                   
94.87 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรยีนวดัเขาวิเศษปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 
พัฒนาการด้านสังคม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  98.42  รองลงมาพัฒนาการด้านร่างกายคะแนนเฉลี่ย  97.08  

พัฒนาการด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ย  96.02  และมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  98.19  
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5.2  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                        

โรงเรียนวัดเขำวิเศษปีกำรศึกษำ  2561 

  
จากตาราง  พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดเขา

วิเศษปีการศึกษา  2561  โดยจ าแนกตามชั้นเรียน  ดังนี้ 
 ชั้น  ป.1  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ ประวัติศาสตร์ 
 ชั้น  ป.2  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  หน้าที่พลเมือง  ต่ าสุดคือ    ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.3  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  ศิลปะ  ต่ าสุดคือ    ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.4  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ  ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.5  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ    ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.6  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ  คณิตศาสตร์ 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ    ปีการศึกษา  2561 
โดยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลปรากฏดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ป.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ชั้น ป.3  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิต์่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.4  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิต์่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.1 มีผลสัมฤทธิต์่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ชั้น ป.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ชั้น ป.2  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ป.3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ชั้น ป.1  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้น ป.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.2 มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิต์่ าสุด 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.1 มีผลสัมฤทธิต์่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.5  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 

ชั้น/ 
สำระ
กำร

เรียนรู้ ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
ำส

ตร
 ์

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ 

หน
้ำที่

พล
เม

ือง
 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
รำ

ยช
ั้น 

ช้ัน ป.1 77.94 75.40 79.24 75.71 70.32 79.99 75.61 74.53 73.56 72.84 78.92 75.82 
ช้ัน ป.2 78.26 76.53 76.21 77.16 77.10 78.60 78.67 71.32 70.26 74.32 80.17 76.24 
ช้ัน ป.3 76.03 76.30 73.96 75.52 72.61 79.85 84.66 78.19 68.37 80.89 78.20 76.78 
ช้ัน ป.4 77.36 72.38 72.73 77.73 75.78 87.73 81.03 76.94 71.76 79.91 77.93 77.39 
ช้ัน ป.5 82.13 73.94 78.77 76.50 76.85 84.37 83.66 79.43 71.45 80.40 77.88 78.67 
ช้ัน ป.6 76.83 70.54 76.72 78.77 78.63 83.27 80.73 72.36 79.79 81.71 80.41 78.16 
ค่าเฉลี่ย 78.09 74.18 76.27 76.90 75.22 82.30 80.73 75.46 72.53 78.35 78.92 77.18 
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5.3  ตำรำงแสดงผลกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                        
โรงเรียนวัดเขำวิเศษ ปีกำรศึกษำ  2561 

ชั้น จ ำนวนนักเรียน ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 68 55 7 1 5 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 75 75 - - - 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 67 67 - - - 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 77 50 27 - - 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 71 57 14 - - 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 78 76 - - 2 

รวม 436 380 48 1 7 

ค่ำเฉลี่ย (ร้อยละ) 100 87.16 11.01 0.23 1.61 

สรุปผลได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมมากท่ีสุดจ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 87.16 รองลงมาคือ อยู่ในเกณฑ์ดีจ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 และอยู่ในเกณฑ์ผ่านจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ตามล าดับ 

5.4  ตำรำงแสดงผลกำรสรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  โรงเรียนวัดเขำวิเศษ ปีกำรศึกษำ  2561 

ชั้น จ ำนวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 68 33 20 7 8 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 75 54 13 8 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 67 10 54 3 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 77 22 33 22 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 71 41 29 1 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 78 54 19 3 2 

รวม 436 214 168 44 10 

ค่ำเฉลี่ย(ร้อยละ) 100 49.08 38.53 10.09 2.29 

สรุปผลได้ว่า การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   ปีการศึกษา 
2561 นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมมากที่สุดจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 รองลงมาคือ อยู่ในเกณฑด์ี
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53 อยู่ในเกณฑ์ผ่านจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.09 และอยู่ในเกณฑ์ไม่
ผ่านจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ตามล าดับ 
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5.5 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: 
RT ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 และ 2561 

สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
คะแนนร้อยละ ระดับ

คุณภำพ 
คะแนนร้อยละ ระดับ

คุณภำพ 
กำรอ่ำนออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.59 ดีมำก 67.84 ดี 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.02 ดีมำก 67.84 ดี 
รวม 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.80 ดีมำก 67.84 ดี 

 

จากตารางพบว่า  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RTชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2560 -2561  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น  
ร้อยละ 28.75  

สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น              
ร้อยละ 17.18  

ผลการประเมินรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น       
ร้อยละ 22.96 
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5.6  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับชำติ(NT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  ปี
กำรศึกษำ  2560 

ควำมสำมำรถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่ำง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ด้านภาษา 52.67 51.06 52.51 -0.16 +1.45 
ด้านค านวณ 37.75 36.98 44.62 +6.87 +7.64 
ด้านเหตุผล 45.31 42.70 48.24 +2.96 +5.57 

รวมเฉลี่ย 45.25 43.58 48.47 +3.22 +4.89 
 จากตารางพบว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3ปี
การศึกษา  2560  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 
 ความสามารถด้านค านวณและความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2  ความสามารถด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต  2  แต่มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ  

5.7 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับชำติ(NT)   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  
ปีกำรศึกษำ  2561 

ควำมสำมำรถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่ำง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ด้านภาษา 53.18 51.19 64.05 +10.87 +12.86 
ด้านค านวณ 47.19 47.51 60.55 +13.36 +13.04 
ด้านเหตุผล 48.07 47.25 57.09    +9.02   +9.84 

รวมเฉลี่ย 49.48 48.65 60.56    +11.08   +11.91 
 จากตารางพบว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปี
การศึกษา  2561  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 
 ความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  64.05  รองลงมาได้ด้านค านวณ  มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  60.55ด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  57.09 
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5.8 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3                  
โดยกำรเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ  2560 - 2561 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่ำง 

ปีกำรศึกษำ  2560-2561 ปีกำรศึกษำ  2560 ปีกำรศึกษำ  2561 
ด้านภาษา 52.51 64.05 +11.54 
ด้านค านวณ 44.62 60.55 +15.93 
ด้านเหตุผล 48.24 57.09              +8.85 

รวมเฉลี่ย 48.47 60.56 +12.09 
 

จากตารางพบว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปี           
โดยการเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2560-2561  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  2561 
 5.9  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  
 ปีกำรศึกษำ  2560 โดยกำรเปรียบเทียบในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

วิชำ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่ำง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ภาษาไทย 100 46.58 45.29 48.57 +1.99 +3.28 
คณิตศาสตร์ 100 37.12 35.55 33.86 -3.26 -1.69 
วิทยาศาสตร์ 100 39.12 38.13 43.16 +4.04 +5.03 
ภาษาอังกฤษ 100 36.34 32.73 40.22 +3.88 +7.49 

รวมเฉลี่ย 100 39.79 37.93 41.45 +1.66 +3.52 
 จากตาราง  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2560  มี   
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรังเขต  2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2 
 ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  41.45  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  48.57   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  43.16  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  40.22  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
33.86  ตามล าดับ 
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5.10 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET)   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6               
ปีกำรศึกษำ  2561  โดยกำรเปรียบเทียบในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

วิชำ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่ำง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ภาษาไทย 100 55.90 54.53 56.13 +0.23 +1.60 
คณิตศาสตร์ 100 37.50 33.66 76.06 -1.44 +2.40 
วิทยาศาสตร์ 100 39.93 38.72 44.13 +4.20 +5.41 
ภาษาอังกฤษ 100 39.24 32.38 38.70 -0.54 +3.32 

รวมเฉลี่ย 100 43.14 39.82 43.76 +0.61 +3.94 
 จากตาราง  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปี
การศึกษา  2561 มี   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2   มีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2 แต่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
 ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  43.76  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  56.13   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  44.13  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  38.70  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
36..06  ตามล าดับ 

5.11  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET)    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6   
โดยกำรเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ  2560 - 2561 

วิชำ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่ำง 

ปีกำรศึกษำ  2560-2561 ปีกำรศึกษำ  2560 ปีกำรศึกษำ  2561 
ภาษาไทย 100 48.57 56.13 +7.56 
คณิตศาสตร์ 100 33.86 36.06 +2.20 
วิทยาศาสตร์ 100 43.16 44.13 +0.97 
ภาษาอังกฤษ 100 40.22 38.70 -1.52 
รวมเฉลี่ย 100 41.45 43.76 +2.31 

จากตารางพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดย
การเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2560 – 2561  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  2560 
แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา  2560 
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6.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีสำม (พ.ศ. 2554-2558)  และข้อเสนอแนะของส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กรมหำชน)   
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รอบที่สาม  เมื่อวันที่  20 -22               
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน  3  ด้าน  คือ  ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  
และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้   

6.1  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี) 
ตัวบ่งชี้ท่ีคุณภำพระดับดีขึ้นไป 

ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
2 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
3 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป ดีมาก 
4 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
5 8 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

6 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 
ผลการด าเนินงานโครงงานพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดี 
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ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
11 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดี 
12 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดี 

 
6.2  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)ประเภทโรงเรียน 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 1๑.๕0 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.๙๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์             

พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.44 ดี 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 

ผลคะแนนรวมประเมินสถำนศึกษำ  89.44  คะแนน 
มีคุณภาพระดับดี 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน:ระดับปฐมวัย (2-5ปี) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
6.3  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวงฯ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)ประเภทโรงเรียน 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมำก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมำก 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งชี้มำตรฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมำก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.94 ดีมำก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 89.44 ดี 
 

จุดเด่น 
 1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกสมวัย และมีสุขภาพจิตที่ดี 
 2. เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
สมวัยและมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย 

3. ผู้บริหารมีการแบ่งงาน โครงสร้างตามบทบาทและหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่ายงานอย่างชัดเจน พร้อมการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1.  เด็กบางส่วนยังไม่สามารถคิดและแก้ปัญหาในขณะเล่นหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองเท่าที่ควร 
 2.  ผู้บริหารควรส่งเสริมสื่อการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 3.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.  2553 
 1.  มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  1)เด็กควรได้รับการส่งเสริมในด้านการจัดกิจกรรมและเกมการละเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดค้น
วิธีการเล่นและแก้ปัญหาในขณะเล่น 
  2)  สถานศึกษาควรจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในขณะมาส่งและมารับ
เด็กในแต่ละวัน 
 2.  มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยในด้านการเดินทาง การ
ฝึกซ้อม การป้องกันภัย ระบบฉุกเฉิน (แผนฝึกซ้อมป้องกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง) 
 3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูควรจัดท ารายงานพฤติกรรม/พัฒนาการเด็กหรือแบบประเมินผลงานเด็กโดยผู้ปกครอง             
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กทั้งท่ี
บ้านและโรงเรียนเพื่อน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ 
 4.  มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาควรด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีความต่อเนื่อง 
ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good  Practice)  ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1)โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งที่ดีเด่นจาการปฏิบัติเพื่อสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
เป็นโครงการที่ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนในขั้นพ้ืนฐานต่อไปและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 2)  การร ามโนราห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้                   
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 จากผลงานดีเด่นทั้ง 2 เรื่อง ส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัยขนาดเล็ก
และนักเรียนเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2554 จากเดิม 4 ห้องเรียน เพ่ิมข้ึนเป็น 6 ห้องเรียน 
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 6.4  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 
ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภำพระดับดีขึ้นไป (เรียงล ำดับตำมระดับคุณภำพจำกระดับดีมำก ไปหำระดับดี โดยเรียงล ำดับ
ตำมตัวบ่งช้ี)  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
4 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
6 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
7 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

8 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
10 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

ดีมาก 

11 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5  ตำรำงตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภำพต่ ำกว่ำระดับดี (เรียงล ำดับตำมระดับคุณภำพจำกระดับต้องปรับปรุง

ด่วน ระดับต้องปรับปรุงและระดับพอใช้ โดยเรียงล ำดับตัวบ่งชี้ได้แก่  
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
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6.6  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :  ประถมศึกษำ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ประถมศกึษำ) 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.88 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.04 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.47 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.27 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดมีำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.99 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมำก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมำก 

คะแนนรวม 100.00 84.93 ดี 
 
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

6.7  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำม
กฎกระทรวงฯ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  ผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.88 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.04 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.48 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.27 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
5.00 4.60 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
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ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมำก 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 

10.00 8.00 ดี 

มำตรฐำนที่ 4  ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.99 ดีมำก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 84.93 ดี 
จุดเด่น  
 1.  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ เป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน อยู่ในกฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 
 2.  สถานศึกษาส่งเสริมครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนได้รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินแบบวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
 3.  สถานศึกษามีความพร้อมด้านการบริหารจัดการและมีโครงสร้างของการแบ่งฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่าง
ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ าในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.  สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินแผนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนอย่าง
เป็นระบบและครูขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนที่เป็นรายบุคคล 
 3.  สถานศึกษายังขาดระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจนและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการที่มีคุณภาพ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.  2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1)  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานควรได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกิน

มาตรฐาน โดยครูกระตุ้นปรับเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหารและร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาได้
ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
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2)  สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบางส่วนที่ผู้เรียนมาสาย เพ่ือปรับปรุง
เรื่องการมาโรงเรียนสาย 

3)  สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

4)  สถานศึกษาควรมีการติวเข้มก่อนสอบ ลองท าแบบทดสอบเสมือนสอบจริง 
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

- 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1) ผู้บริหารควรนิเทศติดตามสาระการเรียนรู้และการสอนและเสนอแนะปรับปรุง ให้เป็นไปตาม
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) ครูควรจัดท าสื่อและใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

  สถานศึกษาควรด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีความต่อเนื่อง
ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษานวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำร
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  1)  โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่เด่นของสถานศึกษา ที่ท าให้โรงเรียนมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่จนได้รับคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดับภาค ได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงในงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 60 และระดับประเทศได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ให้จัดนิทรรศการและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผู้บริหารในฝันทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
จังหวัดชลบุร ี
 2) นวัตกรรมดีเด่นของสถานศึกษาได้มีการน าเสนอนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตาม
โครงการพัฒนาสถานศึกษาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอ านาจประเภทที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ผู้บริหารจัดการศึกษาดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัด 
 3) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติในการแข่งขันอังกะลุง ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ณ เมืองทองธานี 
 4) สถานศึกษาได้รับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2 โรงเรียนดี 
ระดับอ าเภอ 
 5) สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอ าเภอวังวิเศษ 
 6) สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
7.  ขอบข่ำย/ภำรกิจกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ 
 ในการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) โดยการกระจายงานตามขอบข่าย  การบริหารได้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติ  โดยยึดผลที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 

 กำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียน   

  

  

โรงเรียนวัดเขำวิเศษ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ กลุ่มงำนบริหำรบุคคล กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

แผนงำน/โครงกำร 

ผู้เรียนดี เก่ง มีควำมสขุ 

โรงเรียนเข้มแข็ง 
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การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง(Strengths)   จุดอ่อน(Weaknesses)  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
ระดับปฐมวัย 

1) มีพัฒนาทางด้านร่างกาย  

แข็งแรงมีสุขนิสัยทีด่ีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์  

จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิดทีด่ีของสังคม 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้

ระดับประถมศึกษำ  

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
และการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา  
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

2) นักเรียนระดับประถม
ศึกษา มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน
ตามระดับชั้น  ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งขาด
คุณลักษณะค่านิยมที่ดีงาม 
และทักษะการคิดวิเคราะห์ 

2) นักเรียนระดับประถมศึกษา
ส่วนหนึ่งไม่สามารถคิด
ค านวณ คิดวิเคราะห์และ
ขาดทักษะการแก้ปัญหา 

3) นักเรียนระดับประถมศึกษา
ส่วนหนึ่งมีภาวะทุพ
โภชนาการ 
4) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไม่เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
4) นักเรียนไม่มีนิสัยรักการ
อ่าน และการแสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง  
5) นักเรียนมีปัญหาในการ
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์

1) พัฒนาเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านจิตใจ ดา้น
สังคมและด้านสติปญัญา
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
โดย ความร่วมมือ
ผู้ปกครองชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) พัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาโดย ความ
ร่วมมือผู้ปกครองชุมชน 
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3) พัฒนานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาให้มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารโดยการ 
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5) มีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 
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ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็นกำรวิเครำะห์  จุดแข็ง(Strengths)   จุดอ่อน(Weaknesses)  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีงามตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันนบความแตกต่าง
และหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

  จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

4) พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดยการ
จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
และความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

 

ด้ำนคุณภำพกระบวนกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
ระดับปฐมวัย 

1) จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

2) สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

1)จัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

2)จัดการเรียนการสอนที่
ท าให้เกิดทักษะทาง
วิชาการ เกิดทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1)ขาดสื่อเทคโนโลยีที่จะ
น ามาสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน 

2)นักเรียนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(มีทั้งเด็กนักเรียนปกติ 
และเด็กพิเศษเรียนรวม) 
Individual Different 

1)พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยได้รับ
ความร่วมมือของเอกชน 
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 
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ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
4) ประเมินการพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

1)จัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

2)ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3)มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

4)การตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันา
ผู้เรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับการ
จัดการเรียนรู้ 
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ด้ำนคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1)ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวด้านการจัด
ประสบการณ์ 

2)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

3)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

4)ครูครบชั้นเรียน ตรง
สาขาวิชา มีบุคลากร
ธุรการ และนักการภาร
โรง และครูมีทักษะ
วิชาชีพ 

5)การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

6)การพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

7)ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

8)ภาษาและการสื่อสาร 
อย่างน้อย 2 ภาษา 
(ไทย/อังกฤษ) 

1)ครูผู้สอนในโรงเรียนจบ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป   

2)มีครูครบชั้นเรียน สอน
ตรงตามสาขาวิชาเอก/
ตรงความถนัด 

3) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีความตระหนัก 
และจิตส านึกในการ 
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ความเสียสละ และ  

รับผิดชอบสูง 

4) ครูสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนและค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมได้ 

1)ครูบางส่วนไม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยเฉพาะการให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

2)ครูมีภาระงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอน
มากเกินไป 

3)ครูบางส่วนมีพฤติกรรม
ใช้สื่อออนไลน์ ท าให้มี
ผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4)ครูขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการ วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5)ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน มีปัญหาใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การเรียนรู้และการ
สื่อสาร 

 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาชีพ การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2) จัดประสบการณ์ที่
หลากหลายโดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

3) พัฒนาบุคลากรทุกคน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา 
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ด้ำนคุณภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยี 

ประเด็นกำรวิเครำะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1)อาคารสถานที่ 

2)ระบบสาธารณูปโภค 

3)จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4)จัดแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

5)จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

6)ระบบการป้องกันและ
ระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

1) โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

2) มีระบบสาธารณูปโภค
ครบครัน พร้อมใช้งาน 

3) มีแหล่งเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ห้อง ICT ห้อง
คอมฯ ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) มีระบบความปลอดภัย
โดยการติดตั้งระบบ 
CCTV กล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณโรงเรียน
โดยรอบ 

1) ขาดสนามเด็กเล่นที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 
4 ด้าน 

2) ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

3) โรงเรียนประสบปัญหา
น้ าท่วมเป็นประจ า 

4)ข้อมูลสารสนเทศ
บางส่วนไม่พร้อมใช้งาน 

 

1)สร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข โดยเน้น
การแสงหาความร่วมมือ
กับชุมชน 

2)พัฒนาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มาใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 
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ด้ำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม 

