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คำนำ 

  โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. 2561 - 2564 ในการกำหนด
งบประมาณ โครงการได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เป็นอย่างยิ่ง  

 โรงเรียนควนโดนวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 และร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจให้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย โดยถือเป็นประโยชน์นักเรียนเป็น
สำคัญ 
 
 

       โรงเรียนควนโดนวิทยา 
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๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
- ประวัติโดยสังเขป (ประกอบด้วย ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 

โทรสาร E-mail Website ระดับชั้นที่เปิดสอน) 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนควนโดนวิทยา  รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๑๕๖๐๑๗๐  ที่ตั้ง เลขที่ ๔๗๒ 

หมู่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์  ๙๑๑๖๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  
๐๗๔-๗๔๐๓๙๕  E-mail :    Website : www.kd.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เปิดสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวฒันธรรม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นคุณธรรม นำชีวิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  

๑. จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาตนเองและ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย 
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย 
๖. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บน

พ้ืนฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เป้าประสงค์  

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
๒. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
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วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖. นักเรียนมีความเป็นไทย อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสำนึกรัก    

บ้านเกิด 

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        

http://www.kd.ac.th/


๗. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

๘. โรงเรียนมรีะบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๙. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑๐. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๑. โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
เอกลักษณ์ 

ภูมิทัศน์เด่น  ยึดมันหลักธรรม  สืบสานศิลปะพ้ืนบ้าน  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

แต่งกายดี  มีมารยาท 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจและสังคม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม   มีประชากรประมาณ  ๒๕,๘๔๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  ที่ว่าการ
อำเภอ  สถานีตำรวจ  สำนักงานเทศบาล  มัสยิดกลาง  โรงเรียนอนุบาลควนโดน  ตลาดนัดควน
โดน    

อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่
ราบ   เนินเขา  และมีฝนตกชุก  เหมาะแก่การทำนา  ทำสวนผลไม้  และสวนยางพารา  ประเพณี
ส่วนใหญ่จึงเป็นประเพณีเกี ่ยวกับศาสนา  เช่น  พิธีเข้าสุนัต  วันฮารีรายา  วันเมาลิดินนาบี   
เทศกาลการถือศีลอด  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   คือแสดงศิลปะ
พื้นบ้านดาระ โดยที่ทางโรงเรียนควนโดนวิทยาได้นำมาจัดการเรียนการสอนเป็นสาระเพิ่มเติม  
หลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  การศึกษาภาคบังคับ  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม       
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  มากกว่า  ๓๐,๐๐๐. บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว  ๖ คน    

 
อาคารสถานที่ 
 โรงเรียนควนโดนวิทยา มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้    
ดังนี้ 

   ๑)  อาคารสถานที่ ประกอบด้วย อาคารเรียน ๒ หลัง คือ แบบ ๒๑๖  ค  ๒ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน 
และแบบ ๓๑๘ ล/๓๘  ๓ ชั้น ๑๘  ห้องเรียน  อาคารประกอบ ประกอบด้วย โรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗  ๑ หลงั 
อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ หลัง หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗  ๑  หลัง อาคารเรือนเพาะชำ ๑ หลัง บ้านพัก
ครู ๓ หลัง อาคารกลุ่มสาระการงานอาชีพ ๑ หลัง เรือนพยาบาล  ๑ หลัง ห้องละหมาดนักเรียนชาย และ
ห้องจัดนิทรรศการการจัดการขยะ ๑ หลัง เรือนอนุบาลปลา ๑ หลัง ห้องอนัตตา ๑  หลัง บ่อเลี้ยงปลาคอนกรีต 
๑ หลัง อาคารธนาคารขยะ ๑ หลัง อาคารป้อมยาม ๑ หลัง โรงจอดรถครู ๑ หลัง โรงผลิตน้ำบาดาล ๑ 
หลัง ศาลาหกเหลี่ยม ๑ หลัง ศาลาชมวิว ๓  หลัง ส้วม ประกอบด้วย ส้วมนอกอาคารเรียน จำนวน ๒  หลัง 



หลังละ ๖ ที่ ใช้สำหรับนักเรียนชาย จำนวน ๑ หลัง และสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน ๑ หลัง ส้วมภายใน
อาคารเรียน จำนวน ๔ ที่ ใช้สำหรับครู ชาย - หญิง และนักเรียนหญิง และส้วมภายในอาคารเรียน 
๓๑๘ ล/๓๘ สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  และสนามเทเบิลเทนนิส ๑ สนาม 
   ๒)  แหล่งเรียนรู ้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดอาเซียน ห้องธนาคาร
โรงเรียน  
ห้องสหกรณ์โรงเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องอนัตตา ห้องละหมาด
หญิง/ชาย ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมรีไซเคิล (ห้อง Reuse 
ห้องเสื้อผ้ามือสอง ฐานกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ฐานกิจกรรมการทำแก๊สชีวภาพ ห้องธนาคารวัสดุ       
รีไซเคิล ฐานกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานกิจกรรมการปลูกผักไร้ดิน (Hydroponic Vegetable)  
ฐานการเลี้ยงปลาดุกบ่อซีเมนต์ และฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน) 

      
แผนที่การเดินทางโดยสังเขป* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนผังการบริหารฯ)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน  ๔ เมษายน ๒๕๖๕) 
๑) จำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง  รวม ๒ คน  ได้แก่ 

ตาราง ๑  แสดงจำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ดำรงตำแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  
โทรศัพท์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

๑. นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔-
ปัจจุบัน 

๐๘๙- ๗๓๓๒๑๙๗ กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

๒. นายอาหลี  รอเกตุ รองผู้อำนวยการ ๙ ต.ค.๒๕๖๓-ปัจจุบัน ๐๘๖-๒๙๒๙๓๔๔ ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

๒)  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๔๘ คน  ได้แก่ 
ตาราง ๒  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จำแนกตามวุฒิการศึกษา  

    จำนวน 
 
วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ข้าราชการครู  (คน)  
พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน (คน) 

มีตัว 
อยู่
จริง 

มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ นัก

กา
รฯ

 

พน
ักขั

บร
ถ 

แม
่บ้า

น 

อื่น
 ๆ

 ระ
บุ 

สูงกว่า
ปริญญาตรี  

๕         

ปริญญาตรี ๓๒   ๒ ๓    ครูธุรการ ๑ 
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

     ๔   เจ้าหน้าที่
ธุรการ ๑ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)          
         รวม ๓๗   ๒ ๓ ๔   ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓) จำนวนครูผู้สอน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอน 
ตาราง ๓  แสดงจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด) 
ส่วนนี้ ใส่ภาคผนวก  (สรุปเปน็สารสนเทศ/เปรียบเทียบ)  
     ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

/ว
ัดผ

ล 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

 สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะ
วัฒ

นธ
รร

ม 
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ศิล
ปะ

 

สุข
ศึก

ษพ
ละ

ศึก
ษา

 

อื่น
 ๆ

 ระ
บ ุ

๑. ข้อมูลการสอน 

๑. จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ๕๔   ๖๐  ๗๒  ๖๑ ๕๖  ๓๒  ๒๒   ๓๒  กิจกรรม ๖๕ 

๒. จำนวนครูตามเกณฑ์ ๕ ๕ ๙ ๔ ๕ ๒ ๑ ๒ ๒ 

๓.๑ ข้าราชการครู ท่ีมี/สอน ๔   ๕ ๘   ๕ ๕   ๑ ๒  ๓   ๑ 

๓.๒ พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีมี/สอน        ๑           

๓.๓ ตำแหน่งว่างข้าราชการครู     ๑        ๑    
ภาษาจีน ๑ 

ภาษามลาย ู๑  

๔. จำนวนครู - ขาด / เกิน -๑ ๐ -๑ ๑ ๐ -๑ ๑ ๑ -๑ 

๒. วิชาอื่น ๆ(นอกจากข้อ ๑.) 

 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. ครูสอน   ไม่ตรงเอก 

 ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 

๔. ครูมาช่วยราชการ 

    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



  ตาราง ๔  แสดงจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด)   
  (สรุปเป็นสารสนเทศ/เปรียบเทียบ)       
            ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
              

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

/ว
ัดผ

ล 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

 สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะ
วัฒ

นธ
รร

ม 
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ศิล
ปะ

 

สุข
ศึก

ษพ
ละ

ศึก
ษา

 

อื่น
 ๆ

 ระ
บ ุ

๑. ข้อมูลการสอน 

๑. จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ๕๗  ๗๔  ๑๓๕  ๙๔   ๕๔  ๓๒ ๓๒  ๔๔   ๘๖ 

๒. จำนวนครูตามเกณฑ์ ๓ ๕ ๙ ๖ ๕ ๒ ๒ ๓ ๒ 

๓.๑ ข้าราชการครู ท่ีมี/สอน  ๔  ๕  ๘  ๔  ๗  ๑ ๓  ๓  ๑  

๓.๒ พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีมี/สอน        ๒           

๓.๓ ตำแหน่งว่างข้าราชการครู  ๑            ๑     

๔. จำนวนครู - ขาด / เกิน ๑ ๐ -๑ ๐ ๒ -๑ ๑ ๐ ๑ 

๒. วิชาอื่น ๆ(นอกจากข้อ ๑.) 