ประเด็นกำรวิเครำะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1)จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

2)มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

3)มีระบบบริหาร
งบประมาณประมาณ 

4)มีระบบบริหารการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

5)ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6)จัดระบบการบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) มีการบริหารอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

2) มีการจัดระบบประกัน
คุณภาพที่เข้มแข็งและมี
ทรัพยากรที่เพียงพอใน
การจัดการศึกษา 

3)สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
อย่างสม่ าเสมอ  

4) สถานศึกษามี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ชัดเจน บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

 

1) การพัฒนาคุณภาพ
วิชาการไม่ครอบคลุมทุก
ด้าน 

2)ระเบียบ/กฎหมายมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยท า
ให้ระบบบริหารด้าน
งบประมาณ   

ระบบการเงิน บัญชี และ
พัสดุที่ต้องได้รับการ  
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) โรงเรียนบริหารจัดการ
ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้
มีส่วนได้เสีย 

1) จัดระบบโครงสร้าง
การด าเนินงานตาม
หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการ 

2) จัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส (Opportunities) อุปสรรค(Threats)   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
ระดับปฐมวัย 

1) มีพัฒนาทางด้านร่างกายแข็งแรง
มีสุขนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด ้

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐาน
และแสวงหาความรูไ้ด ้

ระดับประถมศึกษำ  

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
และการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1)ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน 
และให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

 

1) อัตราของเด็กท่ีอาศัยอยู่
กับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น ส่งผล
ต่อความพร้อมในการเรียนรู้
ของเด็ก 

2)ชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3) ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้
ความร่วมมือ/ไม่เห็น
ความส าคญัในการศึกษาของ
บุตรหลาน 

4)ปัญหาครอบครัวของ
ผู้ปกครองส่งผลต่อการเรียน
ของนักเรียนและมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น 

5) ปัญหายาเสพติด และการ
ติดเกมส์ของนักเรียน 

 

1) พัฒนาเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสตปิัญญา ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดย ความ
ร่วมมือผู้ปกครองชุมชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)พัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
โดย ความร่วมมือผู้ปกครอง
ชุมชน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3)พัฒนานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาให้มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยการ 

การสอนที่หลากหลาย 

4)พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์
โดยการจัดรปูแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลายและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
5) มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

1)ผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

1) อัตราของเด็กท่ีอาศัย
อยู่กับบุคคลอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อความพร้อมใน
การเรียนรู้ของเด็ก 

2) ชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
ขาดการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

3. ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่
เห็นความส าคัญใน
การศึกษาของบุตรหลาน 

4) ปัญหาครอบครัวของ
ผู้ปกครองส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียนและมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

 5) ปัญหายาเสพติด และ
การติดเกมส์ของนักเรียน 

 

1)พัฒนาเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสตปิัญญา ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดย ความ
ร่วมมือผู้ปกครองชุมชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)พัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
โดย ความร่วมมือผู้ปกครอง
ชุมชน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3)พัฒนานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาให้มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยการ 

การสอนที่หลากหลาย 

4)พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์
โดยการจัดรปูแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลายและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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ด้ำนคุณภำพกระบวนกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
ระดับปฐมวัย 

1) จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัิ
อย่างมีความสุข 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับ
วัย 

4) ประเมินการพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมนิ
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพฒันาการเดก็ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1)จัดกระบวนการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและการปฏิบตัจิริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

2)ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3)มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

4)การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และให้ข้อสะท้อนกลับเพือ่
พัฒนาและปรับการจัดการเรียนรู้ 

1)ผู้ปกครอง  ให้การ
สนับสนนุและให้ความ
ร่วมมือในกรจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

1)ปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ท าให้นักเรียน
ย้ายสถานศึกษาบ่อย การ
จัดการศึกษาไม่เกิดความ
ต่อเนื่อง 

1)พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยได้รับ
ความร่วมมือของเอกชน 
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 
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ด้ำนคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส(Opportunities)  อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1)ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวด้านการจัด
ประสบการณ์ 

2)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

3)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

4)ครูครบชั้นเรียน ตรง
สาขาวิชา มีบุคลากร
ธุรการ และนักการภาร
โรง และครูมีทักษะ
วิชาชีพ 

5)การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

6)การพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

7)ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

8)ภาษาและการสื่อสาร 
อย่างน้อย 2 ภาษา 
(ไทย/อังกฤษ) 

1) หน่วยงานต้นสังกัดที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 
ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากร 

2) ผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

1) นโยบายการศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่งผลให้โรงเรียนมีความ
ยุ่งยากต่อการบริหาร
จัดการ 

2) ครูมีภาระงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอน 
มากเกินไป 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาชีพ การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2) จัดประสบการณ์ที่
หลากหลายโดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

3) พัฒนาบุคลากรทุกคน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา 
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ด้ำนคุณภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยี 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1)อาคารสถานที่ 

2)ระบบสาธารณูปโภค 

3)จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4)จัดแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

5)จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

6)ระบบการป้องกันและ
ระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

1) คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองนักเรียน ให้
ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

 1)สร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข โดยเน้น
การแสงหาความร่วมมือ
กับชุมชน 

2)พัฒนาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มาใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 
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ด้ำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1)จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

2)มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

3)มีระบบบริหาร
งบประมาณประมาณ 

4)มีระบบบริหารการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

5)ด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6)จัดระบบการบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

2) ชุมชนมีความเชื่อมั่น
และยอมรับในเรื่องการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3) การเดินทางระหว่าง
บ้าน โรงเรียนมีความ
สะดวก 

4) สถานศึกษา ตั้งอยู่ใน
จุดศูนย์กลางชุมชน 

1) เด็กนักเรียนในเขต
บริการของสถานศึกษา 
ไปเรียนนอกเขตพ้ืนที่
บริการ 

1) จัดระบบโครงสร้าง
การด าเนินงานตาม
หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการ 

2) จัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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๐ 

๓.๙5 

๓.๖๑ 

๓.๘๖ 

๓.๓๕ 
จุดแข็ง 

Strength 

อุปสรรค 

Threats 

จุดอ่อน 

Weaknesses 

โอกาส 

เอือ้และแขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินโรงเรียนวัดเขำวิเศษ 

มีสถานภาพอยู่ที่  STAR  เอ้ือและแข็ง  ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยปัจจัยภายนอกและค่าเฉลี่ยปัจจัยภายในอยู่ที่                

+  0.17  และ + 0.26  อยู่ระหว่างโอกาสและจุดแข็ง  คะแนนสรุปปัจจัยภายนอก  มีค่าอยู่ที่  + 3.95                    

และ  + 3.61  และสรุปปัจจัยภายในมีค่าอยู่ที่  - 3.86  และ  - 3.35  ซึ่งหมายถึงมีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส

พร้อมให้การสนับสนุนและปัจจัยภายในก็มีความเข้มแข็ง  กลยุทธ์ที่จะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความเจริญเติบโต 

ขยาย พัฒนา หรือส่งเสริม  
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ส่วนที่ 3 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์                 
อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ               

มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อัตลักษณ์  (Identity)  

 “คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

ค ำอธิบำย 

 คุณธรรมน าความรู้ หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

รักชำติ ศำสน์  กษัตริย์  หมำยถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารง

ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต  หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ               

ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

มีวินัย  หมำยถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ

ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ใฝ่เรียนรู้  หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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อยู่อย่ำงพอเพียง   หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ           

มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  หมำยถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท า

หน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รักควำมเป็นไทยหมำยถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์  

สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

พันธกิจ  (Mission) 

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่  21 

3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
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5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม 

และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์  (Goal) 

 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ถ ูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี               

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม

โดยรวม 

 2. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน   การ

พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม

ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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 5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชองชุมชน

สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค่ำนิยมองค์กร 

 Good System  Good Discipline  Quality Focus 

          ระบบดี  มีวินัย  ใส่ใจคุณภาพ 

กลยุทธ์  (Strategic) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

          4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทาง 

          การศึกษาเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
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กรอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

สว่นที ่ 1  (แผนงาน/โครงการตามปกติ) 

       งบประมาณทัง้หมด                      3,445,370.65 บาท 

       เงนิอดุหนุนรายหวันักเรยีน           1,221,370.65 บาท 

       เงนินอกงบประมาณ (งบอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั)             2,224,000.00 บาท 

งบโครงการพฒันาตาม Road  map  จ านวน  24  โครงการ งบประมาณ    732,825 บาท   (60%)      

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ (บาท) 

1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 15,000 นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

นางสาววารุณี เกาะสมัน 

นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

2. โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 15,000 นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว 

นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ 
3. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 
40,000 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 

นางสาววารุณี  เกาะสมัน 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู ่มาตรฐาน

การศึกษา 
3,000 นางสิรินยา  คงประสม 

นางสาวมานิตา  พานชาตรี 

5. โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความเพ่ือยกระดับผลคุณภาพการศึกษา 

3,000 นางนิภาพร  รอดราวี 

นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 

นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง 
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6. โครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน 5,000 นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ 

นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง 
7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
34,145 นายวิชัย  ราชบุตร 

นางจ าเนียร  ราชบุตร 

นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 

นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 

8. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 10,000 นางจ าเนียร  ราชบุตร 

นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 
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งบโครงการพฒันาตาม Road  map  จ านวน  24  โครงการ งบประมาณ  732,825  บาท  (60%)   

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

9. โครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning) 

5,000 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 

นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 

10. โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 2,000 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 

นายสุรชัย  ทองอ่อน 

นางจ าเนียร  ราชบุตร 

 

11. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 

นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

12. โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3,000 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 

นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
13. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
14. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
3,000 นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 

นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์ 

15. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม สร้างคนดี
สู่สังคม 

3,000 นางชุลีภรณ์  จ าปา 

นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

16. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 นายวิทยา  คงหมุน 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 
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นางสุพรรณี  สีนา 
17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
15,000 นางสุพรรณี  สีนา 

นางสุชาดา  ผลชอบ 

นายพิชญะ  ทองอ่อน 

18. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 140,000 นายวิชัย  ราชบุตร  

นายวิทยา  คงหมุน 

นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 

นางสาวภาณี  คงประสม 
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งบโครงการพฒันาตาม Road  map  จ านวน  24  โครงการ งบประมาณ  732,825  บาท  (60%) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

19. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางเรณู  ยอมใหญ่ 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

20. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2,224,000 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

21. โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

3,000 นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

22. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 200,000 นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 

23 โครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีนและดนตรีไทย 205,680 นางสาวภาณี  คงประสม 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 

24. โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ
และการบัญชี 

3,000 นางสุพรรณี สีนา 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

 รวมงบประมาณ 2,956,825  

 

หมายเหต ุ:  สามารถถวัจา่ยได้ในทุกกิจกรรม 
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สว่นที ่2 

โครงการโรงเรยีนวดัเขาวเิศษ  ปงีบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1  กจิกรรมวชิาการ 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  - กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  - Open House 
 
 
 

326,629.36 
       (116,629.36) 

76,629.36 
10,000 
10,000 
20,000  

 
 
 

 
 
นางนิภาพร  รอดราวี 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางสิรินยา  คงประสม 
นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี  เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

2. กจิกรรมคณุธรรม/ลกูเสอื-เนตรนาร ี
2.1 เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
   
 
 
 
 

(90,000) 
20,000 

 
 
 
 

 
นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลศิ 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางนิภาพร  รอดราว ี

 2.2 เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามญั 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

นายวิทยา  คงหมุน 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย ์
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางสิรินยา  คงประสม 
นางสาวมานิตา  พานชาตร ี
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุพรรณี  สีนา 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
 2.3  กิจกรรมคุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

   
20,000 

 
 
 
 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นายวชิัย  ราชบุตร 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางสุพรรณี  สีนา 

 2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 
10,000  

 
 
 
 
 
 

 
นายวิทยา  คงหมุน 
นายวชิัย  ราชบุตร 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางสุพรรณี  สีนา 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

3. กิจกรรมทัศนศกึษา  
- ระดับก่อนประถมศึกษา 

(100,000) 
20,000 

 
นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
นางนพวรรร  ศรีเมฆ 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี  เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 
นางสาวจิราภรณ์  ประกอบชีพ 

 - ระดับประถมศึกษา 
 
 

80,000 
 
 

นายวิชัย  ราชบุตร 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา 
 - ระดับประถมศึกษา 

(20,000) 
10,000 
10,000 

 
นางสุพรรณี   สีนา 
นายพิชญะ  ทองอ่อน 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

 รวมงบประมาณทัง้สิน้ 326,629.36  

หมายเหต ุ : สามารถถวัจา่ยได้ในทุกกิจกรรม 
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งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณ  366,410.00  บาท  (30 % ) 

 

ด้าน/โครงการ 

งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
งวด 1 ปี 64 งวด 2 ปี 64 รวม  

1. 

 

 

ค่าวัสดุส านักงาน 

  (1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

  (2) วัสดุส านักงาน 

(25,000) 

10,000 

15,000 

(25,000) 

10,000 

15,000 

(50,000) 

20,000 

30,000 

นางสุพรรณี  สีนา 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางบุญรักษ์   สุทธิเลิศ 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

2. ค่าวัสดุการศึกษา 50,000 50,000 (100,000) นางสิรินยา   คงประสม 
นางนิภาพร  รอดราวี 
นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

3. ค่าสาธารณูปโภค 
  (1)  ค่าไฟฟ้า 
  (2)  ค่าน ้าประปา 
  (3)  ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ 
  (4)  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 

(102,500) 
100,000 

- 
2,500 

- 

(93,910) 
91,410 

- 
2,500 

- 

(196,410) 
191,410 

- 
5,000 

- 

 
นางสุพรรณี  สีนา 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางบุญรักษ์   สุทธิเลิศ 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

4. ค่าใช้สอย 
  (1)  ค่าพาหนะเดินทางไป
ราชการ 

 
10,000 

 
10,000 

 
20,000 

 
นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
นางสาวภาณี  คงประสม 

รวมงบประมาณ 366,410  

หมำยเหตุ :  งบงำนประจ ำ สำมำรถถัวจ่ำยทั้ง 4 รำยกำร 

งบส ำรองจ่ำย :   จ านวน 122,135.65   บาท  ( 10 % ) 

        -  สัดสว่นงบประมาณโครงการในแต่ละงาน  อาจปรับยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น   
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แผนการใชง้บประมาณและรายละเอยีดโครงการ 

รายละเอยีดของแผนงาน / โครงการตามแผนปฏบิตักิารโรงเรยีนวดัเขาวเิศษ 

ประจ าปงีบประมาณ   2564 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   ได้จัดท าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อสนองกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ทั้ง
โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว   วงเงิน  3,445,370.65  บาท รวมจ านวน 24 โครงการ    

กลยทุธโ์รงเรยีน ชือ่โครงการ งบประมาณ รวม หมายเหตุ 

เงนิอดุหนนุ 
รายหวั 

รบัจากองคก์ร
ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ 

 
 
กลยทุธข์้อที ่1                       
เพิม่ประสทิธภิาพการจดั
การศกึษาเพื่อความมัน่คง 

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนา            การ
สมวัย 

15,000  15,000 
 

วก. 

เด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 15,000  15,000 วก. 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

3,000  3,000 บท. 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม            
สร้างคนดสีู่สังคม 

3,000  3,000 บท. 

ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 5,000  5,000 บท. 

จ้างครูผู้สอนภาษาจีนและดนตรไีทย 205,680  205,680 บค. 
กลยทุธข์้อที ่2  สง่เสรมิ
การศกึษาเพื่อสรา้งขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 

ส่งเสริมความสามารถนักเรียน                
สู่ความเป็นเลิศ 

40,000  40,000 วก. 

พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา 

3,000  3,000 วก. 

ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความเพื่อยกระดับผลคุณภาพ
การศึกษา 

3,000  3,000 วก. 

ห้องสมุดพิชิตการอ่าน 5,000  5,000 วก. 
กลยทุธข์้อที ่3 พฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของ
ทรพัยากรมนษุย ์

ส่งเสริมทักษะอาชีพ 10,000  10,000 บท. 

การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้
โดยให้ผูเ้รียนปฏิบัตจิริง (Active Learning) 

5,000  5,000 วก. 

นิเทศภายในโรงเรียนวดัเขาวิเศษ 2,000  2,000 วก. 
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กลยทุธโ์รงเรยีน ชื่อโครงการ งบประมาณ รวม หมายเหต ุ

เงนิอุดหนนุ 

รายหวั 

รบัจากองคก์ร
ปกครองสว่น

ท้องถิน่ 

กลยทุธข์้อที ่3 พฒันาและ
เสริมสรา้งศกัยภาพของ
ทรพัยากรมนษุย์ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000  10,000 บท. 
อาหารกลางวัน  2,224,000 2,224,000 บท. 

พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 200,000  200,000 บค. 

กลยทุธท์ี ่4  เพิม่โอกาสใน
การเขา้ถึงบริการการศกึษา
ที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลือ่มล า้
ทางการศกึษา 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

15,000  15,000 วก. 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000  5,000 บท. 

กลยทุธข์้อที ่5  สง่เสริมการ
จดัการศกึษาเพื่อเสริมสรา้ง
คุณภาพชวีติทีเ่ปน็มิตรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

34,145  34,145 บท. 

พัฒนาอาคารสถานที่และ                
แหล่งเรียนรู้ 

140,000  140,000 บท. 

กลยทุธข์้อที ่6  

เพิม่ประสิทธภิาพการ
บรหิารจดัการที่มุง่
ผลสมัฤทธิแ์ละสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มในการจดัการศกึษา 

ส ่ ง เสร ิมการจ ัดการ เร ี ยนร ู ้                   
แบบโครงงาน 

5,000  5,000 วก. 

การจ ัดระบบประก ันค ุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3,000  3,000 วก. 

พัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี 
พัสดุและการบัญชี 

3,000  3,000 กง. 

สร้างและแสวงหาความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

3,000  3,000 บท. 
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ชื่อโครงการ              พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

    ในการแข่งขัน 

    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา        ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

    ในการแข่งขัน 

    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1,2,3 

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   ปฐมวัย 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวเรณู ยอมใหญ่  2. นางสาววารุณี เกาะสมัน 

   3. นางโฉมวิลัย นวลนาค 

งบประมาณท้ังสิ้น   15,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดการศึกษา สองระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา              

และระดับประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถือว่าเป็นรากฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดเขา
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วิเศษ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จ าเป็นจะต้องน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เด็ก

ปฐมวัยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560               

ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถได้พัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โรงเรียนต้องพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีคุณภาพ ให้บุคลากรพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัด

กิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได้ เล่น

และลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะด้านต่าง ๆการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นพ้ืนฐานที่

ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความ  พร้อมทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัยต้องได้รับการพัฒนา

เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาให้ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา  ก าหนด  

จึงได้จัดโครงการขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถท างานและกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาของ

นักเรียน 

   2.3 เพ่ือให้เด็กรู้จักใช้ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาในขณะเล่นหรือท ากิจกรรมต่าง ๆด้วย

ตนเองให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

                     2.4 เพ่ือให้เด็กรู้จักน าความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 146 คน 

3.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 6 คน 

 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแผนการ

จัดประสบการณ์ครอบคลุมทั้ง 6       

กิจกรรมหลัก 

 

 

2. กิจกรรมเสริมสร้าง IQ/EQ เด็กปฐมวัย 

1.ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัยมี

สื่อ นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาความ

พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคมและสติปัญญาแก่นักเรียน 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
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3. กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้าน

การคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

3. ร้อยละของนักเรียนสามารถน า

ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

 

ร้อยละ 80 

 



-64- 

 

 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์

ตามแผนการจัดประสบการณ์

ครอบคลุมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก   

2. กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 

3. กิจกรรมเสริมสร้าง IQ / EQ 

เด็กปฐมวัย 

4.รายงานผลด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 

 

 

...... 

 

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 15,000 บำท  

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์ตาม

แผนการจัดประสบการณ์ครอบคลุม 

ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก   

2. กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

12,000 

 

 

1,000 

2,000 

12,000 

 

 

1,000 

2,000 

1. นางสาวเรณู ยอมใหญ่   

2. นางสาววารุณี เกาะสมัน 

3. นางโฉมวิลัย นวลนาค  
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3. กิจกรรมเสริมสร้าง IQ / EQ เด็ก

ปฐมวัย 

-  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 15,000 15,000  

 

หมำยเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ในทุกกิจกรรม 
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7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีสื่อ 

นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาแก่นักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านการคิด

และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

3. ร้อยละของนักเรียนสามารถน าความ 

และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-ประเมินการใช้แผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

 

- ประเมินการใช้สื่อ 

นวัตกรรม 

- ประเมินพัฒนาการนักเรียน 

- แผนการจัดประสบการณ์

เรียนรู้ 

 

 

-บันทึกการผลิตและการใช้สื่อ 

นวัตกรรม แผนประสบการณ์ 

-บันทึกพัฒนาการนักเรียน 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีสื่อ  นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนได้ มี

พัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ตลอดจนมีทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
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ชื่อโครงกำร   เด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

    ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ      ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

    ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนปฐมวัยของสถำนศึกษำ  :   มาตรฐานที่ 1 2 3        

หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ      ปฐมวัย 

ลักษณะโครงกำร                . โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร            1. นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 

    2. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

  3. นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ  

งบประมำณทั้งสิ้น                15,000 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร             1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.  หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดการศึกษา สองระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถือว่าเป็นรากฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดเขา
วิเศษ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จ าเป็นจะต้องน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถได้พัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนต้องพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพ ให้บุคลากรพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได้เล่นและลง
มือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะด้านต่างๆ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความ พร้อมทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นการศึกษาระดับพ้ืนฐานของชีวิต  

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กให้ครบทุกด้าน ซึ่งเด็กวัยนี้ถือ
ว่าเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญ จึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย (3-6 ปี) นักเรียนระดับปฐมวัยต้อง
ได้รับการพัฒนาพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะเบื้องต้นของเด็ก
ปฐมวัย ให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่ได้ท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่ดีข้ึน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกท่ีถูกต้อง 
 2.4 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมินิปริญญา 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 3.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 146 คน 
 3.2 ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 65 คน 
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4.  กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์  

 

 

2. กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูสู่ผู้ปกครอง 

 

4. กิจกรรมมินิปริญญา  

1.ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา  

2.ร้อยละของนักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงลูกท่ีถูกต้อง 

4. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมมินิปริญญา 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิ.ย. กค. สค. กย. 

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์  

2. กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา  

3. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูสู่
ผู้ปกครอง 

4. กิจกรรมมินิปริญญา 

5.รายงานผลด าเนินงาน 

 …… 

…… 

…... 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

 

 

 

…… 

……. 

……. 

…… 

…… 

……. 

……. 

…… 

…... 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

 

 

 

 

 

…… 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน  15,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์  
2. กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
3. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูสู่
ผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมมินิปริญญา 

5. ค่าวิทยากร 

- 
- 
 
 
- 
 
- 

1,000 

- 
- 
 
 
 

- 
 

- 
- 

1,000 
1,000 

 
 

1,000 
 

11,000 
- 

1,000 
1,000 

 
 

1,000 
 

11,000 
1,000 

1. นางสาวชุตกิาญจน ์เครอืเตียว 

2. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

3. นางจิราภรณ์  ประกอบชพี 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,000 - 14,000 15,000 

7.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
2.ร้อยละของนักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงลูกท่ีถูกต้อง 
4. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมมินิปริญญา 

รายงานพัฒนาการนักเรียน 
 

รายงานกิจกรรมวันลอยกระทง 
 

รายงานกิจกรรมการเลี้ยงดูลูก 
 

รายงานกจิกรรมมินิปริญญา 

บันทึกพัฒนาการนักเรียน 
 

แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคมจากการท ากิจกรรมทดทอง
วิทยาศาสตร์ และนักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และผู้ปกครองมีความเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกและ
สามารถน าไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูกในชีวิตประจ าวัน 
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ชื่อโครงการ  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2   (ข้อ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา       (ข้อ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             1. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า  2. นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์  
งบประมาณท้ังสิ้น                 3,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ             1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม                     
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ นั้นๆ  ที่สังคมหนึ่งๆ นั้นที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ประเพณีวัฒนธรรม  มีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่  วัฒนธรรมการแต่งกาย  วัฒนธรรม
การกิน  วัฒนธรรมการท างาน  วัฒนธรรมการแต่งงาน  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการศึกษา ยุคแห่งการเรียนรู้ มีสื่อโฆษณาและ
เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นวัฒนธรรมภายนอกของท้องถิ่นตนเอง บางครั้งอาจเกิด
ความรู้สึกอยากเลียนแบบวัฒนธรรมดังกล่าว  จนลืมไปว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างไรบ้าง 
   
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ก าลังจะ
สูญหาย จึงจัดท าโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทยขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทาง
ปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณี
วัฒนธรรมไทย  

2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต  ความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทยสืบไป 
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 3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษท้ังหมด จ านวน 556 คน 

4.  กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

และประเพณีวัฒนธรรมไทย 

-วันลอยกระทง 

-วันวิสาขบูชา 

-พิธีไหว้ครู   

-วันเข้าพรรษา   

-ประเพณีสารทเดือนสิบ   

- ร้อยละของนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ100 

 

 

-ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต  ความเป็นมาของ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณี
วัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจและจิตส านึกใน
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

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

1. วันลอยกระทง 

2.  วันวิสาขบูชา 

3.  พิธีไหว้ครู   

4.  วันเข้าพรรษา   

5.  ประเพณีสาร์ทเดือนสิบ   

 

 

 

 

……. 

.......       

……. 

 

 

…… 

 

 

 

……. 

  

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน  3,000  บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย 

-วันลอยกระทง 

-วันวิสาขบูชา 

-พิธีไหว้ครู   

-วันเข้าพรรษา   

-ประเพณีสารทเดือนสิบ   

- 3,000 - 3,000 นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 

น.ส.กุลนิธี  คาดิรันต ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000 - 3,000  

หมำยเหตุ : สำมำรถถัวจ่ำยทุกกิจกรรม 
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7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละของนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประเพณีวัฒนธรรมไทย  

- ตอบแบบสอบถามการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

-ร้อยละนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต  ความเป็นมาของประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรม
ไทย อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกใน
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และประเพณีวัฒนธรรมไทย  

- ตอบแบบสอบถามการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสู่คนรุ่นต่อไป 
8.2 นักเรียนมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน              

ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 
8.3  นักเรียนได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ประเพณีไทย ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภู มิใจและจิตส านึก   
 ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป
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โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม สร้างคนดีสู่สังคม 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป. ตรัง เขต 2  ข้อ (1)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข้อ (1)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: 

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 มาตรฐาน 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1  

 กลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบ   กลุม่งานบริหารทั่วไป 

 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางชุลีภรณ์   จ าปา  2. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

      3. นางจ าเนียร  ราชบุตร  4. นายวิชัย  ราชบุตร 

      5. นายวิทยา  คงหมุน  6. นางสุพรรณี   สีนา 

งบประมาณท้ังสิ้น    3,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  1 0   ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  

ศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดย
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ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วน

ใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน                                   

มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนา

คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึงได้จัดท าโครงการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ” ขึ้น

เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  

 จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม จากกิจกรรมการ

ออม  กิจกรรมการไหว้สวย  กิจกรรมการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ   กิจกรรมมารยาทในการพูด  กิจ กรรม

ระเบียบวินัย กิจกรรมการท าความเคารพ  กิจกรรมมารยาทในการแต่งกาย   

 ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับ

นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ      

นี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  
          2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 556 คน   

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  33 คน 

3.1 ด้ำนปริมำณ 1.นักเรียนทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 

3.2 ด้ำนคุณภำพ 2.นักเรียนทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. 

กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม ระดับชั้น

อนุบาล 1 - 3 

    ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล

1 – 3 มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

    ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล

1 – 3 เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 100 

2. 

กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 

- 6 

     ร้อยละของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีการ

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ที่ดีงาม 

     ร้อยละของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  เกิดความ

ตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม 

ร้อยละ 100 

 

 

 

ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปีงบประมาณ  2564 

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

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 

   /  /  /  /  /   /  /
/ 
 /  /  / 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 

 
/ 
 /  /  /  /          

6.รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 3,000 บำท 

ที ่ รำยกำร / กิจกรรม งบประมำณ 
รำยจ่ำย 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 

1,000 - - 1,000 นางชุลีภรณ์  จ าปา 

2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 1- 6  

2,000 - - 2,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

 รวม 3,000 - - 3,000  

หมำยเหตุ :  ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. กำรประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล1 – 3 มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
การสังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีการเรียนรู้

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
การสังเกต แบบสังเกต 

3. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล1 – 3 เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
การสังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  เกิดความ

ตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
การสังเกต แบบสังเกต 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนทุกคนมีการเรียนรู้และตระหนักเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เพ่ือการเป็นคนดีสู่สังคมและ

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

แผนงาน     ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1,2  และ 3  

สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1,2 และ 3 

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ                    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายวิทยา  คงหมุน   

     2. นายวิชัย  ราชบุตร 

     3. นางชุลีภรณ์   จ าปา   

     4. นางสุพรรณี   สีนา  

งบประมาณท้ังสิ้น   5,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนจึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก

รับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
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รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

ภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนปีงบประมาณ 2563               

ที่ผ่านมาจากผลการประเมินปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 80.00 สามารถปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย                       

ในโรงเรียนจึงต้องพัฒนาการวางพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับว่ามี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝน

การปฏิบัติ การสร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ในระบบหน้าที่ที่ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้รู้

สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของตนเอง ในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป  

          ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน                              

เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและ 

มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและได้เข้าใจ 

บทบาทการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตอาสา พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างมีความสุข 

2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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3. กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน  556  คน  

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 

2. กิจกรรมสภานักเรียน 

 

 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติ

ตนตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตอาสา 

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

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

 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 - กิจกรรมสภานักเรียน 

 

...... 

 

...... 

 

...... 

 

...... 

 

...... 

...... 

...... 

 

...... 

 

...... 

 

...... 

 

...... 

 

...... 

 

...... 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 5,000 บำท 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมสภำนักเรียน 

    - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

    - กิจกรรมสภานักเรียน 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

2,500 

2,500 

 

 

2,500 

2,500 

นายวิทยา  คงหมุน 

นายวิชัย  ราชบุตร 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 

นางสุพรรณี  สีนา 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 5,000 -  

หมำยเหตุ  :  สามารถถัวจ่ายได้ในทุกกิจกรรม 

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติตน

ตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ร้อยละของนักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุข 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ

ดีขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรม 

 

สังเกตพฤติกรรม 
 

 

 

การประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 

 

แบบประเมิน 
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8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมีความรัก ความผูกพัน                       

และหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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โครงกำร   จ้างครูผู้สอนภาษาจีนและดนตรีไทย 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป. ตรังเขต 2   ข้อ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

    ข้อ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ         ข้อ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   ข้อ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  :  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มงานบริหารบุคคล 

ลักษณะโครงกำร                   โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร             1. นางสาวภาณี  คงประสม   2. นายสุรชัย ทองอ่อน      

  3. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ        

งบประมำณทั้งสิ้น  205,680  บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร        1 ต.ค. 2563 –  30 ก.ย. 2564 

1.หลักกำรและเหตุผล  

   จากการที่กระทรวงศึกษาการก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อ เพ่ิมขีด

ความสามารถของคนไทยในเวทีระหว่างประเทศ  ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเป็นไปของโลกาภิวัตน์  ซึ่ง

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศและสร้างความม่ังคั่งของประเทศ  ภาษาจีนจึง

กลายเป็นภาษาที่มีอิทธิพลในการสื่อสารเพื่อความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศ   

ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็งในการใช้

ภาษาจีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว  โดยรณรงค์ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้



-87- 

 

 

 

กว้างขวางยิ่งขึ้น  จึงได้มีโครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน จัดการเรียน

การสอนภาษาจีนให้กว้างขวางอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน  

 และวิชาดนตรีไทยปัจจุบันนับว่าเป็นวิชาที่ส าคัญวิชาหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนเพ่ือให้

เกิดสุนทรียรสในความงามของศิลปะดนตรี ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ซึ่งถือ

เป็นมรดกทางภูมิปัญญา ดนตรีไทยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญ และมีคุณค่ายิ่ง ด้วยวัฒนธรรมทางด้าน

ดนตรี เป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมมาช้านาน การจัดการศึกษาไทยจึงได้ 

เล็งเห็นความส าคัญและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยให้แก่นักเรียน 

 ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีนและดนตรีไทยขึ้น 

ขึ้นเพ่ือจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาจีนมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน

2.2 เพ่ือจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนด้านดนตรีไทยมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน 

2.3 เพ่ือให้เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาจีน

เป็นไปตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.4  เพ่ือให้เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีไทยเป็นไป

ตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

    จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน จ านวน  1  คน   และดนตรีไทย จ านวน 1 คน

4.  กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.กิจกรรมจัดหาบุคลากรสอน

ภาษาจีน 

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความสามารถในการสอนภาษาจีน 

บุคลากรจ านวน  1 คน  

ตามโครงการ 

2.กิจกรรมจัดหาบุคลากรสอนดนตรี

ไทย 

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความสามารถในการสอนภาษาจีน 

บุคลากรจ านวน  1 คน  

ตามโครงการ 

3.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ

พัฒนาด้านภาษาจีน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านภาษาจีนที่เป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ

พัฒนาด้านภาษาจีน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านดนตรีไทยที่เป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิ.ย. กค. สค. กย. 

1. กิจกรรมจัดหาบุคลากรสอน

ภาษาจีนและดนตรีไทย 

            

2.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม

การพัฒนาด้านภาษาจีนและ

ดนตรีไทย 

            

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้   จ ำนวน 205,680   บำท  (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.กิจกรรมจัดหาบุคลากรสอน

ภาษาจีน 

109,680  - - 109,680   ภาณี  คงประสม 

สุรชัย  ทองอ่อน 

บุญรักษ์  สุทธิเลิศ 

2.กิจกรรมจัดหาบุคลากรสอน

ดนตรีไทย 

96,000 - - 96,000 ภาณี  คงประสม 

สุรชัย  ทองอ่อน 

บุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
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7.  กำรประเมนิผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีความสามารถในการ

สอนภาษาจีน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีความสามารถในการ

สอนดนตรีไทย 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านภาษาจีนที่เป็นไป

ตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

3.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ

พัฒนาด้านภาษาจีน 

- - - - ภาณี  คงประสม 

สุรชัย  ทองอ่อน 

บุญรักษ์  สุทธิเลิศ 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ

พัฒนาด้านดนตรีไทย 

- - - - ภาณี  คงประสม 

สุรชัย  ทองอ่อน 

บุญรักษ์  สุทธิเลิศ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   205,680   - - 205,680   
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4.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านดนตรีไทยที่เป็นไป

ตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาจีนและดนตรีไทย เพ่ือมาพัฒนาทักษะ

การเรียนการสอนและเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาจีนและดนตรีไทยให้แก่นักเรียน 
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โครงกำร            ส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ          ข้อที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน         

                                         ข้อที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :  มาตรฐานที่  1  

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ                กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1. นางเยาวเรศ    จันทร์ทิพย์ 

2. นางสาววารุณี   เกาะสมัน 

งบประมำณทั้งสิ้น           40,000  บาท   

ระยะเวลำด ำเนินงำน            ต.ค. 2563 –  ก.ย. 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือที่จะให้การจัดการศึกษาสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ตามกระบวนการจั ดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์สมบูรณ์  เป็นคนดี มี
ความรู้ และมีความสุขในการด าเนินชีวิต  ในการจัดการศึกษาจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

             จากผลการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของสสวท. ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนที่มีความสนใจเข้าสอบจ านวน                      
24   คน นักเรียนที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์สามารถเข้าสอบคัดเลือกรอบที่สองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
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ราชวิทยาลัย ตรัง จ านวน 2 คน   กิจกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
2  จ านวน 2  รายการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1 - ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ดนตรี (ดนตรีไทย)นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม
ทั้งสองรายการและกิจกรรมตามโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี 2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา )      มีการส่งนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สมัครเข้าร่วมสอบการแข่งขันโดยโรงเรียนส่ง
นักเรียนเข้าสมัครเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จ านวน 36 คน รายวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 2  คน รายวิชาวิทยาศาสตร์
จ านวน 34 คน นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ รายวิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3  คน เหรียญเงิน 6 
คน และเหรียญทองแดง 8  คน  รายวิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1  คน เหรียญทองแดง 1 คน และได้
เข้าร่วมแข่งขันรอบที่สอง ระดับประเทศจ านวน 10 คน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 9 คน รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 คน 
นักเรียนไม่ได้รับรางวัลในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสามารถของตนเอง  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะตามศักยภาพความสามารถของตนเอง 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

          นักเรียน โรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
และควำมสำมำรถนักเรียน 

1.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ความสามารถนักเรียน ระดับโรงเรียน 

1.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และความสามารถนักเรียน  ระดับ
เครือข่าย 

1.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ความสามารถนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
1.4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ความสามารถนักเรียนระดับชาติ 

1.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพความสามารถของตนเอง 

2. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 

ร้อยละ  85 

2. กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ 

2.1 กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของ สสวท. 

2.2  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านวิชาการ 

2.3 กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับชาติ ประจ าปี 2564 

2.4 กิจกรรมอ่ืน ๆ  

1.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพความสามารถของตนเอง 

2. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

ร้อยละ  80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  

กิจกรรม ปีงบประมำณ   2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

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

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและ
ควำมสำมำรถนักเรียน 

1.1  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
และความสามารถนักเรียน ระดับโรงเรียน 

1.2  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 

วิชาการและความสามารถนักเรียน  ระดับ
เครือข่าย 

1.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ความสามารถนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ 

1.4  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ความสามารถนักเรียนระดับชาติ 
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2. กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ของ สสวท. 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิชาการ 

2.3 กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ 
ประจ าปี 2564 

2.4 กิจกรรมอ่ืน ๆ 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน       40,000  บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

 

กิจกรรม ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    รวม 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถนักเรียน 

1.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และความสามารถนักเรียน ระดับโรงเรียน 

  

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

4,000 

 

นางทัศนีย์  
เต็มแก้ว/ 
คณะครู 

1.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และความสามารถนักเรียน  ระดับ
เครือข่าย 

  4,000 4,000 นางเยาวเรศ 

จันทร์ทิพย์/ 

คณะครู 
1.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และความสามารถนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 

 

4,000  10,000 

 

14,000 

 

นางสาววารุณี 

เกาะสมัน/ 

คณะครู 
1.4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และความสามารถนักเรียนระดับชาติ 

 3,000  3,000 นางทัศนีย์  

เต็มแก้ว/ 

คณะครู 
2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

2.1 กิจกรรมตามโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ของ สสวท. 