 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. ครูสอน   ไม่ตรงเอก 

 ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 

๔. ครูมาช่วยราชการ 

    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๕   แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๖ จำแนกตามระดับชั้นเรียน และเพศ          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับชั้นเรียน ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
รวม 
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จำนวนห้องเรียน ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๒๔ 

เพศ 
ชาย ๖๓ ๔๖ ๔๙ ๑๕๘ ๕๒ ๔๐ ๒๖ ๑๑๘ ๒๗๖ 
หญิง ๖๐ ๖๗ ๖๑ ๑๘๘ ๑๐๔ ๑๐๒ ๗๙ ๒๘๕ ๔๗๓ 

รวมจำนวน น.ร. ๑๒๓ ๑๑๓ ๑๑๐ ๓๔๖ ๑๕๖ ๑๔๒ ๑๐๕ ๔๐๓ ๗๔๙ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๑ ๒๙ ๒๘ ๒๙ ๓๙ ๓๖ ๒๗ ๓๔ ๓๒ 

จำนวนผู้เรียนที่
สำเร็จการศึกษา 

๑๐๙ ๙๓ ๙๔ ๒๙๖ ๑๓๗ ๑๓๗ ๑๐๐ ๓๗๔ ๖๗๐ 

 
ตาราง ๖  แสดงจำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จำแนกตามระดับชั้นคุณลักษณะและเพศ  
            ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามคุณลักษณะและเพศ 

รวม  
เรียนรวม ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ ๕ ๐ ๘ ๒ ๐ ๐ ๑๓ ๒ 
ม.๒ ๐ ๐ ๑๐ ๑๒ ๐ ๑ ๑๐ ๑๓ 
ม.๓ ๔ ๒ ๔ ๗ ๓ ๒ ๑๑ ๑๑ 
ม.๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 
ม.๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๕๖ ๑๕ ๕๖ 
ม.๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

รวมจำนวนนักเรียน ๙ ๒ ๒๒ ๒๑ ๑๙ ๖๑ ๕๐ ๘๔ 
จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษา 

๗ ๒ ๒๐ ๒๐ ๑๙ ๖๑ ๔๖ ๘๓ 
 

       หลักสูตรที่เปิดสอน 
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดหลักสูตรทั่วไป 
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดหลักสูตรทั่วไป มี ๒ โปรแกรม คือ  

 ๑.โปรแกรมวิทย์-คณิต  ๒.โปรแกรมศิลป์-ภาษา 
        จำนวนสัปดาห์/ภาคเรยีน ที่จัดการเรียนการสอน        ๒๐ สัปดาห์/ภาคเรียน 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕) 

๑.๕ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 



๑.๖ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตาราง ๗ แสดงจำนวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
            แสดงเป็นกราฟ)ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติ
การใช้  
(จำนวน
คน/ปี)  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติ
การใช้  
(จำนวน
คน/ปี) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สถิติ
การใช้  
(จำนวน
คน/ปี) 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๓๖๕ ชุมชนควนโดนใน ๑๐๘ นายหมาดหนอด โต๊ะแดง
(ด้านศาสนา)  

๑๖๐ 

ห้องสมุด ๓๑๕ ชุมชนบ้านสะพานเคียน ๑๒๓ นางสมศรี ชอบกิจ (ด้าน
ศิลปะพ้ืนบ้าน ) 

๑๐๖ 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๖๕ ชุมชนบ้านปันจอร์ ๑๒๘ นางสาแอร๊ะ หลีเส็น (ด้าน
อาหารและขนมพ้ืนบ้าน) 

๙๘ 

ธนาคารโรงเรียน ๓๖๕ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ๑๐๖ นายสุเมธ สาดีน(ด้านแก๊ส
ชีวภาค) 

๘๐ 

สหกรณ์โรงเรียน ๔๓๐ ท่าเรือตำมะลัง ๙๘ นายณัฐพงศ์ หวันหะสัน
(ด้านปุ๋ยหมักชีวภาพ) 

๓๐ 

ห้องละหมาด ๕๕๑ ศูนย์วิจัยพัฒนาประมง
ชายฝั่งสตูล 

๙๒ นายประวีณวัช ราเหม)
ด้านน้ำหมักชีวภาพ  

๑๐๐ 

ห้องพยาบาล ๒๕๕ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา 

๑๒๐ นายคมสัน อุสนุน(ด้าน
การแต่งเพลง อนาเชด)  

๔๕ 

ห้องเรียนรู้ศิลปะ
พ้ืนบ้านดาระ 

๔๕๐ พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณี
สตูล 

๙๕ นายสะอาด หมาดทิ้ง 
(การเล่านิทานพ้ืนบ้าน)   

๕๕ 

ห้องรียูส การเรียนรู้ขยะ
รีไซเคิล  

๓๕๐ ตลาดนัดวิชาการ มอ.
หาดใหญ่ 

๒๐ นางฟาตีม๊ะ รอดจริง(การ
ผลิตของใช้จากเศษวัสดุ) 

๕๐ 

ห้องปฎิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

๖๖๕ วัดพัฒนาราม ๒๔ นางสุวรรณี ชุ่มจำรัส(ด้าน
การทำกาแฟโบราณ) 

๔๕ 

โครงการห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

๒๕๐ มัสยิดควนโดน ๒๓๒ นายยูโสบ เหมสลาหมาด
(ด้านการตีกลองรำมะนา) 

๔๕ 

ห้องชมรม TO BE 
NUMBER  ONE 

๔๒๐ ห้องสมุดประชาชน
อำเภอควนโดน 

๑๒๐ อีหม่ามมัสยิดอำเภอควน
โดน 

๑๑๐ 

ห้องศิลปะ ๒๓๕ ชุมชนทำกาแฟโบราณ 
อำเภอควนโดน 

๖๐ นายอาห์หมัด   สาดีน 
การออกกำลังกาย 

๖๐ 

  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ๖๐ นายอับดุลอาสีด อำมาลี
(ประวัติอุทยานทะเลบัน) 

๕๐ 

 

 



ตาราง ๗ แสดงจำนวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 
            แสดงเป็นกราฟ)ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติ
การใช้  
(จำนวน
คน/ปี)  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติ
การใช้  
(จำนวน
คน/ปี) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สถิติ
การใช้  
(จำนวน
คน/ปี) 

ห้องแนะแนว ๓๖๕ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอควนโดน 

๗๐ นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
(การดำรงชีวิตให้ปลอดภัย
จากโควิด๑๙) 

๖๐ 

ห้องศูนย์บาท ๑๐๐ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล 

๑๘๐ นายดาเระ  นาปาเลน 
นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตำบลควนโดน (การ
พิจารณาโครงการ
สนับสนุนโครงการเพื่อ
สุขภาพ) 

๒๐ 

ห้องอนัตตา ๒๔ เทศบาลอำเภอควนโดน ๘๐   
  โรงพยาบาลควนโดน ๕๕๐   
  โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลควนโดน 
๕๙๐   

  สถานตำรวจภูธรอำเภอ
ควนโดน 

๙๐   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๗ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ตาราง ๘ แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ย้อนหลัง  ๓ ปี             

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดคำนวณ 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๖)  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
           การเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 



ตาราง ๘ (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 

 ๑.๘ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๑. โรงเรียนได้กำหนดคุณลักษณะอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ สลามได้ ไหว้สวย แต่งกายดี มีมารยาท 

รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองดีของสังคม  
๒. ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสืออนุรักษ์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
๓. โรงเรียนได้ส่งและสนับสนุนให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ เช่น 

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ กิจกรรมมาฆบูชา คาบนาทีชีวิต  
๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโครงงานคุณธรรม โดยดำเนินการให้นักเรียนจัดทำโครงงาน

คุณธรรมระบบห้องเรียน มีการนิเทศติดตาม จัดประกวดโครงงานคุณธรรม และมอบรางวัลยกย่องชมเชย แก่
ห้องเรียนที่ชนะการประกวด  

๕. โรงเรียนส่งเสริมวินัยการออม โดยเป็นสาขาของสหกรณ์อิบนูเอาฟ ซึ่งเป็นธนาคารระบบอิสลาม
และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียนทุกคน 

จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นคนดี และปฏิบัติตนตาม
หลักการของศาสนาที่ตนนับถือ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างในฐานะเป็นพลเมืองไทย และ 
พลโลก รวมทั้งรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๙ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และข้อเสนอแนะ 
 

ตาราง ๙  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ✓   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

  ✓   

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นสำคัญ 

  ✓   

 
 
๑.๑๐ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

 ตาราง  ๑๐  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๒   ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จำนวน ๓ มาตรฐาน) 
 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนควนโดนวิทยา  ดำเนินการตาม
กรอบภารกิจของการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบหลัก ได้แก่ ระบบเรียนรู้ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
เข้มแข็งภายใต้บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางที่มีข้อจำกัด ทั้งด้านบุคลากร และทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ ส่วนการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ภายใต้
บริบทของโรงเรียน ถูกขับเคลื ่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบด้วยแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา             
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีการควบคุมและนำตัวชี ้ว ัดไปใช้  ผ่านแผนงานโครงการในรูปแผนปฏิบัติการประจำ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระบบงานประจำที่มีคุณภาพ     ที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบวงจรคุณภาพ (Deming) 
ผ่านรูปแบบการบริหาร ( Model)  ทุกปีการศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนางานทั้งในด้าน ระบบงานประจำ และ
แผนงานที่มาสนับสนุนประเภทโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ     

๒.๒ ผลการดำเนินงาน   
 มาตรฐานที่ ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนผลการ
ทดสอบระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ๑ รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ๑ รายวิชา คือ สังคมศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  โรงเรียนควนโดนวิทยา บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ SMILE MODEL ภายใต้วงจร
คุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ทำให้โรงเรียนควนโดนวิทยา มีผลการประเมินความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

มาตรฐานที่ ๓ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคล
ระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับฝ่ายบริหารวิชาการ และ
ผู้อำนวยการตามลำดับ 
     ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใช้ ข้อมูล สารสนเทศที่เชื่อถือได้ทำให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  สรุปงาน/
โครงการของทุกฝ่ายงาน  สรุปผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของคณะครู และบุคลากร  สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของทุกฝ่ายงาน และหลักฐานอื่นๆ ทั้งท่ีเป็นข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนในระดับต่างๆ และข้อมูลที่ได้จากตัว
บุคคลทั้งในโรงเรียนและชุมชน 



๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- ภูมิทัศน์โดดเด่น 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ    
   แต่งกายดี มีมารยาท 
- การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปะพ้ืนบ้าน 
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
- การเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ  
   ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) 

-  ความเช ี ่ ยวชาญของบ ุคลากรท ี ่ จะม ีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต) โดยให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นให้มากขึ้น แม้ไม่ได้เอาคะแนนไป
ใช้ในการศึกษาต่อ 

 
    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) มุ่งเน้นการรักษาความยั่งยืนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีรากฐานชีวิตบนความพอเพียง มีจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เน้นให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
กรณีศึกษา พ้ืนที่ศึกษา จากสภาพจริงร่วมกับชุมชน    
         ๒) เน้นให้ครูใช้วิจัยชั้นเรียนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการต่อยอดความสำเร็จ 
สร้างความยั่งยืนในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในเนื้อหาวิชา  การ
สอดแทรกผ่านกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  การสร้าง
เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco school) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด เกิดปัญญา มีทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ และมีความสามารถด้าน
การประสานงาน และการสื่อสารในอนาคตต่อไป    
 ๓) เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร และทักษะที่ควรเกิดแก่ผู้เรียน 
 ๔) พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งในการจัดการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    หมายเหตุ กระบวนการ /วิธีการพัฒนา เขียนแบบ P-D-C-A-A 
    P(Plan) มีการะบุคุณภาพเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 
    D(Do)  มีการระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
    C(Check)  มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
    A(Action) มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  
      (ดูการเปรียบเทียบค่าพัฒนา) 
    A(Accountability) มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง  
       (เช่น ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาฯ ชุมชน ต้นสังกัด : สพม.) 
 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา       

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือนำเสนอข้อคิดเห็นและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทน
คณะกรรมการนักเรียน เพ่ือร่วมกันวางแผน กำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมครูและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการพัฒนาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ โดยมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความสามารถแก่นักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น การ
ส่งเสริมรักการอ่าน ค่ายวิชาการ กิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมในการทดสอบ กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันอาเซียน การปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา ยึดมั่นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด โดยมี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น มีความ
เป็นไทยและอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้มีการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ โดย
การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน และส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม มีการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน ส่งเสริมกิจกิจกรรมต้านภัยจากยาเสพติด To be number one ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของนักเรียนที่หลากหลายตามความสามารถและความสนใจ มีการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน  มี
กิจกรรมสอนเสริมหรือติวเข้มแก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิด



สร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ IS(Independent Study)  การสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงงานคุณธรรม ให้
นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมนำไปใช้และเผยแพร่มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมต่าง ๆ มีการตั้ง
ค่าเป้าหมายให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบชาติมีระดับสูงขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้วยกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาการงานอาชีพ   
    ๒.๒ ผลการดำเนินงาน   

๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   จากการดำเนินงานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ๑ รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
๑ รายวิชา คือ สังคมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  ๑๑   แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จำแนกตามระดับชั้น 
            และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่เท่ากับหรือ
สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๙๐ 

๑๙.๘ ๔๖.๙ ๒๐.๑ ๑๒.๗ ๐.๕ 

๙๑.๐๗ 

๘๖.๘ ๑๓.๒๐ 
ม.๒ ๑๙.๗ ๔๖.๘ ๒๔.๖ ๘.๗ ๐.๒ ๙๑.๑ ๘.๙๐ 
ม.๓ ๑๘.๘ ๕๙.๒ ๑๖.๙ ๑๐.๙ ๐.๒ ๙๔.๙ ๕.๑๐ 
ม.๔ ๑๘.๖ ๔๓.๖ ๒๓.๐ ๑๔.๖ ๐.๒ ๘๕.๒ ๑๔.๘๐ 
ม.๕ ๑๙.๒ ๖๐.๐ ๑๒.๘ ๗.๓ ๐.๖ ๙๒ ๘.๐๐ 
ม.๖ ๑๙.๕ ๕๕.๕ ๒๑.๔ ๓.๖ ๐.๐ ๙๖.๔ ๓.๖๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๙.๒๗ ๕๒.๐๐ ๑๙.๘๐ ๙.๖๓ ๐.๒๘ ๙๑.๐๗ ๘.๙๓ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยผลการดำเนินงาน  
 -กิจกรรมกิจกรรมคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย ม.๑ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ม.๑ 

ตามห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์และคัดกรองกับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑    
-กิจกรรมที่ เติมเต็มความรู้ ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๖ มีวิทยากรจากนอกเข้ามาติว 
 -กิจกรรม วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยดำเนินการแข่งทักษะภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ 
 -กิจกรรม ประกวดทักษะภาษาไทยจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องตำนานโดยใช้ 

ภาษาไทยถิน่ภาคใต้ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลหลายรายการ 
ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 

     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง จาก 
การเรียนการสอนนักเรียนมีพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และถูกต้อง      
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

       -ผลการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูด 
เล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องเล่า ตำนาน  ประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่มที๔ ภาคใต้ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับประเทศ” จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 -นักเรียนได้รับรางวัล ระดับทอง อันดับ ๑ประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ใน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระดับจังหวัดชายแดนใต้ ประเภทนักเรียน 
วันที่ ๑-๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ 



 -ประกอบการเผยแพร่เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) 
 1. นางสาวนิชากร  อัญสุรีย์   ผู้ชนะเลิศจากการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น  

เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ด้วยภาถิ่นใต้  เผยแพร่ผ่านออนไลน์ 
2. นางสาวนิชากร  อัญสุรี ได้เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเล่าเรื่อง หัวข้อ ย้อนวันวานถิ่นนี้  

ณ สโตย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จัดโดยสำนักงานยุติธรรมสตูล  เมื่อวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ 
  3. นายรสดี   นวลน้อย นักเรียน ได้เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเล่าเรื่อง หัวข้อ ย้อนวันวานถิ่นนี้ 

ณ สโตย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมสตูล๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

4. เด็กหญิงสุณาญา   อาดำ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด 
เรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่สตูลบ้านฉัน”  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมสตูล เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

5. นางสาวนิชากร   อัญสุรีย์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การ 
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่สตูลบ้านฉัน”  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมสตูล 

6. นายนิติภูมิ   มรรคาเขต  นักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การประกวดเรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่สตูลบ้านฉัน” วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  จัดโดยสำนักงาน
วัฒนธรรมสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตาราง ๑๒  แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาไทย  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่า