 

 

 

 

3,000 

  

3,000 

นางทัศนีย์   

เต็มแก้ว/ 

คณะครู 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านวิชาการ  

3,000 2,000 

 

3,000 

 

8,000 

 

นางสาววารุณีเกาะ
สมัน/คณะครู 
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2.3 กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับชาติ ประจ าปี 2564 

 4,000   

 

4,000 

นางเยาวเรศ 

จันทร์ทิพย์/ 

คณะครู 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 

(ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

7,000 12,000 21,000 40,000  

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพความสามารถของตนเอง 

การส่งนักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 

 

แบบบันทึก 
การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันทักษะ 

2.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

การประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

 8.1  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความสามารถของตนเอง 

8.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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โครงกำร   พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2     (ข้อ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  (ข้อ 2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  (ข้อ 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   (ข้อ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  (ข้อ 2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  (ข้อ 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  :    มาตรฐานที่ 1  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุม่งานบริหารวิชาการ 

ลักษณะของโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1.  นางสิรินยา   คงประสม 

                  2.  นางสาวมานิตา  พานชาตรี 

งบประมำณทั้งสิ้น            3,000 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ต.ค. 2563 –  30 ก.ย. 2564 

___________________________________________________________________________ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
และเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ   การเผชิญสถานการณ์และการ
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ประยุกต์ความรู้ใช้แก้ปัญหา    และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล
และทัดเทียมกับนานาชาติ  

โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  ซึ่งในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปรากฎว่า นักเรียนร้อยละ80                      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นมีความรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป  และจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 และ  

ปีการศึกษา 2662 ปรากฎว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านค านวณ โดยในปีการศึกษา 
2562 มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 13.12 และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 4 รายวิชา มีค่าเฉลี่ยลดลง ได้แก่ วิชาภาษาไทย ลดลง ร้อยละ 5.54 วชิา
คณิตศาสตร์ ลดลง ร้อยละ 3.13 วิชาวิทยาศาสตร์ ลดลง รอ้ยละ 4.43 และวิชาภาษาอังกฤษ ลดลง ร้อยละ 5.66  
ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีเป้าหมาย
โครงการเพิ่มผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
ทั้ง 2 ด้าน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น 
2.2  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
2.3  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

  ปทีี่ 6 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

 3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ านวน   413    คน  
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

  

ร้อยละของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
มีความรู้ที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรและผลการเรียน 
เฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรมกำรสอนเสริม 
- กิจกรรมการสอนเสริม เพื่อยกระดับผล
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
 NT 
- กิจกรรมการสอนเสริม เพื่อยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติ O-NET 

ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล 
การทดสอบระดับชาติ  
O-NET และ NT เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 80 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

- กิจกรรมการสอนเสริม             
         

2.  กิจกรรมกำรสอนเสริม 
- กิจกรรมการสอนเสริม 

เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ NT 

            

    

- กิจกรรมการสอนเสริม 
เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-
NET 
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6.  รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน     3,000    บำท   

กิจกรรม ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 1,500 1,500 นางสิรินยา  คงประสม 
คณะครูทุกคน 

2. กิจกรรมการสอนเสริม - - 1,500 1,500 นางสิรินยา  คงประสม 
ครูประจ าวิชา 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,000  

หมำยเหตุ :  สำมำรถถัวจ่ำยทุกกิจกรรม 

7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น มีความรู้

ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและผลการเรียน เฉลี่ย 

ต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. กิจกรรมการสอนเสริม 
2.1 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 
2.2 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

- ทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ NT ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 
- ทดสอบระดับชาติ O-NET  
ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

- แบบทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ NT 

 

 
- แบบทดสอบระดับชาติ  
O-NET   

8.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีผลการเรียน 
เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตลอดจนมีผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพ่ือยกระดับ 

     ผลคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน     ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน 
          ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
     มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน 
          ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
     มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางนิภาพร รอดราวี   
     2. นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง 
     3. นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล   
งบประมาณท้ังสิ้น         3,000 บาท   
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................................................................. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 23 (4) กล่าวถึงการจัดการศึกษาเน้นความส าคัญ “ความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และกล่าวถึงการให้สถานศึกษาด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 (2)” ฝึกทักษะ กระบวนการคิด   การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา” และในมาตรา 24 (3) “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) และตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้น
ความส าคัญการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้น
รักการอ่าน และต้องฝึกให้ผู้เรียน  คิดเป็น และท าเป็น 

 ทั้งนีจ้ากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ในปีการศึกษา 
2561 ปรากฏว่า นักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 49.08 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38.53 ระดับผ่าน คิด
เป็นร้อยละ 10.09 และระดับไม่ผ่าน  คิดเป็นร้อยละ 2.29  
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 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความให้เกิดกับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

           2.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ านวน 415 คน                                     
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2563) 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน 
- กิจกรรมเกร็ดความรู้ทั่วไป 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
- กิจกรรมการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
 

 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน 
   1. กิจกรรมเกร็ดความรู้ทั่วไป 
   2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   3. กิจกรรมการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
 

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

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

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

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

   

....... 

....... 

....... 

 

 

....... 

....... 

....... 

 

 

....... 

....... 

....... 

 

 

....... 

....... 

....... 

 

 

....... 

....... 

....... 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้   จ ำนวน 3,000 บำท 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน 

   1. กิจกรรมเกร็ดความรู้ทั่วไป 

   2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

   3. กิจกรรมการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

3,000 

 

นางนิภาพร  รอดราว ี

นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง 

นางสาวกรรณิการ์  

รอดกูล 

หมำยเหตุ  : สำมำรถถัวจ่ำยได้ในทุกกิจกรรม 

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไดร้ับการพัฒนาทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 
 

การทดสอบ 
 
 

การประเมิน 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบประเมิน 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 2. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
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โครงกำร    ห้องสมุดพิชิตการอ่าน 
ยุทธศำสตร์    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที ่2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 1,3                     
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   1. นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ    
   2. นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง   

งบประมำณทั้งสิ้น   5,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

.........................................................……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานักเรียนและชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูน
ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542   มาตรา 24  ( 3 )                   
ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการ 
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

การอ่าน จึงมีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ ทั้งท่ีเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน แต่
ปัจจุบันนักเรียน ส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จักใช้การอ่านเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง ดังนั้น
ห้องสมุดซึ่งเป็นงานหนึ่งของโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแรง
กระตุ้น จูงใจ เสริมความรู้สึกให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม โดยด าเนินการ
จัดท าในรูปแบบของโครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน ซึ่งในโครงการจะเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ห้องสมุดมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สร้างแรงจูงใจกับผู้ใช้บริการ ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นคนคิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัยและ
ให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากร ได้อย่างทั่วถึง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมในทุกด้านเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และสามารถ    
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้บริการ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เพียงพอ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 
 

4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมใน 
ห้องสมุดพิชิตการอ่านเพื่อสร้างนิสัย                 
รักการอ่าน 
2. กิจกรรมในการพัฒนาห้องสมุดพิชิตการ
อ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน มีดังต่อไปนี้ 
  - กิจกรรมกระเช้าเคลื่อนที่ 
จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ ตอนเท่ียง                     
เวลา 11.50 – 12.20 น. 
- กิจกรรมอ่านสนุกในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมทุกวัน ตอนเที่ยง               
เวลา 11.30 – 12.30 น.  

1. ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่าน
หนังสือนอกสถานที่ได้ 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่าน
หนังสือที่ตนสนใจได้ 
3. ร้อยละของนักเรียนสนใจและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
4. ร้อยละของนักเรียนจัดท าบันทึก
การอ่าน  
5. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล-
ป.2 สามารถจ าแนกสีและรูปทรง
ได้ดี 

1. นักเรียนสามารถอ่าน
หนังสือนอกสถานที่ได้ 
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนสามารถอ่าน
หนังสือที่ตนสนใจได้                 
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนสนใจและเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆร้อยละ 90 
4. นักเรียนนักเรียนจัดท า
บันทึกการอ่าน ร้อยละ 75 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

- กิจกรรมแนะน าหนังสือน่าอ่าน 
- จัดกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง               
ในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน              
หน้าเสาธงตอนเช้า  
 - กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 - จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
ในวันพฤหัสบดี เวลา 11.45-12.20 น.  ใน
ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
  - กิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือ 
- จัดกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง   
ร่วมกับวิชาภาษาไทย โดยการอ่านหนังสือ
จากห้องสมุดและเขียนเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน 
ส่งครูผู้สอนภาษาไทย เพ่ือคัดเลือกมอบ
รางวัล และน าเสนอหน้าเสาธง 
- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ     
สื่อเทคโนโลยี 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
จัดบรรยากาศ      
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3–ป.6 
อ่านหนังสือตามความสนใจย่าง
สม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่           
อ่านได้ 
7. ร้อยละของนักเรียนสามารถรู้ทัน
เหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทุกวัน 
8.ร้อยละของนักเรียนชั้น อนุบาล 
1-ป.6 ได้อ่านหนังสือใหม่ และมีสื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
9. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
มีบัตรประจ าตัวห้องสมุดและ  
 

5. นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.2 
สามารถจ าแนกสีและรูปทรง
ได้ดีร้อยละ 80 
6. นักเรียนชั้น ป.3–ป.6 อ่าน
หนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่
อ่านได้ร้อยละ 80 
7. นักเรียนสามารถรู้ทัน
เหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทุกวัน
ร้อยละ 80 
8.นักเรียนชั้น อนุบาล 1-ป.6 
ได้อ่านหนังสือใหม่ และมีสื่อ 
เทคโนโลยีที่หลากหลายร้อย
ละ 80 
9. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มี
บัตรประจ าตัวห้องสมุดและ
นักเรียนกระตือรือร้นและชื่น
ชอบการอ่านหนังสือเพ่ิมมาก
ขึ้นร้อยละ 90 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

  

กิจกรรม ปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน             

  1.1 กิจกรรมกระเช้าเคลื่อนที่             

  1.2 กิจกรรมอ่านสนุกในห้องสมุด             

  1.3 กิจกรรมแนะน าหนังสือน่าอ่าน             

  1.4 กิจกรรมเติมแต่งสีสัน             

  1.5 กิจกรรมการเล่าเรื่องจาก

หนังสือ 
            

2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัด

บรรยากาศ 
            

3.กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ     

สื่อเทคโนโลยี 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 5,000 บำท  

กิจกรรม 

 

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

6.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                   

(ของขวัญรางวัล) 

- - 1,500 

 

1,500 

 

 

นางสาวกรรณิการ์  

สุคันธเมศ 

นางสิริลักษณ์ 

ขวัญเมือง 

 

6.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัด

บรรยากาศ 

- - 2,000 2,000 

6.3 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ สื่อเทคโนโลยี - - 1,500 1,500 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 

หมำยเหตุ :  งบประมำณสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ทุกรำยกำร 

7.กำรประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
   

1.1 กิจกรรมกระเช้า

เคลื่อนที่ 

ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่าน

หนังสือนอกสถานที่ได้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.2 กิจกรรมอ่านสนุกใน

ห้องสมุด 

ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่าน

หนังสือที่ตนสนใจได้ 

สถิติการเข้าใช้

ห้องสมุด 

แบบบันทึกข้อมูล 
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1.3 กิจกรรมแนะน าหนังสือ

น่าอ่าน 

ร้อยละของนักเรียนสนใจและเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.4 กิจกรรมเติมแต่งสีสัน ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.2 

สามารถจ าแนกสีและรูปทรงได้ดี 

การประกวด ใบงาน 

1.5 กิจกรรมการเล่าเรื่อง 

จากหนังสือ 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3–ป.6 อ่าน

หนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ

และน าเสนอเรื่องที่อ่านได้ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 

2.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-

อุปกรณ์จัดบรรยากาศ 

ร้อยละของนักเรียนสามารถเลือกมุม

ต่างๆ และสนใจการนั่งอ่านหนังสือ

มากขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ 

สื่อเทคโนโลยี 

ร้อยละของนักเรียนสามารถเลือก

หนังสือที่ตนเองสนใจได้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1  ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากร ได้อย่างทั่วถึง 
8.2  ห้องสมุดมีความพร้อมในการให้บริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร 
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

     ข้อที3่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 

                                          ข้อที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1,2,3                     

หนว่ยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางจ าเนียร    ราชบุตร    

  2. นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง  

งบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

.........................................................……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร ์ 20 ปี (พ .ศ . 2561 - 2580) ซ ึ ่งเป ็นย ุทธศาสตร ์ชาต ิฉบับแรกของประเทศไทย                    

ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนและความส าคัญของการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 วางหลักการท างานให้ส าเร็จ

ด้วยคุณลักษณะ 5 ประการได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ โดย

มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ท าให้คนไทยมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งไม่

จ ากัดรูปแบบการท างาน มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เน้นให้นักเรียนมีคุณสมบตัิ

และทักษะ 3 R8C 

         วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ก าหนดไว้ว่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพื ่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



-113- 

 

 

 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิต และท างานตามศตวรรษที่ 21  

มีทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตนเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม  

มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ และหมั่นหาความรู้รอบด้าน จึงได้มีการจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปฝึกปฏิบัติสร้างอาชีพได้ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจัดท าโครงงานผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างรายได้ 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 415 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

 

2. กิจกรรมพิจารณาคัดเลือกงานทักษะอาชีพ

ตามความสนใจ 

 

 

3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานทักษะอาชีพ 

- ฝึกปฏิบัติงานทักษะอาชีพ 

4. กิจกรรมท าโครงงานอาชีพของชั้นเรียน 

-  กิจกรรมไข่เค็มสมุนไพรของนักเรียนชั้น ป.1 

-  กิจกรรมน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของนักเรียน
ชั้น ป.2 

-  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนชั้น 
ป.3 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ 

- ร้อยละของนักเรียนเลือกกิจกรรม
งานทักษะอาชีพได้ตรงกับความ
ถนัดและความสนใจ 

 

- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
การปฏิบัติกิจกรรมทักษะอาชีพ 

 

- ร้ อยละของนั ก เ รี ยนที่ จั ดท า
โครงงานอาชีพได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

- นั กเรี ยนสามารถเข้ าใจ
เกี่ยวกับอาชีพร้อยละ 90 

- นัก เรี ยนสามารถ เลื อก
กิจกรรมงานทักษะอาชีพได้
ตรงกับความถนัดและความ
สนใจร้อยละ 90 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทักษะอาชีพ 

ร้อยละ 90 

- นักเรียนสามารถจัดท า
โครงงานอาชีพได้ 

ร้อยละ 90 
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กิจกรรม ตวัชีว้ดั ค่าเปา้หมาย 

-  กิจกรรมเครื่องแกงสมุนไพรของนักเรียนชั้น 

ป.4 

-  กิจกรรมกล้วยฉาบสมุนไพรของนักเรียนชั้น 

ป.5 

-  ก ิจกรรมการท าสบู ่ล ้างม ือสมุนไพรของ

นักเรียนชั้น ป.6 

  

5. กิจกรรมน าเสนอผลงาน 

-  โครงงานผลิตภัณฑ์ของนักเรียนแต่ละ 

ชั้นเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนที ่น าเสนอ

โครงงานผลิตภัณฑ์ 

 

- นักเรียนสามารถน าเสนอ

โครงงานผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละ 90 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนนิการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

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

1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน

อาชีพ 

            

2. กิจกรรมพิจารณาคัดเลือกงาน

ทักษะอาชีพตามความสนใจ 
            

3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานทักษะ

อาชีพ 

 

            

4. กิจกรรมท าโครงงานอาชีพของ 

ชั้นเรียน 

 

            

5. กิจกรรมน าเสนอผลงาน             
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6. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช ้จ านวน 5,000 บาท (ถวัจา่ยทุกรายการ) 

กิจกรรม 

 

ลักษณะรายจา่ยงบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 

1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ - - - -  

นางจ าเนียร     ราชบุตร 

นางสาวสุธิมา   หาดเกลี้ยง 

2. กิจกรรมพิจารณาคัดเลือกงานทักษะ

อาชีพตามความสนใจ 

- - - - 

3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานทักษะอาชีพ - - 2,000 2,000 

4. กิจกรรมท าโครงงานอาชีพของ 

ชั้นเรียน 

- - 2,000 2,000 

5. กิจกรรมน าเสนอผลงาน - - 1,000 1,000 

รวมงบประมาณทัง้สิน้  - 5,000 5,000 

7. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัโครงการ วธิกีารประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ 

ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย แบบนทึกผลการตรวจงาน 

ร้อยละของนักเรียนเลือกกิจกรรมงาน

ทักษะอาชีพได้ตรงกับความถนัดและ

ความสนใจ 

สัมภาษณ์,สอบถาม แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถาม 

ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ

ปฏิบัติกิจกรรมทักษะอาชีพ 

ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย

,สังเกต 

แบบนทึกผลการตรวจงาน,แบบ

สังเกต 

ร้อยละของนักเรียนที่จัดท าโครงงาน

อาชีพได้ถูกต้อง 

ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย

,สังเกต 

แบบนทึกผลการตรวจงาน,แบบ

สังเกต 

ร้อยละของนักเรียนที่น าเสนอ

โครงงานผลิตภัณฑ์ 

ตรวจผลงาน, 

สัมภาษณ์ 

แบบนทึกผลการตรวจงาน,แบบ

สัมภาษณ์ 
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 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ 
8.2 นักเรยีนน าความรู้ไปฝึกปฏิบัติสร้างอาชีพได้ 

8.3 นักเรียนจัดท าโครงงานผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างรายได้ 
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ชื่อโครงการ    การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
(Active  Learning) 

แผนงาน     ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
           ในการแข่งขัน 
ข้อที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต        

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
           ในการแข่งขัน 
ข้อที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
          ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  1  , มาตรฐานที่ 2 , มาตรฐานที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1  , มาตรฐานที ่2 , มาตรฐานที่ 3 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว     
               2. นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
งบประมาณท้ังสิ้น   5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

        ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดย
เน้นประเด็นหลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย                 
2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลสู่การเพ่ิมคุณภาพผู้เรียนโดยมียุทธศาสตร์หลัก
สี่ประการคือ 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญของทักษะจ าเป็นพ้ืนฐานตามจุดเน้นที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 2) เน้นกระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การน า
จุดเน้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ 3) สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ในการน าจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 4) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือ
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ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ประกอบกับเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา  

                  จากการตรวจสอบและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ยังมีข้อบกพร่องบางส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องก้าวทันต่อ                    
การเปลี่ยนแปลงกับโลกยุคปัจจุบัน และครูผู้สอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่ได้เน้นให้
ผู้เรียนไดป้ฏิบัติจริง(Active  Learning)  

              โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active Learning)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

           2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าในบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                     2.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

         2.3 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง(Active Learning) 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จ านวน  33 คน 

3.2 นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 556 คน 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ร้อยละของครูมีความรู้  ความเข้าใจ           
การบริหาร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช  2551 

ร้อยละ 100 
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  1.3 มอบหมายการปฏิบัติงาน /แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

  1.4 จัดท าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 

2.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
(Active Learning) 

2.3 มอบหมายการปฏิบัติงาน /แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

 

ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจ และจัด
กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ 

โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 

 

  ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร  

กิจกรรม ปีงบประมำณ   2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

  1.1 ประชุมวางแผน         
การปฏิบัติงาน 

  1.2 สร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 

  1.3 มอบหมายการ
ปฏิบัติงาน /แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

  1.4  จัดท าพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

1.5  รายงานผล                  
การด าเนินงาน 

            