เป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๖๐ 

๒๓.๗๙ ๑๐.๐๘ ๑๔.๙๒ ๔๕.๑๖ ๖.๐๕ 

๕๖.๓๔ 

๓๓.๘๗ ๖๖.๑๓ 
ม.๒ ๖๑.๐๖ ๑๗.๗๐ ๗.๙๖ ๗.๐๘ ๖.๑๙ ๗๘.๗๖ ๒๑.๒๔ 
ม.๓ ๒๐.๓๐ ๑๗.๘๒ ๒๑.๒๙ ๔๐.๕๙ ๐.๐๐ ๓๘.๑๒ ๖๑.๘๘ 
ม.๔ ๒๔.๗๙ ๑๘.๐๗ ๑๕.๕๕ ๒๗.๑๐ ๑๔.๕๐ ๔๒.๘๖ ๕๗.๑๔ 
ม.๕ ๔๗.๒๐ ๒๑.๗๓ ๑๐.๗๕ ๑๔.๗๒ ๕.๖๑ ๖๘.๙๓ ๓๑.๐๗ 
ม.๖ ๕๒.๐๗ ๒๓.๔๕ ๑๐.๖๙ ๑๓.๔๕ ๐.๓๔ ๗๕.๕๒ ๒๔.๔๘ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๓๘.๒๐ ๑๘.๑๔ ๑๓.๕๓ ๒๔.๖๘ ๕.๔๕ ๕๖.๓๔ ๔๓.๖๖ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยผลการดำเนินงาน  
 -กิจกรรมกิจกรรมคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย ม.๑ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ม.๑ ตาม
ห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์และคัดกรองกับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑  
-กิจกรรมที่ เติมเต็มความรู้ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีวิทยากร
จากนอกเข้ามาติว 
 -กิจกรรม วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยดำเนินการแข่งทักษะภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ 
 -กิจกรรม ประกวดทักษะภาษาไทยจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องตำนานโดยใช้ภาษาไทย
ถิ่นภาคใต้ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลหลายรายการ 
ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
     นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ส่งผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอนนักเรียนมีพัฒนาการอ่านเขียนสื่อสาร ได้
ถูกต้อง      
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
       -ผลการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ 
“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องเล่า ตำนาน  ประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่มที๔ ภาคใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ” จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 -นักเรียนได้รับรางวัล ระดับทอง อันดับ ๑ประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระดับจังหวดัชายแดนใต้ ประเภทนักเรียนวันที่ ๑-๑๕ เดือน 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 -ประกอบการเผยแพร่เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) 
 1. นางสาวนิชากร  อัญสุรีย์   ผู้ชนะเลิศจากการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น  

เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ด้วยภาถิ่นใต้  เผยแพร่ผ่านออนไลน์ 
2. นางสาวนิชากร  อัญสุรี ได้เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเล่าเรื่อง หัวข้อ ย้อนวันวานถิ่นนี้  

ณ สโตย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จัดโดยสำนักงานยุติธรรมสตูล  เมื่อวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ 
  3. นายรสดี   นวลน้อย นักเรียน ได้เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเล่าเรื่อง หัวข้อ ย้อนวันวานถิ่นนี้ 

ณ สโตย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมสตูล๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

4. เด็กหญิงสุณาญา   อาดำ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด 
เรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่สตูลบ้านฉัน”  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมสตูล เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

5. นางสาวนิชากร   อัญสุรีย์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การ 
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่สตูลบ้านฉัน”  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมสตูล 

6. นายนิติภูมิ   มรรคาเขต  นักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การประกวดเรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่สตูลบ้านฉัน” วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  จัดโดยสำนักงาน
วัฒนธรรมสตูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตาราง ๑๓ แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่า

เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๔๐ 

๓๓.๘๗ ๑๓.๗๑ ๘.๔๗ ๓๔.๒๗ ๙.๖๘ 

๔๐.๖๒ 

๔๗.๕๘ ๕๒.๔๒ 
ม.๒ ๑๕.๐๔ ๑๙.๔๗ ๑๙.๐๓ ๓๑.๔๒ ๑๕.๐๔ ๓๔.๕๑ ๖๕.๔๙ 
ม.๓ ๒๒.๗๓ ๗.๗๓ ๑๘.๖๔ ๓๙.๕๕ ๑๑.๓๖ ๓๐.๔๖ ๖๙.๕๔ 
ม.๔ ๒๕.๓๒ ๑๒.๖๖ ๘.๔๙ ๒๙.๔๙ ๒๔.๐๔ ๓๗.๙๘ ๖๒.๐๒ 
ม.๕ ๓๔.๐๓ ๒๐.๔๙ ๑๖.๑๕ ๒๐.๓๑ ๙.๐๓ ๕๔.๕๒ ๔๕.๔๘ 
ม.๖ ๕๒.๘๖ ๑๓.๓๓ ๑๒.๖๒ ๒๐.๔๘ ๐.๗๑ ๖๖.๑๙ ๓๓.๘๑ 
รวมร้อยละเฉลี่ย ๒๗.๐๕ ๑๓.๕๗ ๑๖.๐๗ ๓๒.๗๘ ๑๐.๕๓ ๔๐.๖๒ ๕๙.๓๘ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

- การออกแบบการจัดการเรียนสอนแบบ Active Learning 
- การสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและ 
  สถานการณ์ปัจจุบัน 
- จัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษามลายู 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
- นักเรียนมีผลการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด 
- นักเรียนมีผลการแข่งทักษะภาษามลายูออนไลน์ ดังนี้ 
ประเภทคลิปวิดีโอ “อาชีพสุด Cool”                                                                          
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ในการแข่งขันระดับ จังหวัด                                                             
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ในการแข่งขันระดับ ประเทศ   

ประเภทคลิปวิดีโอ “รีวิวของดีประจำจังหวัด”                                                                                        
-  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ในการแข่งขันระดับ จังหวัด                                   

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (ปพ.๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งแต ่

เกรด ๓ ขึ้นไป (หมายเหตุ เกรด ๔ = ยอดเยี่ยม, เกรด ๓-๓.๕ = ดีเลิศ, เกรด ๒-๒.๕ = ดี, เกรด ๑-๑.๕ = 
ปานกลาง ,   เกรด ๐,ร,มส = กำลังพัฒนา) 



 
ตาราง  ๑๔ แสดงความสามารถในการคิดคำนวณ จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดคำนวณ  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่เท่ากับหรือ
สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๓๕ 

๑๔.๙๒ ๑๒.๙๒ ๒๔.๑๙ ๓๐.๖๕ ๑๔.๓๔ 

๓๙.๘๕ 

๒๗.๘๔ ๗๒.๑๖ 
ม.๒ ๑๓.๗๒ ๑๓.๒๗ ๒๒.๕๗ ๔๗.๓๔ ๓.๑๐ ๒๖.๙๙ ๗๓.๐๑ 
ม.๓ ๑๙.๐๙ ๑๘.๖๓ ๑๖.๓๗ ๓๕.๙๑ ๑๐.๐๐ ๓๗.๗๒ ๖๒.๒๘ 
ม.๔ ๑๔.๕๗ ๒๑.๐๙ ๒๕.๖๖ ๓๕.๒๑ ๓.๔๘ ๓๕.๖๖ ๖๔.๓๔ 
ม.๕ ๒๙.๓๖ ๒๗.๐๗ ๑๙.๗๘ ๑๙.๙๖ ๓.๙๐ ๕๖.๔๓ ๔๓.๕๗ 
ม.๖ ๒๑.๒๘ ๓๓.๑๙ ๒๒.๑๓ ๒๓.๔๐ ๐.๐๐ ๕๔.๔๗ ๔๕.๕๓ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๘.๘๒ ๒๑.๐๓ ๒๑.๗๗ ๓๒.๐๘ ๖.๓๐ ๓๙.๘๕ ๖๐.๑๕ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
                  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
. 
ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 

    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงชึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 
 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกรด ๓ - ๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๕ 

 (หมายเหตุ เกรด ๔ = ยอดเยี่ยม, เกรด ๓-๓.๕ = ดีเลิศ,        เกรด ๒-๒.๕ = ด,ี  เกรด ๑-๑.๕ = ปานกลาง 
,  เกรด ๐,ร,มส = กำลังพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  ๑๕ แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่เท่ากับหรือ
สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๙๐ 

๒๐.๔๖ ๔๗.๗๔ ๑๘.๖ ๑๒.๖ ๐.๕ 

๙๐.๘ 

๘๖.๘ ๑๓.๒ 
ม.๒ ๒๑.๑๒ ๔๙.๒๘ ๒๐.๒ ๙.๒ ๐.๒ ๙๐.๖ ๙.๔ 
ม.๓ ๒๒.๘๙ ๕๓.๔๑ ๑๕.๕ ๘.๐ ๐.๒ ๙๑.๘ ๘.๒ 
ม.๔ ๑๗.๖๗ ๔๑.๒๓ ๒๖.๕ ๑๔.๔ ๐.๒ ๘๕.๔ ๑๔.๖ 
ม.๕ ๒๕.๖๙ ๕๗.๖๑ ๑๐.๒ ๖.๓ ๐.๗ ๙๓.๕ ๖.๕ 
ม.๖ ๒๓.๓๔ ๕๔.๔๖ ๑๘.๙ ๓.๓ ๐.๐๐ ๙๖.๗ ๓.๓ 

รวมเฉลี่ย ๒๑.๘๖ ๕๐.๖๒ ๑๘.๓๒ ๘.๙๗ ๐.๓ ๙๐.๘ ๙.๒ 

   
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖๔               

กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาเคมีกับการแก้ปัญหา 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

ผลสัมฤทธิ์และชิ้นงาน ในรายวิชาเคมี รหัส ว ๓๓๒๒๒   
สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖๔               

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๑๖  แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑  
๘๐ 

62.90 35.48 0.81 0.81 0.00  
89.68 

98.38 1.62 
ม.๒ 68.14 16.81 10.62 3.54 0.88 84.95 15.05 
ม.๓ 63.64 13.64 13.64 5.45 3.64 77.28 22.72 
ม.๔ 67.31 24.36 3.21 1.28 3.85 91.67 8.33 
ม.๕ 87.50 2.08 4.86 3.47 2.08 89.58 10.42 
ม.๖ 81.90 14.29 0.00 3.81 0.00 96.19 3.81 

รวมเฉลี่ย 71.90 17.78 5.52 3.06 1.74 89.68 10.32 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) 
2.กิจกรรมฐานการเรียนรู้ (Zero Wate  School) 
 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)กิจกรรมฐานการ

เรียนรู้ (Zero Wate  School) และกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่งผลให้ร้อยละของของนักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม เท่ากับ 89.68 

 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ตั้งแต่
เกรด ๓ ขึ้นไป  (หมายเหตุ เกรด ๔ = ยอดเยี่ยม, เกรด ๓-๓.๕ = ดีเลิศ, เกรด ๒-๒.๕ = ดี, เกรด ๑-
๑.๕ = ปานกลาง ,  เกรด ๐,ร,มส = กำลังพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๑๗  แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามระดับชั้น 
และระดับคุณภาพ   

ระดับ
ชั้น 

ค่า
เป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง 
กำลัง
พัฒนา บรรลุ 

ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๗๐ 

๑๘.๙๕ ๑๖.๕๓ ๑๘.๕๕ ๓๓.๐๖ ๑๒.๙๐ 

๔๘.๗๒ 

๓๕.๔๘ ๖๔.๕๒ 
ม.๒ ๒๘.๓๒ ๑๕.๙๓ ๖.๖๔ ๓๐.๗๕ ๑๘.๓๖ ๔๔.๒๕ ๕๕.๗๕ 
ม.๓ ๑๘.๑๘ ๑๖.๘๒ ๑๗.๗๓ ๓๗.๒๗ ๑๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๖๕.๐๐ 
ม.๔ ๒๘.๒๑ ๑๓.๑๔ ๑๑.๕๔ ๓๔.๙๔ ๑๒.๑๘ ๔๑.๓๕ ๕๘.๖๕ 
ม.๕ ๕๑.๗๔ ๙.๗๒ ๑๐.๗๖ ๒๒.๒๒ ๕.๕๖ ๖๑.๔๖ ๓๘.๕๔ 
ม.๖ ๖๖.๖๗ ๘.๑๐ ๗.๖๒ ๑๗.๑๔ ๐.๔๘ ๗๔.๗๖ ๒๕.๒๔ 

รวมเฉลี่ย ๓๕.๓๕ ๑๓.๓๗ ๑๒.๑๔ ๒๙.๒๓ ๙.๙๑ ๔๘.๗๒ ๕๑.๒๘ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

- การออกแบบการจัดการเรียนสอนแบบ Active Learning และ Project-based Learning 
- การสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและ 
  สถานการณ์ปัจจุบัน 
- จัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
- นักเรียนมีชิ้นงาน/โครงงาน/นวัตกรรมในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น 
- ออกแบบชิ้นงาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์ 
- ออกแบบ resume/portfolio รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์                                                             
- ออกแบบ poster/infographic รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์  

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
- ปพ.๕ 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ตั้งแต่เกรด ๓ ขึ้นไป (หมายเหตุ เกรด ๔ = ยอดเยี่ยม, เกรด ๓-๓.๕ = ดีเลิศ, เกรด ๒-
๒.๕ = ด,ี เกรด ๑-๑.๕ = ปานกลาง ,   เกรด ๐,ร,มส = กำลังพัฒนา) 

 

 



ตาราง ๑๘   แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าตาม
หลักสูตรสถานศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียน
กำหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๖๐ ๗๔๙ ๔๒๔ 56.61 
๒. คณิตศาสตร์ ๓๕ ๗๔๙ ๓๐๐ 40.05 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๗๔๙ ๔๔๖ 59.55 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗๐ ๗๔๙ ๕๐๔ 67.29 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๗๔๙ ๓๐๕ 40.72 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๗๔๙ ๕๗๔ 76.64 
๗. ศิลปะ ๘๕ ๗๔๙ ๖๓๐ 84.11 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๐ ๗๔๙ ๕๓๙ 71.96 
             รวมเฉลี่ย ๖๑.๒๕ ๗๔๙ ๔๖๖ ๖๒.๑๒ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
โครงการส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรีนน 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 



ตาราง ๑๙  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
               ระดับชั้น ม.๓  

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย ๕๐.๕๙ -๓.๓๘ -6.68 ๔๗.๒๒ -๓.๓๗ -๗.๑๔ ๔๔.๑๒ -๓.๑ -๗.๐๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๒๔ -๔.๖๒ -21.75 ๒๑.๕๑ ๐.๒๗ ๑.๒๖ ๑๙.๘๕ -๑.๖๖ -๘.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๖ -๕.๑๑ -18.08 ๒๘.๖๘ ๐.๔๒ ๑.๔๖ ๒๙.๒๗ ๐.๕๙ ๒.๐๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๕๑ ๒.๖๓ 8.91 ๒๘.๕๑ -๑ -๓.๕๑ ๒๖.๓๖ -๒.๑๕ -๘.๑๖ 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๔ กลุ่มสาระฯ 

๓๒.๔ -๒.๖๒ -8.09 ๓๑.๔๘ -๐.๙๒ -๒.๙๒ ๒๙.๙ -๑.๕๘ -๕.๒๘ 

 
ตาราง ๒๐  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
               ระดับชั้น ม.๖   

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย ๓๕.๘๙ -๔.๔๕ -12.40 ๓๙.๐๔ ๓.๑๕ ๘.๐๗ ๓๘.๑๕ -๐.๘๙ -๒.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๘๓ -๒.๖๑ -13.16 ๒๐.๖๑ ๐.๗๘ ๓.๗๘ ๑๗.๗๓ -๒.๘๘ -๑๖.๒๔ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๗๓ ๒.๕๘ 8.98 ๓๑.๓๐ ๒.๕๗ ๘.๒๑ ๒๗.๑๒ -๔.๑๘ -๑๕.๔๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๒.๗๓ -๐.๑๓ -0.40 ๓๒.๘๑ ๐.๐๘ ๐.๒๔ ๓๔.๔๕ ๑.๖๔ ๔.๗๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๒ ๐.๖๗ 2.78 ๒๔.๒๘ ๐.๑๖ ๐.๖๖ ๒๑.๒๗ -๓.๐๑ -๑๔.๑๕ 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๕ กลุ่มสาระฯ 

๒๘.๒๖ -๐.๗๙ -2.80 ๒๙.๖๑ ๑.๓๕ ๔.๕๖ ๒๗.๗๔ -๑.๘๗ -๖.๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๒๑  แสดงความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ    

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
ในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 