2.กิจกรรมกำรจัด          
กำรเรียนรู ้

โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
(Active Learning) 

  2.1 ประชุมวางแผน        
การปฏิบัติงาน 

  2.2 สร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ         
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 
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  2.3 มอบหมาย          
การปฏิบัติงาน /แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

  2.4  ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 

2.5 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้   จ ำนวน 5,000 บำท  (ถัวจ่ำยได้ทุกกิจกรรม) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 

1.3 มอบหมายการปฏิบัติงาน /แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

1.4  จัดท าพัฒนาและบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.5  รายงานผลการด าเนินงาน 

-- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

2,500 2,500 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว  

นางสาวชุติกาญจน์  
เครือเตียว 
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2.กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
(Activelearning) 

2.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active  Learning) 

2.3 มอบหมายการปฏิบัติงาน /แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

2.4 ด าเนินการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 

 2.5 รายงานผลการด าเนินงาน 

- - 2,500 2,500 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว  

นางสาวชุติกาญจน์  
เครือเตียว 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 5,000 5,000  

 

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูมีความรู้  ความเข้าใจ           
การบริหาร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
พุทธศักราช  2551 

การส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 
 

 

2.ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจ              
การจัดการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
(Active  Learning) 

การส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 
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8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ครูมีความรู้  ความเข้าใจการบริหาร  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
(Active  Learning) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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โครงการ    นิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
แผนงาน              ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 , มาตรฐานที่ 2 , มาตรฐานที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ 1 , มาตรฐานที่ 2 , มาตรฐานที่ 3 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             1.นางทัศนีย์  เต็มแก้ว   

     2. นายสุรชัย  ทองอ่อน 
     3. นางจ าเนียร  ราชบุตร 
งบประมาณท้ังสิ้น           2,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563   - 30 กนัยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2 5 4 2   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)                           
พ.ศ. 2523  มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขโดยยึด   หลักจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และแนวการ
จัดการศึกษาตามมาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน
และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน                
การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบการวัดประเมินผล การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกล่าว เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ค าแนะน า ปรึกษา     เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนว การปฏิรูป ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้วยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยใช้การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน  

               จากผลการประเมินของ สมศ. รอบสาม  สถานศึกษายังขาดระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจนส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายฉะนั้นการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้ ครูพัฒนากระบวน             



-126- 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง  มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งระดับ
สถานศึกษา  ระดับชาติ  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 

(NT,O-NET) เพ่ิมข้ึน 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
  3.1 ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จ านวน   33 คน    
  3.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จ านวน  556 คน  
4. กิจกรรม /ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. กิจกรรมจัดท ำปฏิทินกำรนิเทศ
ภำยในและแบบบันทึกกำรนิเทศ
ภำยใน 
1.1ประชุมชี้แจงการจัดท าปฏิทิน              
การนิเทศภายในและแบบบันทึก             
การนิเทศภายใน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน          
 1.4 จัดท าแบบบันทึกการนิเทศภายใน 

ร้อยละของครูที่มีปฏิทินการนิเทศภายในใช้
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ระบบ 
 
 
 
  

ร้อยละ  100 
 
 

2. กิจกรรมนิเทศภำยใน 
(ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน/ นิเทศการสอน) 
1.1ประชุมชี้แจงการตรวจเยี่ยม        
ชั้นเรียน และการนิเทศการสอน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.3 ด าเนินการนิเทศภายใน          
(ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน/ นิเทศการสอน) 
1.4 รายงานผลด าเนินการ 

1.  ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจใน          
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนในระดับสถานศึกษาและการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  80 
 
 

ร้อยละ  75 
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5.  กิจกรรม / ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ชื่อกิจกรรม 
  ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมจัดท ำปฏิทิน
นิเทศภำยใน 
 1.1 ประชุมชี้แจง การ
จัดท าปฏิทินการนิเทศ
ภายใน  
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.3 จัดท าปฏิทิน           
การนิเทศภายใน  

 1.4 จัดท าแบบบันทึก         
การนิเทศภายใน 

 

       
 

  
 

 

2. กิจกรรมนิเทศภำยใน
(ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน/            
นิเทศการสอน) 

2.1 ประชุมชี้แจง           
การนิเทศภายใน                
(ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน/            
นิเทศการสอน) 

2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3  ด าเนินการนิเทศ 

2.4  รายงานผลการ
ด าเนินการ 
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6.รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน   2,000  บำท (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 

กิจกรรม 

 

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดท ำปฏิทินกำรนิเทศภำยใน 
 1.1 ประชุมชี้แจงการจัดท าปฏิทิน            
การนิเทศภายใน  
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.3 จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน  

 1.4 จัดท าแบบบันทึกการนิเทศภายใน 

- - 1,000 1,000 1.นางทัศนีย์ เต็มแก้ว 

2. นายสุรชัย  ทองอ่อน 

3. นางจ าเนียร ราชบุตร 

 

 
2. กิจกรรมนิเทศภำยใน 

(ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน / นิเทศการสอน) 

2.1ประชุมชี้แจง การนิเทศภายใน  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3  ด าเนินการนิเทศ 

2.4 รายงานผลการด าเนินการ 

- - 1,000 1,000 1.นางทัศนีย์ เต็มแก้ว 

2. นายสุรชัย  ทองอ่อน 

3. นางจ าเนียร ราชบุตร 

 

 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 2,000 2,000  

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. โรงเรียนมีปฏิทินการนิเทศภายในสามารถ 
ใช้ด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีระบบ 

ตรวจปฏิทินการนิเทศภายใน 
 

แบบบันทึกการตรวจปฏิทิน 
การนิเทศภายใน 

2. ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจใน          
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 - ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
 - สังเกตการสอน 
 

 แบบบันทึกการนิเทศ 

3.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนในระดับสถานศึกษาและการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึน 

 - ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
 - สังเกตการสอน 
 

  แบบบันทึกการนิเทศ 
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8.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
      8.1  ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      8.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  (NT,O-NET)  เพิ่มข้ึน 
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โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน    ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1-3 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1-3 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวเรณู ยอมใหญ่  2. นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ 
งบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา                        
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม      ใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้อง
ด าเนินควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น                   ซึ่ง
จะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาท าให้
โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนนักเรียนมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุและปราศจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้นั้น ต้องมีพ้ืนฐานมา
จากการมีสุขภาพดี แต่ความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยทั่วไปมีการด ารงชีวิตอย่างง่าย ๆโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพเพ่ือป้องกันโรคและ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 

 ทางโรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีทักษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ิม
คุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนเพ่ือให้ทุกคนมีร่างกายที่ แข็งแรง
สมบูรณ์ มีสุขนิสัยที่ดี ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพ การทดสอบการได้ยินและทดสอบสายตา 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 556 คน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมห้องพยาบาลบริการ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ไม่สบายสามารถได้รับบริการ

เบื้องต้นจากห้องพยาบาล 
 

ร้อยละ 80 

 
2. กิจกรรมบริการอนามัย 2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ การ

ทดสอบการได้ยินและทดสอบสายตา 
 

ร้อยละ 80 

 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมห้องพยาบาลบริการ 

 

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

2. กิจกรรมบริการอนามัย 

 

.....… ....... ....... ..... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... 

3. รายงานผลการด าเนินงาน ….….            
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้จ ำนวน   10,000 บำท  (ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรม ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมห้องพยาบาลบริการ 

2. กิจกรรมบริการอนามัย 

- 

- 

- 

- 

9,000 

1,000 

9,000 

1,000 

1. นางสาวเรณู ยอมใหญ่ 
2. นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 10,000 10,000  

 

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ไม่สบายสามารถได้รับบริการเบื้องต้นจาก
ห้องพยาบาล 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ การทดสอบการ
ได้ยินและทดสอบสายตา 

- ประเมินการใช้ห้อง
พยาบาล 

- ประเมินการตรวจ
สุขภาพนักเรียน 

- แบบบันทึกการใช้
ห้องพยาบาล 

- แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน 

 
 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ มีสุขนิสัยที่ดี ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนได้
เต็มศักยภาพ 
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โครงกำร                      อาหารกลางวันนักเรียน 
แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ตรัง เขต 2  ข้อ (3)  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

ข้อ (5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ ข้อ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อ (5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ:  มาตรฐานที่ 1-3 
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   
ลักษณะโครงกำร                     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ              โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร               1. นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง         2.  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
งบประมำณทั้งสิ้น          2,224,000  บำท 

ระยะเวลำด ำเนินงำน             1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน  2564 
........................................................................................................................................................... 

1. หลักกำรและแหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน  เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน                     
มีคุณค่าทางโภชนาการ  อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีภูมิต้านทานโรคและเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย  
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาวิ เศษ ต าบลเขาวิ เศษ                 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  

 การจัดท าโครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ  มีสุขภาพที่แข็งแรง  มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของผู้ให้มีความกตัญญูในฐานะผู้รับ  มีเหตุผลในการ 
เลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์โดยยึดหลักความพอเพียง 
 
2.วัตถุประสงค์  
             2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างพอเพียง 
             2.2  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายากจน ขาดแคลน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
                    ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  และมีสารอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่ 
             2.3  เพื่อสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  และแนวทางในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง
ให้กับนักเรียน 
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3. กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1  นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1  จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอทุกวันทุกคน   และมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเหมาะสม                  
ตามวัย  สมส่วน  มีเหตุผล ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยและกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ซื้ออาหารกลางวัน                 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

 

นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษมี
อาหารรับประทานทุกคน อย่าง
ถูกหลักโภชนาการ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับ
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำ 

กิจกรรม ปีงบประมำณ  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ซื้ออาหารกลางวัน                  o   /  /  /  /  /  /  /
/ 
 /  /  / 

 

6.รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน   2,224,000  บำท 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

จัดซื้ออาหาร - 2,124,000 - 2,124,000 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง                                       
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน 
วันละ (500 บาท x 200 วัน) 

100,000 - - 100,000 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง                                       
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

รวม (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 100,000 2,124,000 - 2,224,000  
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7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
- อาหารดี  สะอาด  ถูกหลักโภชนาการ 
- นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
อย่างเพียงพอ 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะด าเนินชีวิตแบบ 
  พอเพียง 

สังเกต  ตรวจสอบ 
สัมภาษณ์ สังเกต 
 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 

 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอพร้อมที่จะเรียน               
และท ากิจกรรมได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
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โครงการ   พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

แผนงาน    ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2       ข้อ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา           ข้อ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานที่  2 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่  2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              1. นางสาวมานิตา   พานชาตรี   
   2. นายสุรชัย   ทองอ่อน    
   3. นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง 
งบประมาณท้ังสิ้น    200,000  บาท               
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ในยุคศตวรรษที่ 2 1  กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่สืบ
เนื่องมาจากจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนต่อห้องเรียนจนท าให้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ                
สื่อที่แสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอส าหรับ ผู้เรียนที่อยู่หลังห้อง ความจดจ่อกับผู้สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ผู้เรียนมีการน าเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในชั้นเรียน และ
ถามค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูก าลังสอน หรือน าข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุย โดยที่ครูตอบไม่ได้ หรือไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อ
เป็นเช่นนี้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ และต้องมีความกระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ ท าให้ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสังคมไทยและสังคมโลกต้องการ 

เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุค
ที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เห็นความส าคัญของการเตรียมเด็กไทย             สู่
การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  ที่นักเรียนต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1)  เด็กมีทักษะชีวิต  มีทักษะที่
หลากหลาย มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็กๆ ไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทย เพ่ือมองหาโอกาสใหม่ๆและ
เด็กไทยยุคใหม่  2)  มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพของแต่ละคนนั้น  บุคลากรที่ท าหน้าที่จะต้องมีความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน  
และ 3)  มีทักษะด้านไอที  ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง   
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ดังนั้นครูต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือปรับแนวทางการเรียนการสอน  (Pedagogy) โดยครูต้อง
ท าให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีเป้าหมายของชีวิต  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0  และเป็นผู้ที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน ชุมชน และผู้บังคับบัญชาดังนั้น โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูสู่ครู
มืออาชีพนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพการศึกษาดียิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

2.2. ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ จากการอบรมสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.3. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีจัดท ารายงานวิจัย สามารถน างานวิจัยมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอน 

3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการพัฒนา  จ านวน   33   คน 

4.  กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. กิจกรรมประชุม  อบรม  สัมมนา 

 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา 

ร้อยละ  100 
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2. กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีงานวิจัยที่ 

สามารถน ามาพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ  80 

3. กิจกรรมการรายงานการประเมินตนเอง ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ

และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  100 

4. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ 

   ปฏิบัติงาน 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการ

นิเทศ 

ร้อยละ  100 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

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

1. กิจกรรมประชุม  อบรม    

    สัมมนา 

 

           

2. กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน    
 

        

3. กิจกรรมรายงานการประเมิน 

    ตนเอง 

     
 

      

4.กิจกรรมนิเทศติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน  200,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

 

 

  

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมประชุม  อบรม  สัมมนา  

   -  ค่าตอบแทนวิทยากร 

   -  ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร/เบี้ยเลี้ยง 

 

7,000 

- 

 

- 

193,000 

 

- 

- 

 

7,000 

193,000 

นางสาวมานิตา พานชาตรี 

นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง 

2. กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน - - - - นายสุรชัย ทองอ่อน 

นางสาวมานิตา พานชาตรี 

3. กิจกรรมรายงานการประเมินตนเอง - - - - นายสุรชัย ทองอ่อน 

นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง 

4. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

   การปฏิบัติงาน 

- - - - นายสุรชัย ทองอ่อน 

นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  (ถัวเฉลี่ยจ่ำย) 7,000 193,000 - 200,000  
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7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  

อบรม  สัมมนา 

ตรวจสอบการลงทะเบียนการประชุม แบบลงทะเบียน 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนน าความรู้ จาก

การอบรมสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ประเมินผลการเรียนรู้ แบบประเมินผล 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีงานวิจัยที่ 

สามารถน ามาพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอน 

ส่งรายงานวิจัย รายงานวิจัย 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีความสามารถใน

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ 

ส่งรายงานประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง 

ร้อยละบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการนิเทศ นิเทศบุคลากร แบบนิเทศการสอน 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าความรู้และทักษะใหม่ๆ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 



-141- 

 

 

 

โครงกำร      พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อ (4) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ( 4 ) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                         และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1. นางสุพรรณี  สีนา   2.นายพิชญะ  ทองอ่อน 
    3. นางสุชาดา  ผลชอบ 
งบประมำณทั้งสิ้น  15,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องเน้นสื่อที่มีคุณภาพ  มีให้เลือกอย่างหลากหลาย          
สื่อเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร  และการจัดบริการที่ทันสมัย  สะดวกรวดเร็ว  ทั้งค้นหาข้อมูล            
และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย                 
กับเหตุการณ์และความก้าวหน้าในปัจจุบัน  เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนต่อไป 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาขึ้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสาร การค้นหาข้อมูล และการเก็บข้อมูล 
และการรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

    2.1  เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 

    2.2  เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

    2.3  เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ ระบบงานสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย                      

           2.4  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ    

                 มากขึ้น    
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3. กลุ่มเป้ำหมำย   

3.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 575 คน                      
ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้องปลอดภัย 

3.2 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 415 คน ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  (วิชาวิทยการค านวณ) และกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น                 
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 

3.3  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ านวน  33 คน มีและใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละของนักเรียนทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
หาความรู้ 

ร้อยละ 80 

กิจกรรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการเรียนการสอน 

ร้อยละของครูสามารถผลิตสื่อ ร้อยละ 80 

กิจกรรมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และ
ระบบงานสารสนเทศ 

ร้อยละของครู-นักเรียนทุกคน
สามารถใช้สื่อ อุปกรณ์ 

ร้อยละ 100 

5.กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

            

2. กิจกรรมการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน
การสอน 

            

3. กิจกรรมสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์ และระบบงาน
สารสนเทศ 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน  15,000  บำท 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- - 5,000 5,000 

นางสุพรรณี สีนา 

พิชญะ ทองอ่อน 

นางสุชาดา  ผลชอบ 

2. กิจกรรมการผลิตสื่อเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการเรียนการสอน 

- - 5,000 5,000 

3. กิจกรรมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ 
และระบบงานสารสนเทศ 

- - 5,000 5,000 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 15,000 15,000 

หมำยเหตุ :  สำมำรถถัวจ่ำยทุกกิจกรรม 

7 . กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของครูสามารถผลิตสื่อ ประเมิน แบบประเมิน 
3. ร้อยละของครู-นักเรียนทุกคนสามารถใช้สื่อ อุปกรณ์ ประเมิน แบบประเมิน 

 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

8.1   โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีและใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพในการสื่อสาร
การค้นหาข้อมูลและการเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.2   โรงเรียนวัดเขาวิเศษให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

8.3   โรงเรียนวัดเขาวิเศษเพ่ิมศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
8.4   โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีสื่อ อุปกรณ์ ระบบงานสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 



-144- 

 

 

 

โครงกำร   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ตรัง เขต 2  ข้อ (4)  : เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
     ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ ข้อ (4) : เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: มาตรฐานที่ 1 – 3  

 กลุ่มงำนหลักที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 

 ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

     นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

     นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

งบประมำณทั้งสิ้น   5,000 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ต.ค.2563 – 30  ก.ย. 2564 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผู้เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2562 เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  คุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ให้ได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ดังนั้น  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้  ประสบการณ์
ทักษะชีวิต  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อีกทั้งยังเน้นการสร้างความเสมอภาคและเพิ่ม
โอกาสในการรับบริการการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพ่ือสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสในการรับบริการการศึกษา 
2.2 เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 2.3 โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

3.  กลุ่มเป้ำหมำย   

 นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 556 คน  ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

- จัดท าบันทึกการจัดกิจกรรม 
หน้าเสาธง , วันสุดสัปดาห์ 

- จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

- คัดกรองนักเรียน 

- แนะแนว / โฮมรูม 

- เยี่ยมบ้าน  - ประชุมผู้ปกครอง 

ร้อยละครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถ
จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และปัจฉิมนิเทศ 

ร้อยละครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถ
แนะน าแนวทางการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนได้ 

ร้อยละ100 

3. กิจกรรมจัดตั้ง / จัดหา
ทุนการศึกษา 

ร้อยละของครูที่รับผิดชอบจัดหาทุนเพื่อ
การศึกษาให้กับนักเรียนอย่างน้อย20 
ทุน/หนึ่งปีการศึกษา 

ร้อยละ100 

4. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ร้อยละของครูและนักเรียนร่วมป้องกัน
และรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียนได้ 

ร้อยละ100 
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5. กิจกรรมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของครูทุกคนดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนได้เป็นอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ100 

6. เด็กพิการเรียนร่วม ร้อยละของครูที่รับผิดชอบทุกคนจัดท า
แผนการเรียนรู้ IEP, IIP และจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุก
คนตามแผนโดยส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 

ร้อยละ80 

7. 

 

กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนและค่า
พาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ
โรงเรียน 

ร้อยละท่ีโรงเรียนสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต 

ร้อยละ100 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม ปีงบประมำณ  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

1. กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- จัดท าบันทึกการจัดกิจกรรม หน้าเสาธง 
วันสุดสัปดาห์ 

- จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

- คัดกรองนักเรียน 

- แนะแนว / โฮมรูม 

- เยี่ยมบ้าน 

- ประชุมผู้ปกครอง 

- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

   /  /  /  /  /   /  /
/ 
 /  /  / 
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2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและ
ปัจฉิมนิเทศ 

                       

3.กิจกรรมจัดตั้ง / จัดหาทุนการศึกษา                        

4.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด                        

5.กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา                        

6.เด็กพิการเรียนร่วม                        
7.กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
อุปกรณ์ การเรียนและค่าพาหนะไป-กลีบ 
ระหว่างบ้าน และโรงเรียน 

                       

6. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน 5,000   บาท   (ถวัจา่ยทกุรายการ) 

  

ที ่ รายการ/กจิกรรม 

ที่ใชง้บประมาณ 

ลักษณะรายจา่ยงบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 

1. กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- จัดท าบันทึกการจัดกิจกรรม หน้า
เสาธง , วันสุดสัปดาห์ 
- จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
- คัดกรองนักเรียน 
- แนะแนว / โฮมรูม 
- เยี่ยมบ้าน  - ประชุมผู้ปกครอง 

- - 1,500 1,500 ครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและ
ปัจฉิมนิเทศ 

- - - - นายวิชัย ราชบุตร 

นางจ าเนียร ราชบุตร 
3. กิจกรรมจัดตั้ง / จัดหา

ทุนการศึกษา 
- - - - นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

นายวิชัย ราชบุตร 
4. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด - - 1,500 1,500 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

นางโฉมวิลัย นวลนาค 
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7.  กำรประเมินผล 

5. กิจกรรมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

- - - - นายวิชัย  ราชบุตร 

นางเรณู  ยอมใหญ่ 

นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
6. เด็กพิการเรียนร่วม   2,000 2,000 นางอรุณศรี  แช่จิ้ว 

นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง 

7. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนและค่า
พาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ
โรงเรียน 

- - - - นางจ าเนียร ราชบุตร 

นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

รวม (ถัว่เฉลีย่จา่ยทกุรายการ) 5,000 5,000  

ที ่ ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถจัดท า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้อง 

  - ตรวจบันทึกการประชุม 

  - วัดความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

  -  สอบถามความต้องการใน
การจัดการศึกษา 

-สมุดบันทึกการประชุม 

-แบบวัดความพึงพอใจ 

-แบบสอบถามความต้องการการ
จัดการศึกษา 

2. ร้อยละครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถแนะน า
แนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนได้ 

  - ประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

-  แบบประเมินระบบดูแล   

   ช่วยเหลือนักเรียน 
3. ร้อยละของครูที่รับผิดชอบจัดหาทุนเพื่อ

การศึกษาให้กับนักเรียนอย่างน้อย ๒๐ ทุน/
หนึ่งปีการศึกษา 

-บันทึกการจัดหาทุน -สมุดบันทึกการจัดหาทุน 

4. ร้อยละของครูและนักเรียนร่วมป้องกันและ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนได้ 

-สังเกต -แบบบันทึกการสังเกต 

5. ร้อยละของครูทุกคนดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนได้เป็นอย่างเป็นระบบ 

-สังเกต -แบบบันทึกการสังเกต 
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8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดูแลช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

6. ร้อยละของครูที่รับผิดชอบทุกคนจัดท า
แผนการเรียนรู้ IEP, IIP และจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกคนตาม
แผนโดยส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพของตนเอง 

-สังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ คัด
กรองส่งต่อแพทย์ 

แบบคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ใบรับรองแพทย์ 

7. ร้อยละท่ีโรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

-สังเกต 

-สอบถาม 

-เยี่ยมบ้าน 

-แบบบันทึกการสังเกต 

-แบบบันทึกการสอบถาม 

-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
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โครงกำร   ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ตรัง เขต  2   ข้อ  (5)  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อมุ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อ  (5)  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :  มาตรฐานที่ 1-3 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1.  นายวิชัย  รายบุตร           2.  นางอรุณศรี  แช่จิ้ว  
    3.  นางชุลีภรณ์  จ าปา  4.  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง  
    5. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ  6. นางจ าเนียร  ราชบุตร 
    7 นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง  
งบประมำณทั้งสิ้น  34,145   บาท 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ต.ค. 2563 –   30 ก.ย. 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักกำรและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

การจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเป็นการสอนให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามี
ความเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ท าให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน   มีสิ่งจ าเป็นที่ท าได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขัน
กับใคร และมีเหลือเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี   อันน าไปสู่การแลกเปลี่ยนในโรงเรียน ชุมชน และขยายไปจนสามารถที่
จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะ
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ด ึ งศ ั กยภาพของ  น ั ก เ ร ี ยน  ออกมาสร ้ า งคว าม เข ้ มแข ็ ง ให ้ ก ั บครอบคร ั ว ซ ึ ่ ง ม ี คว ามผ ู ้ พ ั น ก ั บ
“ว ิญญาณ” ค ือ  “ค ุณค ่า” มากกว ่า  “ม ูลค ่ า”ในระบบเศรษฐก ิจพอเพ ียงจะจ ัดล  าด ับความส  าค ัญ
ของ  “ค ุณค ่า” มากกว ่า  “ม ูลค ่ า”  จะไม ่ท  า ให ้ เก ิดการส ูญเส ีย  จะท  าให ้ ไม ่ เก ิ ดการบร ิ โภคเก ิน 
(OverConsumption) ซึ่งก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน  จากสภาพปัจจุบัน  
ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประชากรบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจใน
การประกอบอาชีพด้านนี้  ท าให้เกิดความล้าหลัง เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ  รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  มีการ
อพยพย้ายถิ่นท ากินหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้  ประสบการณ์
ตรง  ตามแนวพระราชด าริหลักของเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักการ สามห่วง สองเงื่อนไข  สี่มิติมาใช้โดยเน้นการ
เรียนรู้จากการทดลอง  การฝึกปฏิบัติจริง  การใช้สื่อ เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เข้าช่วยในการจัดการเรียนรู้   
โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้  ได้ฝึก  ได้รับประสบการณ์  ในการฝึกอาชีพการเกษตรและอาชีพใน 

ท้องถิ่นได้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
22.  เพ่ือปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

  2.3  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดอยู่อย่างพอเพียง 
  2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักการออมกับธนาคารโรงเรียน ( School Bank) 

   2.5  เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 3.1 จัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนและชุมชน โดยมี 
กิจกรรมภายในศูนย์ อย่างน้อย  10  กิจกรรมในปีการศึกษา 2564 

3.2   นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ านวน 556 คน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จนเกิดเป็นทักษะชีวิต 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6/2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการ

เลี้ยงไก่ไข่ 
ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมการเลี้ยงปลา ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6/3  มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการเลี้ยงปลา 

ร้อยละ 100 

3. กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว                   
รั้วกินได้ 

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.4/1  สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและ
น าไปจ าหน่ายได้ 

ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมการปลูกและดูแลปาล์ม
น้ ามัน 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.5/2 มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาต้นปาล์มได้เป็นอย่างดี 

ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร 108 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปลูกพืชสมุนไพรและน าพืชสมุนไพรไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 100 

6. กิจกรรมการแปรรูปอาหาร จากพืช
สมุนไพรในโรงเรียน 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6  มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าพืชสมุนไพรในโรงเรียนมาแปรรูปอาหารได้ 

ร้อยละ 100 

7. กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
กิจกรรมห้องเรียนพอเพียงได้ 

ร้อยละ100  

8. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการออมทรัพย์ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ100 

9. กิจกรรมMini Company ร้อยละของนักเรียน รู้จักการเลือกชื้ออาหารที่มีประโยชน์ 
และการใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ100 

10. กิจกรรมคุณธรรมน าวิถีพอเพียง ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษมีคุณธรรมและ
ด าเนินชีวิตตามแบบวิถีพอเพียงได้ 

ร้อยละ100 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค กย 

1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่             
2. กิจกรรมการเลี้ยงปลา             
3.กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้             
4. กิจกรรมการปลูกปาล์มน้ ามัน             
5.กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร 108             
6.กิจกรรมการแปรรูปอาหารจากพืช
สมุนไพรในโรงเรียน 

            

7.กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง             
8.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน             
9.กิจกรรมMini Company             
10.กิจกรรมคุณธรรมน าวิถีพอเพียง             
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน   10,000   บำท   

กิจกรรม 

 

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำตอบ 

แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.  กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ปรับปรุงเพิ่มเติมเล้าไก่ - - - - นายวิชัย ราชบุตร 

2. กิจกรรมการเลี้ยงปลา - - 1,000 1,000 นายวิทยา  คงหมุน 

3. กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ - - 1,000 1,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

4.  กิจกรรมการปลูกและดูแลปาล์มน้ ามัน - - 1,000 1,000 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 

5. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร๑๐๘ - - 2,000 2,000 นางอรุณศรี แซ่จิ้ว และครูประจ าชั้นทุกคน 

6. กิจกรรมการแปรรูปอาหาร - - 2,000 2,000 นางจ าเนียร ราชบุตร,นางอรุณศรี แซ่จิ้ว 

7. .กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง - - 2,000 2,000 นางสุพรรณี สีนา,นางชุลีภรณ์  จ าปา 

8. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - - นางนพวรรณ ศรีเมฆ 

นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 
9. กิจกรรมMini Company - - - - นางจ าเนียร ราชบุตร นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง 

10. กิจกรรมคุณธรรมน าวิถีพอเพียง - - 1,000 1,000 นางชุลีภรณ์ จ าปา ,นางสุพรรณี สีนา 

รวม 10,000  

7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6/2 มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการเลี้ยงไก่ไข่ 

- ตรวจงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบบบันทึกผลการตรวจงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6/3  มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการเลี้ยงปลา 

- สัมภาษณ์, สังเกต 
ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์ 
 

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.4/1  สามารถปลูกพืชผัก
สวนครัวและน าไปจ าหน่ายได้ 

- สัมภาษณ์, สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.5/2 มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษาต้นปาล์มได้เป็นอย่างดี 

- สัมภาษณ์, สังเกต
,ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์ 
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ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปลูกพืชสมุนไพรและน า
พืชสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- ตรวจงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบบบันทึกผลการตรวจงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน าพืชสมุนไพรในโรงเรียน
มาแปรรูปอาหารได้ 

- ตรวจผลงาน  สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกผลการตรวจงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรมห้องเรียนพอเพียงได้ 

- ตรวจผลงาน  สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกผลการตรวจงาน 

แบบสัมภาษณ์ 
ร้อยละของนักเรียนทุกคนสามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการออมทรัพย์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- ตรวจผลงาน  สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกผลการตรวจงาน 

แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียน รู้จักการเลือกชื้ออาหารที่มี
ประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สังเกต สอบถาม  แบบสอบถาม สมุดธนาคาร 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษมีคุณธรรม
และด าเนินชีวิตตามแบบวิถีพอเพียงได้ 

- สัมภาษณ์, สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 
 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนมีความรู้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและทักษะทางด้านการเกษตร              
งานอาชีพในท้องถิ่นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 



-155- 

 

 

 

โครงกำร    พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

แผนงำน    ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ   ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น 

   มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 1- 3 

หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงกำร                   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร             1. นายวิชัย  ราชบุตร          2.นายวิทยา  คงหมุน 

   3. นางสาวภาณี  คงประสม        4. นางสาวสุธิมา หาดเกลี้ยง 

งบประมำณทั้งสิ้น           140,000 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

  สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มีสวนสมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย

ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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  โรงเรียนวัดเขาวิเศษพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท าให้อาคารสถานที่

และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับหนึ่งและสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่าโรงเรียน

ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ  

  ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน  บุคลากร

ภายในโรงเรียนรวมไปถึงอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการ

ดูแล ปรับปรุง และป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ

แหล่งเรียนรู้เป็นโครงการต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือดูแลรักษาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  2.2 เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักเรียน ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและทรัพย์สินของสถานศึกษา 

  2.3 เพ่ือควบคุมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนใน-นอกเวลาการเรียนการสอน 

  2.4 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในความปลอดภัยของ

อาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

  2.5 เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน ได้ฝึกอาชีพการเกษตรและอาชีพท้องถิ่น โดยยึดตาม

แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

  นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จ านวน 556 คน  ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและ

ชุมชน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

1. ร้อยละของอาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อแหล่ง

การเรียนรู้ 

2. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรมีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ร้อยละโรงเรียนควบคุมและดูแลพฤติกรรม

นักเรียนใน-นอกเวลาการเรียนการสอน 

4. ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความพึง

พอใจต่อแหล่งการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 95 

 

ร้อยละ 95 

 

ร้อยละ 80 

 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

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

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือ

ต่อการเรียนการสอน 
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 140,000 บำท (ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ

การเรียนการสอน 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

นายวิชัย ราชบุตร 

นายวิทยา คงหมุน 

นางสาวภาณี   

คงประสม 

นางสาวสุธิมา  

หาดเกลี้ยง 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 140,000 140,000  

หมำยเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ในทุกกิจกรรม 

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ

เรียนการสอน 

สอบถาม 

ประเมินความพึงพอใจ 

สอบถาม 

ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



-159- 

 

 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  โรงเรียนมีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน และมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และทรัพย์สินของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

แผนงาน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยทุธ ์ สพป.ตรงั เขต 2 (ข้อ 6)   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                    
สนองกลยทุธ์ของสถานศึกษา (ข้อ 6) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม      
                                          การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน :  มาตรฐานที่ 1-3 
กลุม่งานหลกัทีร่บัผดิชอบ  งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  1. นางอรุณศรี   แซ่จิ้ว 
    2. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
    3. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 
งบประมาณ 5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนนิการ  1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2562   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มีสาระส าคัญ
ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
คุณธรรม  จริยธรรมและมีวัฒนธรรมที่ดีในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู ้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนส าคัญที ่ส ุด
กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ดังนั้น  ในการจัดการ
เรียนรู ้จึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจและพัฒนาการของผู ้เรี ยน  เน้นฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้การปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม  การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพ่ือมุ่ง
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของครูควรเป็นพลวัตร  คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  รูปแบบเทคนิค  วิธีการ เป็นต้น 

   การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือ PBL มีความคล้ายคลิงกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทั ้งสองวิธ ีใช้แนวคิดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะด้วยตนเอง                      
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ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน  แต่มีข้อแตกต่างกัน  คือ  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นที่
กระบวนการแก้ปัญหา  ส่วนการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ  การเรียนแบบโครงงานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียนเอง  เพื่อค้นพบส่งใหม่หรือความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยข้อค้นพบใหม่นั้นนักเรียนและครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน ครู
หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา  นักเรียนเรียนด้วยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา  สามารถเชื่อมโยง
ความรู้กับโลกความเป็นจริง   เลือกวิธีค้นหาค าตอบ  และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนสามารถบูรณากา ร
ความรู้ทักษะในการแก้ปัญหา  สรุปข้อค้นพบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งกันและกัน  และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

          จากการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ พบว่า นักเรียนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งรูปแบบการเรียนแบบโครงงาน  เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่น าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย การกระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนให้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน  ต้องมีเทคนิควิธีการและยุทธวิธี  กระตุ ้นให้นักเรียนแสดงศักยภาพในการค้นหาค าตอบอย่างเต็ม
ความสามารถ  จนสร้างองค์ความรู้ ใหม่ได้  ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ และ
กระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจ ากัด  โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

      1. สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                   
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน   

 

3. กลุ่มเป้ำหมำย                  

1. นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน จ านวน 556 คน    

           2. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงาน (Project-Based 
Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จนเกิดเป็นทักษะชีวิต 
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4.กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ขั้นการจัดการเรียนรู้ ตาม รูปแบบจักรยานแห่งการเรียนรู้ 

      แนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่
เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงงาน มีการร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิต ดังรูป 

 

 

โมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. Define คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา  ขอบข่าย ประเดน็ที่

จะท าโครงงาน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิก
ของทีมงานร่วมกับครู เกี่ยวกับ ค าถาม ปัญหา  ประเด็น 
ความท้าทายของโครงงานคืออะไร และเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อะไร 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท า
โครงงาน มีความอยากรู้อยากเห็น 

ร้อยละ 100 

2. Plan คือ การวางแผนการท าโครงงาน ครูก็ต้องวางแผน
ในการท าหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียม      

เครื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานของผู้เรียน 
เตร ียมค าถามเพื ่อกระตุ ้นให้ค ิดถ ึงประเด ็นส าคัญ                 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการ
ท าโรงงานโดยครูเป็นพี่เลี้ยงคอยกระตุ้น 

ร้อยละ 100 

https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/screen-shot-2558-04-07-at-12-04-33.png
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บางประเด็นที่ผู้เรียนอาจมองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้อง
ไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหา
เอง ผู้เรียนที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่ง
หน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน 
การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยน
วิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานใน
ขั้นต่อไป (Do) ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 

3.  Do คือ การลงมือท า  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการ
แก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม 
การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้
ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู ้เพิ ่มเติม  
ทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่าง
หลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพกดดัน ทักษะใน
การบันทึกผลงาน ทักษะในการว ิเคราะห์ผล และ
แลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น 

ในขั ้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตท า
ความรู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายคน และเรียนรู้หรือ
ฝึกท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล สนับสนุน ก ากับ และโค้ชด้วย 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจในทักษะ การ
แก้ปัญหา  

ร้อยละ 100 

4. Review คือ ผู ้ เร ียนเร ียนจะทบทวนการเร ียนรู ้ ว ่า
โครงงานได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่รวมถึงทบทวน
ว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้
บทเรียนอะไรบ้าง ทั ้งขั ้นตอนที่เป็นความส าเร็จและ
ความล้มเหลว  เพื่อน ามาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธี
ท างานใหม่ท่ีถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึก
ใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง 
(reflection) หรือเรียกว่า AAR (After Action Review) 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
เรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง 
(reflection) หรือ เรียกว่า AAR (After 
Action Review) 

ร้อยละ 100 

5. Presentation ผู้เรียนน าเสนอโครงงานต่อชั้นเรียน เป็น
ขั้นตอนที่ให้การเรียนรู ้ทักษะอีกชุดหนึ ่ง ต่อเนื่องกับ
ขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวน

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 100 
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ขั้นตอนของงานและการเรียนรู ้ที ่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น 
เอามาน าเสนอในรูปแบบที ่เร ้าใจ ให้อารมณ์และให้
ความรู้ ทีมงานอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้ 
โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงาน
หน้าชั้น มีสื่อประกอบ หรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือ
น าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

 

 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำ 

 

กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย พค. มิย. ก.ค. ส.ค. กย. 