การทำงานหรืองานอาชีพ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๖๐ 

๑๗.๓๔ ๑๔.๕๒ ๒๑.๗๗ ๔๔.๗๖ ๑.๖๑ 

๗๑.๗ 

๓๑.๙ ๖๘.๑ 
ม.๒ ๗๐.๓๕ ๒๖.๙๙ ๒.๒๑ ๐.๔๔ ๐ ๙๗.๓ ๒.๗ 
ม.๓ ๘๑.๓๖ ๑๖.๓๖ ๑.๘๒ ๐ ๐.๔๕ ๙๗.๗ ๒.๓ 
ม.๔ ๑๙.๑๒ ๑๒.๖๑ ๑๗.๔๔ ๔๕.๓๘ ๕.๔๖ ๓๑.๗ ๖๘.๓ 
ม.๕ ๖๓.๔๕ ๑๘.๑๖ ๗.๘๒ ๘.๕๑ ๒.๐๗ ๘๑.๖ ๑๘.๔ 
ม.๖ ๘๑.๓๘ ๘.๖๒ ๔.๘๓ ๕.๑๗ ๙.๖๐ ๙๐.๐ ๑๐.๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๕.๕๐ ๑๖.๒๑ ๙.๓๑ ๑๗.๓๘ ๑.๖๐ ๗๑.๗ ๒๘.๓ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
                  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
. 
ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 

    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพเกรด ๓ - ๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗ 

 (หมายเหตุ เกรด ๔ = ยอดเยี่ยม, เกรด ๓-๓.๕ = ดีเลิศ,        เกรด ๒-๒.๕ = ด,ี  เกรด ๑-๑.๕ = ปานกลาง 
,  เกรด ๐,ร,มส = กำลังพัฒนา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีข้ันไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ตาราง  ๒๒ แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด จำแนกตามระดับชั้นและระดับ
คุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษากำหนด จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๙๐ 

๑๙.๐๒ ๔๔.๓๘ ๒๖.๒ ๙.๙ ๐.๕ 

๙๓.๑ 
 

๘๙.๖ ๑๐.๔ 
ม.๒ ๒๐.๓๗ ๔๗.๕๓ ๒๕.๔ ๖.๖ ๐.๑ ๙๓.๓ ๖.๗ 
ม.๓ ๒๒.๘๖ ๕๓.๓๔ ๑๘.๖ ๔.๘ ๐.๒ ๙๔.๘ ๕.๒ 
ม.๔ ๑๘.๖๓ ๔๓.๔๗ ๒๖.๗ ๑๐.๙ ๐.๔ ๘๘.๘ ๑๑.๒ 
ม.๕ ๒๔.๙๖ ๕๘.๒๔ ๑๑.๔ ๔.๙ ๐.๕ ๙๔.๖ ๕.๔ 
ม.๖ ๒๓.๓๑ ๕๔.๓๙ ๑๙.๗ ๒.๕ ๐ ๙๗.๔ ๒.๖ 

รวมเฉลี่ย ๒๑.๕๓ ๕๐.๒๓ ๒๑.๓๓ ๖.๖๐ ๐.๒๘ ๙๓.๑ ๖.๙ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

1.กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  2.โครงงานคุณธรรม 
3.คาบนาทีชีวิต   4.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
5.กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 6.คาบบำเพ็ญประโยชน์ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า โครงงานคุณธรรม คาบนาทีชีวิต กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา และคาบบำเพ็ญประโยชน์ ส่งผลให้ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  เท่ากับ 93.1 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ 

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งแต่ เกรด ๒ ขึ้นไป 
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อที่ ๓ มีวินัย    ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน 
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย     ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 



ตาราง ๒๓  แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๙๐ 

๑๙.๐๒ ๔๔.๓๘ ๒๖.๒๐ ๙.๙๐ ๐.๕๐ 

๙๒.๑๙ 

๘๙.๖ ๑๐.๔ 
ม.๒ ๒๐.๒๒ ๔๗.๑๘ ๒๕.๑๐ ๗.๓๕ ๐.๑๐ ๙๒.๕ ๗.๕ 
ม.๓ ๒๑.๗๘ ๕๐.๘๒ ๑๘.๗๐ ๘.๓๕ ๐.๒๐ ๙๑.๓ ๘.๗ 
ม.๔ ๑๘.๘๔ ๔๓.๙๖ ๒๕.๐๕ ๑๑.๙๐ ๐.๓๐ ๘๗.๘๕ ๑๒.๑๕ 
ม.๕ ๒๕.๐๔ ๕๘.๔๒ ๑๑.๗๕ ๕.๕๕ ๐.๕๕ ๙๕.๒๑ ๔.๗๙ 
ม.๖ ๒๓.๐๗ ๕๓.๘๓ ๑๙.๘๐ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๙๖.๗ ๓.๓ 

รวมเฉลี่ย ๒๑.๓๓ ๔๙.๗๗ ๒๑.๑ ๗.๗๑ ๐.๒๖ ๙๒.๑๙ ๗.๘๑ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

1.กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
2.โครงงานคุณธรรม 
3.คาบนาทีชีวิต 
4.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
5.กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
6.คาบบำเพ็ญประโยชน์ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า โครงงานคุณธรรม คาบนาทีชีวิต กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา และคาบบำเพ็ญประโยชน์ ส่งผลให้ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  เท่ากับ 92.19 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ตั้งแต่เกรด ๒ ขึ้นไป 
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ดังนี้ 
- เป็นพลเมืองดีของชาติ      - ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย   
- ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา  - เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย   ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ดังนี้ 
- ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
- เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
- อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 



ตาราง  ๒๔ แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จำแนกตามระดับชั้นและ
ระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่เท่ากับหรือ
สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๘๕ 

๕๙.๒๗ ๒๖.๖๑ ๒.๔๒ ๗.๒๖ ๔.๔๔ 

๘๖.๐๔ 

๘๕.๘๘ ๑๔.๑๒ 

ม.๒ ๔๘.๖๗ ๓๓.๖๓ ๗.๙๖ ๖.๑๙ ๓.๕๔ ๘๒.๓๐ ๑๗.๗๐ 

ม.๓ ๕๘.๑๘ ๑๙.๕๕ ๑๑.๓๖ ๗.๒๗ ๓.๖๔ ๗๗.๗๓ ๒๒.๒๗ 

ม.๔ ๕๙.๖๒ ๒๖.๙๒ ๔.๔๙ ๑.๙๒ ๗.๐๕ ๘๖.๕๔ ๑๓.๔๖ 

ม.๕ ๗๒.๙๒ ๑๕.๖๓ ๓.๑๓ ๖.๒๕ ๒.๐๘ ๘๘.๕๕ ๑๑.๔๕ 

ม.๖ ๗๘.๑๐ ๑๗.๑๔ ๐.๙๕ ๓.๘๑ ๐.๐๐ ๙๕.๒๔ ๔.๗๖ 

รวมเฉลี่ย ๖๒.๗๙ ๒๓.๒๕ ๕.๐๕ ๕.๔๕ ๓.๔๖ ๘๖.๐๔ ๑๓.๙๖ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมคาบนาทีชีวิต  กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  กิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
นักเรียนทั้งศาสนาพุทธอิสลามอยู่ด้วยกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข เกื้อกูลกัน ไม่มีการ

แบ่งแยก เมื่อถึงวันสำคัญของศาสนาพุทธ ครูที่นับถือศาสนาพุทธจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมที่วัด สำหรับทุก
วันศุกร์นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไปละหมาดท่ีมัสยิด  

 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งแต่เกรด ๓ ขึ้นไป    

(หมายเหตุ เกรด ๔ = ยอดเยี่ยม, เกรด ๓-๓.๕ = ดีเลิศ, เกรด ๒-๒.๕ = ดี, เกรด ๑-๑.๕ = ปานกลาง ,  
เกรด ๐,ร,มส = กำลังพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๒๕  แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่เท่ากับหรือ
สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑ 

๘๐ 

๒๑.๙๕ ๒๘.๔๕ ๒๑.๙๕ ๑๗.๘๘ ๙.๕  
 
 

๙๒.๔๔ 
 

๙๐.๒ ๙.๘ 
ม.๒ ๒๑.๒๓ ๒๗.๔๓ ๒๑.๒๓ ๒๔.๗๗ ๖.๑๙ ๙๔.๗ ๕.๓ 
ม.๓ ๒๐.๐๙ ๒๗.๒๗ ๒๑.๘๑ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๘๙.๒ ๑๐.๘ 
ม.๔ ๒๒.๙๒ ๓๐.๕๗ ๒๔.๒๐ ๑๒.๗๓ ๙.๕๕ ๙๐.๔ ๙.๖ 
ม.๕ ๒๓.๒๓ ๓๐.๙๘ ๒๗.๖๔ ๑๖.๙๐ ๔.๒๒ ๙๘.๘ ๑.๓ 
ม.๖ ๒๑.๙๐ ๒๙.๕๒ ๒๒.๘๕ ๑๗.๑๔ ๕.๗๑ ๙๑.๔ ๘.๖ 

รวมเฉลี่ย ๒๑.๘๘ ๒๙.๐๕ ๒๓.๒๘ ๑๘.๒๓ ๗.๕๒ ๙๒.๔ ๗.๖ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรมชุมนุม  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา โครงการกีฬาภายใน/ภายนอก  กิจกรรมชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
          โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรมชุมนุมกีฬา  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการกีฬาภายใน/ภายนอก  กิจกรรมชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ส่งผลให้ร้อยละของ
นักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกายของตนเองให้แข็งแรงมีค่าเป้าหมายเท่ากับ ๙๒.๔๔ 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง   กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  
กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๒๖  แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

ม.๑  
 

๙๐ 
 
 

๒๒.๖๐ ๓๖.๙๒ ๑๕.๘๒ ๑๑.๖๔ ๑๓.๐๑  
 

๙๓.๑๕ 

๗๕.๓๔ ๒๔.๖๖ 
ม.๒ ๒๘.๖๗ ๔๖.๘๔ ๒๐.๐๗ ๑.๗๗ ๒.๖๕ ๙๕.๕๘ ๔.๔๒ 
ม.๓ ๒๘.๙๑ ๔๗.๒๑ ๒๐.๒๔ ๓.๖๔ ๐.๐๐ ๙๖.๓๖ ๓.๖๔ 
ม.๔ ๒๘.๖๕ ๔๖.๘๐ ๒๐.๐๖ ๒.๕๖ ๑.๙๒ ๙๕.๕๑ ๔.๔๙ 
ม.๕ ๒๙.๖๑ ๔๘.๓๖ ๒๐.๗๒ ๑.๓๑ ๐.๐๐ ๙๘.๖๙ ๑.๓๑ 
ม.๖ ๒๙.๑๔ ๔๗.๖๐ ๒๐.๔๐ ๒.๘๖ ๐.๐๐ ๙๗.๑๕ ๒.๘๖ 

รวมเฉลี่ย ๒๗.๙๘ ๔๕.๖๒ ๑๙.๕๕ ๓.๙๖ ๒.๙๓ ๙๓.๑๕ ๖.๘๕ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคลและ
การคัดกรองนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย 
ครูที ่ปรึกษาทุกระดับชั ้น กิจกรรมรู ้จักนักเรียนรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน SDQ กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยผู้บริหารและคณะครู
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพิเศษ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากครูที่
ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื ่น  จำแนกตามระดับคุณภาพมีค่า
เป้าหมายเท่ากับ ๙๓.๑๕ 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคลและ
การคัดกรองนักเรียน แบบประเมินแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยาเรา
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 
 
 



๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนาตามประเด็นพิจารณา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑ โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
๓ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๑ ผลการทดสอบระดับชาติในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒ ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้มากข้ึน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

     
   ๓.๒ แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้กับนักเรียนตรงตัวชี้วัด   
         ๒) การจัดกิจกรรมของครูที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์   
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  - การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ วิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา/ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน 
ผลการประเมินตนเอง จำแนกตามประเด็นพิจารณา  
 

ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนควนโดนวิทยามีกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนควนโดนวิทยา ดังภาพที่ ๑ 
 

จัดตั้งคณะทำงาน/รวบรวมนโยบายต้นสังกัด 
 

 
วิเคราะห์ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
วิเคราะห์ SWOT 

 

 
กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION)  พันธกิจ (MISSION) และเป้าประสงค์ (GOALS) 

 

 
กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และสมรรถนะหลัก 

 

 
กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทาง/มาตรการ 
 

 
กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี 

 
แก้ไข/ปรับปรุง 

         กลั่นกรอง      ตามข้อเสนอแนะ 
        ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
จัดทำร่างแผนฉบับสมบูรณ์ 

 
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

ภาพที่ ๑ กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควนโดนวิทยา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



  โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่ได้มา
จากการร่วมกันจัดทำของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน นโยบายต้นสังกัด แผนการศึกษา
แห่งชาติ ความต้องการจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน และร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยทาง
ยุทธศาสตร์ (สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และประเมินสถานภาพสถานศึกษา) เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงภาพอนาคตหรือเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดพันธกิจและเป้าประสงคท์ี่ต้องการ กำหนด
กลยุทธ์ ระบบงาน สมรรถนะหลักของโรงเรียน และกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และแนวทางการ
ดำเนินงานของแต่ละ กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากนั้นนำเสนอแผนพัฒนาฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสมบูรณแ์ละปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื ้นฐาน และประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สื ่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ผู ้เกี ่ยวข้องโดยการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
      งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแต่ละกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ ๓ มาตรฐาน (๒๑ ประเด็นพิจารณา) ของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน ได้ดังตารางที่ ๒ เพ่ือนำผลการดำเนินงานที่ได้จากแต่ละกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นข้อมูลร่องรอยหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

ตาราง ๒๗  กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อที่ ๑ จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
 

๑. นักเรียนมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
๙. นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

มาตรฐานที่ ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
    ๑) จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                          

ข้อที่ ๒ พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อสรา้ง
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. นักเรียนมีทักษะ 
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มาตรฐานที่ ๑.๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดคำนวณ           
    ๒) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 
    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ข้อที่ ๓ ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

๔. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะวิชาชีพ  
และมาตรฐานวิชาชีพ  
และมีวัฒนธรรมการทำงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
    ๑) จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



 
ตาราง ๒๗  (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อที่ ๓ ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ต่อ) 

     ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และนำผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 
    ๕) มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

ข้อที่ ๔ ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษา 
และการเรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพ 

๒. นักเรียนทุกคนไดร้ับ
โอกาสทางการศึกษา 
อย่างเสมอภาค และ 
เท่าเทียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๑) จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การเรยีนรู้      

ข้อที่ ๕ จัดการศึกษา 
เพื่อเสรมิสร้าง 
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

๕. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอื้อต่อ 
การเรยีนรู ้
๖. นักเรียนมีความเป็นไทย 
อนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และสำนึกรักบ้านเกิด 
๑๐. นักเรียนมีทักษะ 
ในการดำรงชีวิต 
โดยใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. โรงเรยีนนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 

ข้อที่ ๖ พัฒนา 
ระบบบรหิารจดัการ
และส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วม 

๗. โรงเรียนมรีะบบบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน เน้น
การทำงานแบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ  
๘. โรงเรียนมรีะบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ 
การบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑) มีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  
    ๒) มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 



                     โรงเรียนมีกระบวนการนำกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ แสดงดังภาพที่ ๖ 
โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมกันวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 
๔ ปี มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ เสนอแนะปัญหา แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา
ถัดไป ร่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนา กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้        
 

จัดตั้งคณะทำงาน/วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี 
 
 
 

นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ เสนอแนะปัญหา แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 
 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละโครงการเพ่ือสนองกลยุทธ์ 

 
 
 

                กลั่นกรองข้อเสนอ 
    และอนุมัติโครงการ   

 

 
ปฏิบัติตามโครงการ 

 

 
กำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

 
                  มีปัญหา ?                 แก้ไข/ปรับปรุง 

 
ประเมินโครงการ 

  
                      บรรลุผล ?        แก้ไข/ปรับปรุง 

 
    สรุปข้อมูลสารสนเทศ 

 
ภาพที่ ๒  กระบวนการนำกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

                  โรงเรียนมีแผนการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเป็นระยะ
อย่างชัดเจนจากผู้รับผิดชอบโครงการ และมีการนำผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ รายงานใน

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

 แก้ไข/ 
ปรับปรุง 



ตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงดังภาพที่ ๗ ซึ่งหาก
ผลไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ จะมีการปรับวิธีการเพ่ือให้ได้ผลตามที่ต้องการ หรือหากผลที่ได้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็เป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่า การนำแผนสู่การปฏิบัติได้ผลสำเร็จที่ยั่งยืน 
 

 
 

ภาพที่ ๓  การเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนควนโดนวิทยา 

 
 ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนควนโดนวิทยาได้ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน
ควนโดนวิทยา ทั้งสิ้น ๓๘  โครงการ (คิดเป็น ๙๐.๔๗ เปอร์เซ็นต์) เนื่องจากอีก ๔  โครงการไม่สามารถดำเนินการได้  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔. ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
 จากการประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนควนโดนวิทยา มีการปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตามวงจร PDCA ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานผ่านช่องทางสื่อสาร
ภายในโรงเรียนที่หลากหลาย การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน 
มีการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โรงเรียนได้กำหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงโดยยึดหลักแนวคิด การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SMILE  MODEL 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) แสดงดังภาพที่ ๔ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ ๔  กระบวนการของระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SMILE MODEL 
 

S : Survey & Plan (การสำรวจ และวางแผน) เป็นการค้นหาสภาพปัญหา ข้อจำกัด และ 
ความต้องการจำเป็นของผู้เรียน เพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