Define คือ ขั้นตอนการระบปุัญหา  
ขอบขา่ย ประเดน็ที่จะท าโครงงาน เป็นการ
สร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกของทีมงาน
ร่วมกับครู เกี่ยวกับ ค าถาม ปัญหา  
ประเด็น ความท้าทายของโครงงานคืออะไร 
และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

            

Plan คือ การวางแผนการท าโครงงาน ครูก็
ต้องวางแผนในการท าหน้าที่โค้ช รวมทั้ง
เตรียม เครื่องอ านวยความสะดวกในการท า
โครงงานของผู้เรียน เตรียมค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส าคัญ              
บางประเด็นที่ผู้เรียนอาจมองข้าม โดยถือ
หลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงาน
ขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง ผู้เรียนที่เป็น
ทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่าง
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ทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ
แลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท า
ความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานใน
ขั้นต่อไป (Do) ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียง
นั้น 
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค พ.ย ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย พค. มิย. ก.ค

. 
ส.ค กย 

Define คือ ขั้นตอนการระบปุัญหา  
ขอบขา่ย ประเดน็ที่จะท าโครงงาน เป็นการ
สร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกของทีมงาน
ร่วมกับครู เกี่ยวกับ ค าถาม ปัญหา  
ประเด็น ความท้าทายของโครงงานคืออะไร 
และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

            

 Do คือ การลงมือท า  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน 
การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความ
ข ัดแย ้ ง  ท ักษะในการท  างานภาย ใต้
ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้
เพิ ่มเติม  ทักษะในการท างานในสภาพที่
ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะ
การท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการ
บันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล 
และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วม
ทีม ในขั ้นตอน Do นี ้ คร ูจะได้ม ีโอกาส
สังเกตท าความรู้จักและเข้าใจผู ้เรียนเป็น
รายคน และเรียนรู ้หรือฝึกท าหน้าที ่เป็น
ผู้ดูแล สนับสนุน ก ากับ และโค้ชด้วย 

            

Review คือ ผู ้ เร ียนเร ียนจะทบทวนการ
เรียนรู้ ว่าโครงงานได้ผลตามความมุ่งหมาย
หรือไม่รวมถึงทบทวนว่างานหรือกิจกรรม 
หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียน
อะไรบ้าง ทั้งขั้นตอนที่เป็นความส าเร็จและ
ความล้มเหลว  เพื ่อน ามาท าความเข้าใจ 
และก  าหนดว ิธ ีท  างานใหม ่ท ี ่ ถ ูกต ้ อง
เหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือ
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เหต ุการณ์ท ี ่ภาคภ ูม ิ ใจ ประทับใจ มา
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กัน ขั ้นตอนนี้เป็นการ
เรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) 
หรือ เรียกว่า AAR (After Action Review) 

Presentation ผู้เรียนน าเสนอโครงงานต่อ
ชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะ
อีกชุดหนึ ่ง ต่อเนื ่องกับขั ้นตอน Review 
เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอน
ของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น 
แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้
อารมณ์และให้ความรู ้ ทีมงานอาจสร้าง
นวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียน
เป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงาน
หน้าชั้น มีสื ่อประกอบ หรือจัดท าวีดิทัศน์
น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

            

 

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน   5,000   บำท (ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร) 
  

กิจกรรม 

 

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำตอบ 

แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1. ขั้นให้ความรู้พืน้ฐาน ครูให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจากการท าโครงงานมี
รูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นผู้เรียนจึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
โครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะ
ท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 

- - - - ครูทุกคน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกวิชา 

2 ขั้นกระตุน้ความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรม

- - - - ครูทุกคน 
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ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการ
ท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจ
เป็นกิจกรรมที่ครูก าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนมีความสนใจต้องการจะท าอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการ
กระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอจาก
กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้
ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกวิชา 

3 ขั้นจดักลุม่รว่มมือ ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหา
ความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน ด าเนิน
กิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรม
การเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่ง
หน้าที่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากท่ีได้
ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ 
เรียบร้อยแล้ว 

- - - - ครูทุกคน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกวิชา 

4 ขั้นแสวงหาความรู ้ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้เรียนในการท ากิจกรรม ดังนี้นักเรียนลง
มือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ
ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม 
พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษา
จากครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น
ผู้เรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่
ตนปฏิบัติ 

- - - - ครูทุกคน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกวิชา 

5 ขั้นสรปุสิง่ทีเ่รยีนรู้   ครูให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จาก
การท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม ถามผู้เรียนน าไปสู่
การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

- - - - ครูทุกคน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกวิชา 
6 ขั้นน าเสนอผลงาน ครูให้ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ 

โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาให้ผู้เรียนได้เสนอ
สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และผู้เรียน

- - 5,000 5,000 ครูทุกคน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกวิชา 
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อ่ืนๆในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่
ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงานโดยการ 

จัดนิทัศการตลาดโครงงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

รวม 2 ครั้งในหนึ่งปีการศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษา
ให้กับกลุ ่มโครงงานที่ได้ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรอง
ชนะเลิศล าดับ 1 และ รองชนะเลิศล าดับ 2 

รวม 5,000     

7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
การประเมินผล 

1. ประเมินตามสภาพจริง โดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที ่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร  
ปัญหาและอุปสรรคที ่พบคืออะไรบ้าง  ได้ใช้
วิธีการแก้ไขอย่างไร  ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
จากการท าโครงงานนั้นๆ 

 

- ตรวจงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- สัมภาษณ์ 

 

 

แบบบันทึกผลการตรวจงาน 

แบบสัมภาษณ์ 

2. ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  
(1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง 
(2)  เพื่อนช่วยประเมิน 
(3)  ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 
(4)  ผู้ปกครองประเมิน 
(5)  บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง 

- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- ตรวจผลงาน 

 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกผลการตรวจงาน 
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8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1. นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษร้อยละ 80 มีความรู้เข้าใจเรื่องและการจัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
8.2. นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษร้อยละ 80 เกิดแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
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โครงกำร            การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนงำน   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

                                         ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ          ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

                                         ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :  มาตรฐานที่   2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ                งานการบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1. นางเยาวเรศ   จันทร์ทิพย์ 

2. นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว  
งบประมำณทั้งสิ้น           3,000 บาท   
ระยะเวลำด ำเนินงำน            ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 6    มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา 48  บัญญัติไว้ว่า  “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก”   
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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในพ.ศ. 2549 มีผล 

การประเมินอยู่ในระดับดี ในมาตรฐานที่ 4, 6, 13  พอใช้ในมาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
มาก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 :67) และได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในพ.ศ.2554 มีผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
พอใช้ในมาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2554 :9) และเพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับที่ดีขึ้น พร้อมกับสอดคล้องแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ผ่านมา จึงจ าเป็นที่โรงเรียนวัดเขาวิเศษจะต้องพัฒนาโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึน 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและเพ่ือให้เห็นผลการด าเนินการที่ชัดเจน  น ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด   และเพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบใน 

การจัดการจัดการศึกษา  เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว  
และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

          2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

          2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

          2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากภายนอกในการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
3.1 ผู้บริหาร คณะครู จ านวน  33 คน 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
3.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.ร้อยละของนักเรียน ผู้บริหาร และครู มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

2.ร้อยละของครูให้ความร่วมมือใน 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

3.ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัด 

การของสถานศึกษา 

ร้อยละ  95 

 

 

 ร้อยละ  90 

 

 

ร้อยละ  90 

 

 

 

2.จดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนฯ 
3.ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
4.ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  

กิจกรรม ปีงบประมำณ   2564 

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

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การจัดการศึกษาและด าเนิน 

การตามแผนฯ 

            

3.ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
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4.ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

            

5.จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2563 

            

 

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน    3,000 บำท (ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรม ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    รวม 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- - 500 500 นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์/ 
คณะคร ู

2.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด าเนินการตามแผนฯ 

- - 500 500 นางสุพรรณี  สีนา/ 
คณะคร ู

3.ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
 

- - 500 500 นายสุรชัยทองอ่อน/ 
คณะคร ู

4.การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

- - 500 500 นางทัศนีย์ เต็มแก้ว /  
คณะคร ู

5.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

- - 1,000     1,000 นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์/ 
คณะคร ู

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 3,000 3,000  

หมำยเหตุ : ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรียน ผู้บริหาร และครู มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

วัดเขาวิเศษ 

การประเมิน 

ตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 

แบบประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
2.ร้อยละของครูให้ความร่วมมือใน 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
3.ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัด 

การของสถานศึกษา 

 

การสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
               โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผู้เรียน การจัด 
การเรียนรู้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญและโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในกระบวนการและ 
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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โครงกำร       พัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี  พัสดุและการบัญชี 
แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อ (6) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ข้อ (6) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 3   
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1. นางสุพรรณี  สีนา    2. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
    3. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า   4. นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
    5. นางสุชาดา  ผลชอบ 
งบประมำณทั้งสิ้น  3,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประเภทต่างๆ  ทั้งจากเงิน
อุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และเงินรายได้โรงเรียน  
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล  ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะขึ้นกับงานการเงิน 
และพัสดุของโรงเรียน จึงใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน  ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ  ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนให้ด าเนินตามกลยุทธ์  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  โรงเรียนวัดเขาวิเศษจึง
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและการบัญชี 

2. วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ 
    2. เพื่อควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช้เงินทุกประเภท 
    3. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
           4. เพื่อวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
   5. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ    
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3. กลุ่มเป้ำหมำย   

3.1  มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุๆ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ 
3.2  มีแผนการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม  ติดตามและการปฏิบัติงาน 
3.3  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
3.4  เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน ได้ร้อยละ 85 
3.5  การจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมจัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 

ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบบริหารด้านการเงิน
และพัสดุของโรงเรียน 

ร้อยละ 85 

5.กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมจัดวางระบบการ
บริหารจัดการด้านการเงินและ
พัสดุของโรงเรียน 

            

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้  จ ำนวน  3,000  บำท 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 

- - 3,000 3,000 นางสุพรรณี สีนา 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลศิ 
นางปริมภาพร แกล้วกล้า 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 3,000 3,000  

หมายเหตุ :  สามารถถัวจ่ายทุกกิจกรรม 
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7 . กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน 

และพัสดุของโรงเรียน 
ประเมิน แบบประเมิน 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

8.1   โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน  และมีการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ง่ายต่อการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ มีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
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โครงกำร   สร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
แผนงำน                    ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.ตรังเขต2    ข้อ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ข้อ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 ข้อ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ:มาตรฐานที่2 
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 1. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ     2. นางสุชาดา  ผลชอบ   
งบประมำณทั้งสิ้น  3,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร           1 ตุลาคม  2563 –  30 กันยายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2545 ส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกในทุก 5 ปี โดย
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้าน ปัจจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดการศึกษา
ที่มุ่งหวังให้ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนก็จะประสบผลส าเร็จและส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการด ารงชีวิตและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 จากการด าเนินโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
สามารถจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และประชุมคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง   พร้อมทั้ง
สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 80  ของบุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบุคคลภายนอก มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จนโรงเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นตามล าดับ 
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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องด าเนิน
โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
2.3 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
  3.1.1 ผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ                      
ร้อยละ 80  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา 
  3.2.2 โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

 

3. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

- ร้อยละของการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาช่วยให้มีแนวทางในการ
ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน 

- ร้อยละของการประชุมผู้ปกครองช่วย
ให้ครูและผู้ปกครองได้พบปะและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

- ร้อยละของการจัดกิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง ช่วยให้ชุมชนและผู้ปกครอง
เป็นภาคีชุมชนให้โรงเรียน 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม ปีงบประมำณ  2564 
ต.ค 

63 

พ.ย 

63 

ธ.ค 

63 

ม.ค 

64 

ก.พ 

64 

มี.ค 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค 

64 

มิ.ย 

64 

ก.ค 

64 

ส.ค 

64 

ก.ย 

64 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

3. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้    จ านวน 3,000 บาท (ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
3. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

- 
 
 
- 
 
- 

1,500 
 
 

1,000 
 

500 
 

- 
 
 
- 
 
- 

 

1,500 
 
 

1,000 
 

500 
 

นางบุญรักษ ์ สุทธิเลิศ 
นางสุชาดา  ผลชอบ  
 

รวมงบประมำณ - 3,000 - 3,000  

 หมำยเหตุ : ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม 
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7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร  วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาช่วย
ให้มีแนวทางในการช่วยกัน
พัฒนาโรงเรียน 

 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมประชุม 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละของการประชุม
ผู้ปกครองช่วยให้ครูและ
ผู้ปกครองได้พบปะและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

 สรุปรายงานการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

รายงานการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

ร้อยละของการจัดกิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง ช่วยให้
ชุมชนและผู้ปกครองช่วยเป็น
ภาคีชุมชนให้โรงเรียน 

 สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 

รายงานการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 

 8.2 ครูได้รับความคุ้นเคยเป็นกันเองกับบุคคลในชุมชน 

8.3  ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ง่ายต่อการดูแลนักเรียน 

 8.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 

โครงกำรโรงเรียนวัดเขำวิเศษ  ปีงบประมำณ 2564 

ที่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1.1  กิจกรรมวิชำกำร 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
  - กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
  - Open House 
 
 
 

326,629.36 
       (116,629.36) 

76,629.36 
10,000 
10,000 
20,000  

 
 
 

 
 
นางนิภาพร  รอดราวี 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางสิรินยา  คงประสม 
นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย ์
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี  เกาะสมนั 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

2. กจิกรรมคณุธรรม/ลกูเสือ-เนตรนาร ี
2.1 เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
   
 
 
 
 

(90,000) 
20,000 

 
 
 
 

 
นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางนิภาพร  รอดราวี 

 2.2 เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

นายวิทยา  คงหมุน 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางสิรินยา  คงประสม 
นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุพรรณี  สีนา 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
 2.3  กิจกรรมคุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

   
20,000 

 
 
 
 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางสุพรรณี  สีนา 

 2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 
10,000  

 
 
 
 
 
 

 
นายวิทยา  คงหมุน 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางสุพรรณี  สีนา 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

3. กิจกรรมทัศนศกึษา  
- ระดับก่อนประถมศึกษา 

(100,000) 
20,000 

 
นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
นางนพวรรร  ศรีเมฆ 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี  เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 
นางสาวจิราภรณ์  ประกอบชีพ 

 - ระดับประถมศึกษา 
 
 

80,000 
 
 

นายวิชัย  ราชบุตร 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา 
 - ระดับประถมศึกษา 

(20,000) 
10,000 
10,000 

 
นางสุพรรณี   สีนา 
นายพิชญะ  ทองอ่อน 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

 รวมงบประมาณทัง้สิน้ 326,629.36  

หมายเหต ุ : สามารถถวัจา่ยได้ในทุกกิจกรรม 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แผนงาน     ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
          ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน  
     ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
          ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน  
     ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางนิภาพร รอดราวี  2. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
     3. นายสุรชัย  ทองอ่อน  4. นายวิชัย  ราชบุตร 

5. นายวิทยา  คงหมุน  6. นางสุพรรณี  สีนา 
 7. นางปริมภาพร แกล้วกล้า 8. นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 

9. นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ 10.นางอรุณศรี แซ่จิ้ว 
11. นายพิชญะ  ทองอ่อน 

งบประมาณท้ังสิ้น         326,629.36 บาท   
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................................................................. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และ หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ ทางโรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้
จัดกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ -เนตรนารี   กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมบริการ                  
สารสนเทศ /ICT   
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ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนา
ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการพัฒนาความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียนทางด้านสุนทรียภาพละลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  ด้วยเหตุนี้โรงเรียน              
วัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาของวันส าคัญ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และมีส่วนร่วมในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 
 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน  556 คน                                  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2563) 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 1. กิจกรรมทำงวิชำกำร 
   1.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   1.2 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
   1.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   1.4 กิจกรรม Open House 
 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ
อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่            
ละบุคคล 

 
 

ร้อยละ  100 

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนำร ี
   2.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
    
 
 
    
   2.2 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ 
    
 
 
  
  2.3 กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม/ลูกเสือ-
เนตรนารี อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม/ลูกเสือ-
เนตรนารี อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 



-188- 

 

 

 

   
 
 2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความ
ข้าใจในพิธีการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ในวันส าคัญ 
 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมหรือ
มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 

ร้อยละ 100 

3. กิจกรรมทัศนศึกษำ 
   3.1 ระดับชั้นปฐมวัย 
   
 
   3.2 ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

4. กิจกรรมบริกำรสำรสนเทศ/ICT   
   4.1 ระดับชั้นปฐมวัย 
    
 
 
 
 
   4.2 ระดับชั้นประถมศึกษา 
    

 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการบริการสารสนเทศ/
ICT   
2. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการบริการสารสนเทศ/
ICT   
2. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำ 

 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมทำงวิชำกำร 

   1.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

   1.2 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 

   1.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 

   1.4 กิจกรรม Open House 

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-
เนตรนำร ี

   2.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารอง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

....... 

…... 

 

 

 

 

 

 

...... 

 

...... 

…... 

 

 

 

 

 

 

…… 

 

…… 

…... 

 

…... 

 

 

 

 

…… 
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…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

 

 

…… 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…... 

…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

…... 
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   2.2 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืน
ลูกเสือสามัญ  

  2.3 กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง 

 2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3. กิจกรรมทัศนศึกษำ 

   3.1 ระดับชั้นปฐมวัย 

   3.2 ระดับชั้นประถมศึกษา 

4. กิจกรรมบริกำรสำรสนเทศ/ICT   

   4.1 ระดับชั้นปฐมวัย 

   4.2 ระดับชั้นประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……
…… 
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……
…… 

 

6. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณที่ใช้   จ ำนวน 326,629.36 บำท  

 กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมทำงวิชำกำร 

   1.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 

  

20,000 

 

 

56,629.36 

 

 

76,629.36 

 

 

นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 

นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
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   1.2 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 

 

 5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

นางนิภาพร  รอดราวี 

นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 

 

 
   1.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้  

 

 5,000 

 

5,000 

 

 

10,000 

 

 

นางสาวสุธิมา หาดเกลี้ยง 

นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ 

นายวิทยา  คงหมุน 

นางปริมภาพร แกล้วกล้า 

 

 
   1.4 กิจกรรม Open House 

 

 10,000 10,000 20,000 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 

นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 

นางนิภาพร รอดราวี 

นางสิรินยา คงประสม 

นางสาวมานิตา พานชาตรี 

นางโฉมวิลัย นวลนาค 

นางสาวเรณู ยอมใหญ่ 

นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว 
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กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนำร ี

   2.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือส ารอง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

 

 

นายวิทยา คงหมุน 

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง 

นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง 
   2.2 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ
สามัญ 

  40,000 

 

40,000 

 

นายวิทยา คงหมุน 

นางอรุณศรี แซ่จิ้ว 

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ 

 
   2.3 กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้                   
อยู่อย่างพอเพียง 

  20,000 

 

20,000 

 

นางชุลีภรณ์ จ าปา 

นางสุพรรณี สีนา 

 
   2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  10,000 

 

10,000 

 

นายวิชัย  ราชบุตร 

นายวิทยา คงหมุน 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 

นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
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กิจกรรม 
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. กิจกรรมทัศนศึกษำ 
   3.1 กิจกรรมทัศนศึกษา  
ระดับปฐมวัย 
 

  
 

 
20,000 

 

 
20,000 

 

 
นางสาวชุติกาญจน์ เครือ
เตียว 
นางสาวเรณู ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย นวลนาถ 
นางนพวรรณ ศรีเมฆ 

   3.2 กิจกรรมทัศนศึกษา  

ระดับประถมศึกษา 

  80,000 

 

80,000 

 

นางอรุณศรี แซ่จิ้ว 

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ 

นายวิชัย ราชบุตร 
4. กิจกรรมบริกำรสำรสนเทศ/ICT   

   4.1 กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 
ระดับปฐมวัย 

   4.2 กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 
ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

  

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

นางสุชาดา ผลชอบ 

นางสุพรรณี สีนา 

นายพิชญะ ทองอ่อน 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  40,000 286,629.36 326,629.36  

หมำยเหตุ:  สามารถถัวจ่ายได้ในทุกกิจกรรม 
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7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้  
   ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละ 
   บุคคล 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน 
    คุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารีอย่างเต็มตาม 
    ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านการ 
    บริการสารสนเทศ/ICT   
5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
    ระดับ ดี ขึ้นไป 

การสอบถาม 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

การสอบถาม 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบบันทึก 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบบันทึก 

การเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่บุคคล ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

  



-195- 

 

 

 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
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                                                  ค ำสั่งโรงเรียนวัดเขำวิเศษ 

       ที่  ...47../2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

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

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญ                  

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้

การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และการด าเนินการบริหาร

งบประมาณ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมีประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 

  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2564  มีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีประมาณ  2564 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการด าเนินงานให้ค าปรึกษา 

แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย 

  1.1  นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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  1.2  นายเกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.3  นางมาลี  จันทร์แป้น   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  1.4  นางนัฏฐา  แก้วเพ็ง   ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  1.5  นางบุษกร  คงแก้ว   ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  1.6  เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วเพ็ง  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  1.7  เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุแก้ว  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  1.8  นายสุรชัย  ทองอ่อน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     

1.9  นายวิชัย  ราชบุตร    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  1.10 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

  1.11  นางสุพรรณี  สีนา              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร พัฒนำงำนวิชำกำร 

   2.1  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว                  ประธานกรรมการ   

   2.2  นางสิรินยา  คงประสม               รองประธานกรรมการ                           

   2.3  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว         กรรมการ 

    2.4  นางนพวรรณ  ศรีเมฆ                     กรรมการ    

    2.5  นางโฉมวิลัย  นวลนาค                    กรรมการ       

    2.6  นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง           กรรมการ                       

   2.7  นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์                  กรรมการ 

              2.8  นางนิภาพร  รอดราวี           กรรมการและเลขานุการ               
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  3.  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรงำนทั่วไป 

  3.1  นายวิชัย  ราชบุตร   ประธานกรรมการ 

  3.2  นายวิทยา  คงหมุน   รองประธานกรรมการ 

  3.3  นางจ าเนียร  ราชบุตร  กรรมการ 

  3.4  นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง  กรรมการ 

  3.5  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง  กรรมการ 

  3.6  นางชุลีภรณ์  จ าปา   กรรมการ 

  3.7  นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ  กรรมการ 

  3.8  นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง  กรรมการ 

  3.9  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว กรรมการ 

  3.10 นายพิชญะ  ทองอ่อน  กรรมการ 

  3.11 นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง  กรรมการ 

  3.12 นางสุชาดา  ผลชอบ   กรรมการ 

  3.13 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว   กรรมการและเลขานุการ    

   



-199- 

 

 

 

4.  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

4.1  นายสุรชัย  ทองอ่อน    ประธานกรรมการ 

4.2  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง   รองประธานกรรมการ 

4.3  นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ   กรรมการ 

4.4  นางสาวมานิตา  พานชาตรี   กรรมการและเลขานุการ 

  5.  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

  5.1  นางสุพรรณี  สีนา    ประธานกรรมการ 

  5.2  นางปริมภาพร  แกล้วกล้า   รองประธานกรรมการ 

  5.3  นางสาววารุณี  เกาะสมัน   กรรมการ 

  5.4  นางสาวเรณู  ยอมใหญ่   กรรมการ 

  5.5  นางสาวกรรณิการณ์   รอดกูล  กรรมการ 

  5.6  นางสุชาดา  ผลชอบ    กรรมการ 

  5.7  นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ   กรรมการ 

5.8  นางสาวภานี  คงประสม   กรรมการและเลขานุการ 

   

ให้คณะกรรมการตามข้อ 2 และข้อ 5  มีหน้าที่  ดังนี้ 

  1.  ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  เป้าประสงค์  ของโรงเรียนจาก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2562 - 2565  ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ข้อเสนอแนะ

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาก สมศ.  ปีการศึกษา 2554 และรายงานผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ปีการศึกษา 2559 และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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  2.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  น าข้อมูลผลการ

ประเมิน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2564  ของฝ่าย/สาระฯ/งาน 

                    3.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน  ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี  พ.ศ.2562 – 2565  ของโรงเรียน  และหน่วยงานต้นสังกัด 

  4.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน)  เงินงบประมาณที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/

โครงการต่างๆ  แต่ละฝ่าย/สาระฯงาน  อย่างเหมาะสม  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

  5.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดท าเอกสาร 

มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ การด าเนินกิจกรรม ประสานการ  ด าเนินงาน

สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่มเอกสารปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 

5.1   นายสุรชัย  ทองอ่อน   ประธานกรรมการ 

5.2   นางทัศนีย์  เต็มแก้ว    รองประธานกรรมการ 

5.3   นางสุพรรณี  สีนา    กรรมการ 

5.4   นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ   กรรมการ 

5.5   นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล   กรรมการ 

5.6   นางปริมภาพร  แกล้วกล้า   กรรมการ 

5.7   นางนิภาพร  รอดราวี   กรรมการ 

5.8   นางสาววารุณี  เกาะสมัน   กรรมการ 

5.9   นางสาวมานิตา  พานชาตรี   กรรมการ 

5.10  นางสุชาดา  ผลชอบ   กรรมการและเลขานุการ 
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5.11  นางสาวภานี  คงประสม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 

บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สั่ง ณ  วันที่  เดือน  6  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

      

               (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดเขำวิเศษ 

ครั้งที่ 4 / 2563 
วันศุกร์  ที่  16  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  1   โรงเรียนวัดเขำวิเศษ  
ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายเกื้อกูล   เกื้อบุญส่ง ประธานกรรมการ เกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง  
2 นางเครือวัลย์  สุวรรณยุหะ กรรมการ เครือวัลย์ สุวรรณยุหะ  
3 นายดัสกร   พลอินทร์ กรรมการ ติดภารกิจ  
4 นายวิชิต  แสงรักษ์ กรรมการ ติดภารกิจ  
5 นายวิรัตน์  จีนประชา กรรมการ ติดภารกิจ  
6 นายปิติพงศ์  นุ้ยฉิม กรรมการ ปิติพงศ์  นุ้ยฉิม  
7 นางสาวบุษกร คงแก้ว กรรมการ บุษกร  คงแก้ว  
8 นางสิริกาญดา  บุญรอด กรรมการ สิริกาญดา  บุญรอด  
9 นางมาลี   จันทร์แป้น กรรมการ ติดภารกิจ  
10 พระใบฎีกาค านึง  อโสโก กรรมการ ติดภารกิจ  
11 พระไสว  มหาวิริโย กรรมการ พระไสว  มหาวิริโย  
12 นางสาวนิภา  แก้วละเอียด กรรมการ นิภา  แก้วละเอียด  
13 นายวีรพันธ์   รัตนรัตน์ กรรมการ ติดภารกิจ  
14 นายสุรชัย   ทองอ่อน กรรมการ สุรชัย  ทองอ่อน  
15 นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า กรรมการ/เลขานุการ กฤตพล  พงศ์ยี่ล่า  

 
ผู้มำประชุม   จ ำนวน  9  คน 
ผู้ไม่มำประชุม  

1. นายดัสกร   พลอินทร์    ติดภารกิจ 
2. นายวิชิต    แสงรักษ์    ติดภารกิจ 
3. นายวิรัตน์  จีนประชา    ติดภารกิจ 
4. นางมาลี   จันทร์แป้น    ติดภารกิจ 
5. พระใบฎีกาค านึง  อโสโก   ติดภารกิจ 
6. นายวีรพันธ์  รัตนรัต    ติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
เริ่มประชุมเวลำ  13.00 น. 
 นายเกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษและด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
   1.1  แจ้งก าหนดการทอดกฐินสามัคคีประจ าปี 2563 
    - ทอดกฐินสามัคคีส านักสงฆ์ควนนกหว้า  วันที่ 17  ตุลาคม 2563 
    - ทอดกฐินสามัคคีวัดหนองคล้า  วันที่ 25  ตุลาคม 2563 
    - ทอดกฐินสามัคคีวัดเขาวิเศษ วันที่ 30  ตุลาคม 2563 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวำระท่ี 2  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  3/2563 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  เสนอเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ 
   เรื่องจำกกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
3.1   ประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครนักเรียน กลุ่มนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยและ
สมัครสอบโครงกำรอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยเพ่ือกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้นโดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1-6             
ลักษณะโรงเรียนประจ าและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ 5  มีนาคม 2563  มีมติรับทราบการด าเนินการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
โดยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน  - 30 
ตุลาคม 2563 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักเรียนทราบแล้ว และมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน  7  ราย  ดังนี้ 

1. เด็กหญิงกีรัตยา  ช่วยดู 
2. เด็กชายกฤตต์ธนภัทร  ทองแดง 
3. เด็กชายฐิติพงศ์  มากเพ็ชร 
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสนิท 
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5. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยดู 
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเพ็ง 
7. เด็กหญิงชาลิสา  สิริ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   3.2  เรื่องกำรจัดท ำแบบรับรองควำมพิกำรใน คป.04  
ด้วยโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งในภาคเรียนที่ ๑ มีจ านวน 17  คน และในภาคเรียนที่ 2  
เพ่ิมขึ้น 1 คน เป็น 18 คน  คือ เด็กชายฐิติวัฒน์  ด าคชรัตน์  นักเรียนมีบัตรคนพิการ ประเภทบกพร่ องทางการ
เรียนรู้  จากเดิมปีการศึกษา 2562  เป็นนักเรียนที่เคยศึกษาอยู่ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และได้ย้ายไปศึกษาต่อที่
โรงเรียนบ้านไสต้นวา อ.สิเกา และในปีการศึกษา 2563  ได้ย้ายกลับมาเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่      
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เมื่อวันที่ 26กันยายน  2563    และจะได้น าชื่อนักเรียนเข้าระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
และได้จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
   เรื่องจำกกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
4.1  กำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ  2564  
ด้วยโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564   ตามกรอบนโยบายการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  

- งบอุดหนุนรายหัว  จ านวน 24  โครงการ    จ านวนเงิน 732,825.00 บาท 
- งบงานประจ า จ านวน   จ านวน 4 รายการ  จ านวนเงิน 366,410.00 บาท 
- งบส ารองจ่าย          จ านวนเงิน  122,135.65 บาท 
- งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 1 โครงการ  จ านวนเงิน 

326,629.36   บาท 
- งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน        จ านวน  2,224,000.00  บาท 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น    3,772,000.00  บำท 
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กรอบแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
ส่วนที่  1 (แผนงำน/โครงกำรตำมปกติ) 

       งบประมำณทั้งหมด                           3,445,370.65 บำท 
       เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน                  1,221,370.65 บำท 
       เงินนอกงบประมำณ (งบอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน)                2,224,000.00 บำท 
งบโครงกำรพัฒนำตำม Road  map  จ ำนวน  24  โครงกำร งบประมำณ    732,825  บำท   (60%)  

ที ่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 15,000 นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

2. โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 15,000 นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว 
นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 
นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ 

3. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 40,000 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 
นางสาววารุณี  เกาะสมัน 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 3,000 นางสิรินยา  คงประสม 
นางสาวมานิตา  พานชาตรี 

5. โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความเพ่ือยกระดับผลคุณภาพการศึกษา 

3,000 นางนิภาพร  รอดราวี 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง 

6. โครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน 5,000 นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ 
นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง 

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

34,145 นายวิชัย  ราชบุตร 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 
นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 

8. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 10,000 นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 

9. โครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้              
โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning) 

5,000 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
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งบโครงกำรพัฒนำตำม Road  map  จ ำนวน  24  โครงกำร งบประมำณ  732,825  บำท  (60%) 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

10. โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 2,000 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 

11. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 5,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 

12. โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3,000 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 
นางสาวชุติกาญจน์  เครือ
เตียว 

13. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 

14. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

3,000 นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์ 

15. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม สร้างคนดีสู่
สังคม 

3,000 นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 

16. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 นายวิทยา  คงหมุน 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางสุพรรณี  สีนา 

17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

15,000 นางสุพรรณี  สีนา 
นางสุชาดา  ผลชอบ 
นายพิชญะ  ทองอ่อน 

18. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 140,000 นายวิชัย  ราชบุตร  
นายวิทยา  คงหมุน 
นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง 
นางสาวภาณี  คงประสม 

19. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางเรณู  ยอมใหญ่ 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 
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ที ่ โครงกำร งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

20. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2,224,000 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

21. โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

3,000 นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

22. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 200,000 นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 

23 โครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีนและดนตรีไทย 205,680 นางสาวภาณี  คงประสม 
นายสุรชัย  ทองอ่อน 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 

24. โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและ
การบัญชี 

3,000 นางสุพรรณี สีนา 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

 รวมงบประมำณ 2,956,825  
 
หมำยเหตุ :  สำมำรถถัวจ่ำยได้ในทุกกิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 

โครงกำรโรงเรียนวัดเขำวิเศษ  ปีงบประมำณ 2564 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1.กิจกรรมวิชาการ 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ/
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน 
  - กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  - Open House 
 

326,629.36 
 (116,629.36) 

 
76,629.36 

10,000 
10,000 
20,000  

 

 
นางนิภาพร  รอดราวี 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางสิรินยา  คงประสม 
นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี  เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

 2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
  - เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
   
 
 
 
 

(90,000) 
20,000 

 
 
 
 

 
นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 
นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางนิภาพร  รอดราวี 

 - เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

นายวิทยา  คงหมุน 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางสิรินยา  คงประสม 
นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุพรรณี  สีนา 

  



-209- 

 

 

 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 - กิจกรรมคุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง 
20,000 

 
 
 
 

นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นางจ าเนียร  ราชบุตร 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางสุพรรณี  สีนา 

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
- กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 
10,000  

 
 
 
 
 
 

 
นายวิชัย  ราชบุตร 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางชุลีภรณ์  จ าปา 
นางชะอ้อน  ศรีปล้อง 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางสุพรรณี  สีนา 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

  ๓.กิจกรรมทัศนศึกษา  
- ระดับก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 
 
 

(100,000) 
20,000 
80,000 

 
 

นายวิชัย  ราชบุตร 
นายวิทยา  คงหมุน 
นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
นางสาววารุณี  เกาะสมัน 
นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

 ๔.กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 
 - ระดับก่อนประถมศึกษา 
 - ระดับประถมศึกษา 

(20,000) 
10,000 
10,000 

นางสุพรรณี   สีนา 
นายพิชญะ  ทองอ่อน 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 326,629.36  
 
หมำยเหตุ  : สำมำรถถัวจ่ำยได้ในทุกกิจกรรม 
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งบงำนประจ ำ  จ ำนวน  4 รำยกำร  งบประมำณ  366,410.00  บำท  (30 % ) 

 
 

ด้ำน/โครงกำร 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

งวด 1 ปี 64 งวด 1 ปี 64 รวม  
1. 
 
 

ค่าวัสดุส านักงาน 
  (1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (2) วัสดุส านักงาน 

(25,000) 
10,000 
15,000 

(25,000) 
10,000 
15,000 

(50,000) 
20,000 
30,000 

นางสุพรรณี  สีนา 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางบุญรักษ์   สุทธิเลิศ 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

2. ค่าวัสดุการศึกษา 50,000 50,000 (10,000) นางสิรินยา   คงประสม 
นางนิภาพร  รอดราวี 
นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 

3. ค่าสาธารณูปโภค 
  (1)  ค่าไฟฟ้า 
  (2)  ค่าน้ าประปา 
  (3)  ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ 
  (4)  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 

(102,500) 
100,000 

- 
2,500 

- 

(93,910) 
91,410 

- 
2,500 

- 

(196,410) 
191,410 

- 
5,000 

- 

 
นางสุพรรณี  สีนา 
นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 
นางบุญรักษ์   สุทธิเลิศ 
นางสาวภาณี  คงประสม 
นางสุชาดา  ผลชอบ 

4. ค่าใช้สอย 
  (1)  ค่าพาหนะเดินทาง
ไป ราชการ 

 
10,000 

 
10,000 

 
20,000 

 
นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
นางสาวภาณี  คงประสม 

รวมงบประมำณ 366,410    
หมายเหตุ งบงานประจ า สามารถถัวจ่ายทั้ง 4 รายการ 
 
งบส ำรองจ่ำย  จ านวน 122,135.65  บาท  ( 10 % ) 
        -  สัดสว่นงบประมาณโครงการในแต่ละงาน  อาจปรับยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น    
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ข้อพิจำรณำ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ อนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมอนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 256 
                     ตำมเสนอ 
4.2 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบงบประมำณเหลือจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีงบประมาณเหลือจ่าย จากงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ทั้งสิ้น  จ านวน 193,170.65  บาท จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2563   
จ านวน                                      75,412.00  บาท เพื่อน าไปใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
ปรับปรุงบ้านพักครูหลังที่ 3   จ านวน 16,872.00 บาท 

- ซื้อมอเตอร์สูบน้ า 1 ตัว  จ านวน  14,900.00 บาท 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์   จ านวน  42,700.00  บาท 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 75,412.00 บาท 
ข้อพิจำรณำ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณเหลือจ่ำยประจ ำปี     
งบประมำณ 2563  ตำมงบประมำณที่ขอใช้  จ ำนวน 75,412.00  บำท 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณเหลือจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563  ตำม
งบประมำณที่ขอใช้ จ ำนวน 75,412.00  บำท ตำมท่ีเสนอได้ 
  เรื่องจำกกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
  4.3  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวโรงเรียนวัดเขำวิเศษ  
ตามท่ีโรงเรียนวัดเขาวิเศษด าเนินการ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 ซึ่งมีสัญญาจ้าง 1 ปี ตามปีงบประมาณ 2563 บัดนี้สัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว  
ทางโรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าสัญญาจ้างขึ้นในปีงบประมาณ 2564            ต่อไป จ านวน  3  รายดังนี้ 
1. นายพิชญะ ทองอ่อน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้างด้วยเงินรายได้
สถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   อัตราเงินเดือน 9,140.00 บาท 
-  ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแกนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และดูแลระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครื่องเสียงของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
2. นางสาวนารีรัตน์  ลบเลือน      ครูผู้สอนภาษาจีน   จ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนวัดเขา
วิเศษ  อัตราเงินเดือน  9,140.00  บาท   
-  ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      
( ภาษาจีน ) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. นายเสริม  กลิ่นจันทร์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนวัด
เขาวิเศษ   
- บริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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- ปฏิบัติหน้าที่ประจ าทุกวัน ตั้งแต่ 17.00 น.- 06.00 น 
จึงขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการจัดจ้างบุคคลทั้งสาม
รายดังกล่าวต่อไป 
ข้อพิจำรณำ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดจ้ำงบุคคลทั้งสำมรำย
ดังกล่ำวต่อไปได้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดจ้ำงบุคคลทั้งสำมรำยดังกล่ำวได้ต่อไป 
4.4 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ตามท่ีโรงเรียนวัดเขาวิเศษด าเนินการ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  และสิ้นสุดวันที่ 31  
มีนาคม 2564  ซึ่งมีสัญญาจ้าง 1  ปี ตามปีการศึกษา 2563  บัดนี้สัญญาจ้างใกล้สิ้นสุด 
ทางโรงเรียนวัดเขาวิเศษจึงได้จัดท าสัญญาจ้างขึ้นในปีการศึกษา 2564  ต่อไป จ านวน 2  รายดังนี้ 

1. นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์                             
( ดนตรีไทย )จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว   อัตราเงินเดือน 
8,000.00 บาท  

-  ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
2. นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ   ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย   
         จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา   อัตราเงินเดือน 7,000.00 บาท   
-  ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและเป็นครูสอน ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
จึงขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการจัดจ้างบุคคลทั้งสอง
รายดังกล่าวต่อไป 
ข้อพิจำรณำขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดจ้ำงบุคคลดังกล่ำวต่อไปได้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดจ้ำงบุคคลดังกล่ำวต่อไปได้ 
ระเบียบวำระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา   15.30  น. 

   ลงชื่อ                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
           ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                   ( นายเกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง ) 
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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