M : Made (การลงมือทำ/ปฏิบัติตามแผน) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ร่วมกันกำหนดไวแ้ลว้  
มีการสื่อสารทำความเข้าใจตรงกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ สนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาพัฒนาได้ดี มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์   
   I : Inspect (การตรวจสอบ) เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินการเพื่อนำผลการวัดและ
ข้อเสนอแนะ นำไปวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการดำเนินงานสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป ให้มีการวัดผลการดำเนินงาน



นโยบายและการบริหาร บริหารวิชาการ บริหารงานบคุคล บริหารงานทั่วไป บริหารงบประมาณ บริหารกิจการนกัเรียน

นกัเรียน 95 88.25 94 85.5 95 89.5

ผูป้กครอง 97.5 93.5 95.5 90.25 96.5 94.25

ครู 90.25 85 92.5 87 96.75 85.5
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แผนภาพเป รียบเทียบความพึงพอใจของนัก เ รียน ค รู  และ ผู้ปกครอง
ที่ มี ต่อการบ ริหารจัดการศึกษา โรง เ รียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู

ตามนโยบาย โดยอาจใช้รูปแบบการทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) และวัดผลการใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ 

L : Look  Back (การพิจารณาผล/ประเมินผล) เป็นการนำผลการตรวจสอบ ผลการวัดมาตดัสนิ  
โดยใช้เกณฑ์ประเมิน จัดกระทำเพ่ือให้เป็นสารสนเทศ จากนั้นนำผลและข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ ในการวางแผน 
การดำเนินงานต่อไป ผลที่เกิดขึ้นหากบรรลุวัตถุประสงค์จะนำกลับมาทำซ้ำและพัฒนา และผลที่เกิดขึ้นหากยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์จะนำกลับมาหาทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป   

E : Expansion (การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน) เป็นการนำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผล  
และข้อเสนอแนะไปใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานทั้งในด้านที่สำเร็จ และไม่สำเร็จเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา การจัดการเรียนรวมทั้งภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก 

 

ผลการดำเนินงาน 

ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ 
SMILE MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดกระบวนการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนควนโดนวิทยาที่ดำเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนควนโดนวิทยา มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา  ดังปรากฏในภาพที่ ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา     
๒.  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๓. ภาพถ่ายการมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง 
๔. โรงเรียนควนโดนวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office Of 

the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔  



ประเด็นที่  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพของผู้เรียน ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน โดยมีการสำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำ
หลักสูตรตามแนวทางการจัดทำหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนมีหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม คือ 
หลักสูตรท้องถิ่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านดาระ และรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แก่ 
การจัดการขยะ จักสาน เป็นต้น พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) และหลักสูตรมาตรฐานสากล (IS๑ – IS๓ 
) ดังนี้ 
       

 
  โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยการสำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
การสำรวจความคิดเห็นจากการประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อประมวลข้อมูลนำมาใช้กำหนดรูปแบบทิศทางในการจัดบริการหลักสูตรการจัดการศึกษาและบริการอื่น ๆ นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบหลักสูตรและ
การจัด การเรียนรู้โดยมีแผนการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตรปกติตามหลักสูตรแกนกลาง 

ภาพที ่๖  กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา 

กระบวนการจดัทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของ
หลักสตูรสถานศึกษา  

ออกแบบหลักสูตร 

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 

นำหลักสตูรไปใช้ 

นิเทศติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ประเมินผล 
 

รายงานผล 



ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
โดยเปิดแผนการเรียนที่หลากหลาย ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป โดยมี
นักเรียนเรียนรวม คือ นักเรียนกลุ่มปกติเรียนร่วมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ 
แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา มีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านดาระ และรายวิชา
เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แก่ รายวิชาการจัดการขยะ รายวิชาจักสาน เป็นต้น พัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน และบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS) ในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS ๑) ในภาคเรียนที่ ๑ และ ต่อยอดในรายวิชา การ
สื่อสารและการนำเสนอ (IS ๒) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการนำองค์ความรู้ไปบริการสังคม (IS ๓) ในภาคเรียนที่ ๒ 
ของปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แล้วนำหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจึงนำหลักสูตรไปใช้และมีการนิเทศกำกับ 
ติดตามและเมื่อสิ้นปีการศึกษาครูผู้สอนประเมินการใช้หลักสูตรแล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง จัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อรายงานผลและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศในหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี ด้านกีฬา และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และหลักสูตรธรณีสตูลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และปรับตัวอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี   มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
    โรงเรียนได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อดึงดูดและสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับชุมชนและนักเรียนกลุ่มใหม่ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาการทำโกปี้ควนโดน กิจกรรมศึกษาการทำข้าวซ้อม
มือ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนควนโดนใน โรงเรียนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนโดนวิทยา 
การจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House ) กิจกรรมแนะแนวสัญจร  
 
 โรงเรียนมีการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ความเป็นเลิศทางกีฬา ดนตรี ศิลปะ สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันที่หลากหลาย โดยมีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
 



 
 

    โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสำรวจความ
ต้องการผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมประชุมนักเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมอื่น 
ๆ โดยทำเป็นแบบสอบถามความต้องการจำเป็นและการสนับสนุนจากโรงเรียน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางกีฬา ดนตรี ศิลปะ สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันที่หลากหลาย สนับสนุน
การปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือในคาบนาทีชีวิตของทุกวัน และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดอาเซียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องสหกรณ์
โรงเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องอนัตตา ห้องละหมาดหญิง/ชาย ห้อง
พยาบาล ห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้สังคมรีไซเคิล (ห้อง Reuse ห้องเสื้อผ้ามือสอง ฐาน
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ฐานกิจกรรมการทำแก๊สชีวภาพ ห้องธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ฐานกิจกรรมการเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานกิจกรรมการปลูกผักไร้ดิน ฐานการเลี้ยงปลาดุกบ่อซีเมนต์ และฐานการเรียนรู้การเลี้ยง
ไส้เดือน) แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ได้แก่  แหล่งเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ชุมชนควนโดนใน ชุมชนบ้าน
สะพานเคียน ชุมชนบ้านปันจอร์) แหล่งเรียนรู้กิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่ (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ชุมชน
บ้านเกตรี ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า) มีการนิเทศ
กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา และจัดทำเป็นสารสนเทศต่อไป  
 
   โรงเรียนมีวิธีการในการจำแนกนักเรียน โดยการรับสมัครนักเรียนและสอบจัดชั้นเรียนเพ่ือจำแนกนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มตามแผนการเรียนต่าง ๆ และมีการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการคิดคำนวณ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้จัดให้เป็น
ลักษณะเรียนร่วม คือ นักเรียนกลุ่มปกติเรียนร่วมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้านต่าง  ๆระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา มีการวิเคราะห์ผู้เรยีน

ภาพที่ ๗ การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสนับสนุนนักเรยีนและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

วางแผนการดำเนินการ  

ดำเนินงานตามแผน 

วิเคราะห์และประเมินผล 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ประเมินผล 
 

สรุปและรายงานผล 



เป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อมูลสารสนเทศในการจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่ควรส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มปกติ และกลุ่ม
ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้งด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือตามใน
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัดของนักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตามความ
ต้องการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนควนโดนวิทยามีโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

๑) โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
๓) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  

     ภาพที ่๘  การจำแนกนักเรียน 

การจำแนกนักเรียน 

จัดทำโครงสร้างแผนการเรียน 

ดำเนินการรับสมัคร/สอบจดัชั้นเรยีน 

จัดนักเรยีนตามโครงสร้างแผนการเรียน 

คัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ 

กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 

ดำเนินการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ 

 สรุปและรายงานผล 



๔) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๕) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)  
๖) โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว มีกิจกรรมในระบบแนะแนว ได้แก่  

       - สอนวิชาแนะแนว ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม  
      - ให้บริการ ให้คำปรึกษาจากครูแนะแนว และนักเรียน YC  
      - งานทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กยศ.  
      - บริการข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษา เส้นทางสู่การประกอบอาชีพ   
      - แนะแนวการศึกษาต่อ 

๘) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 
      - เยี่ยมบ้านนักเรียน 
      - สแกนนักเรียนรายบุคคล (Scanning) 
       - ประเมินพฤติกรรมเด็ก (The Strengths and Difficulties Questionaire : SDQ) 
      - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
และการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นักเรียน

ได้รับการจัดการเรียนรู้ครบมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร โรงเรียนดำเนินการปรับกระบวนการสอน ดังนี้  
   ๑) จัดการเรียนการสอนแบบปกติท่ีโรงเรียนตามมาตรการ ศบค. (On-site) สำหรับนักเรียน 
จำนวนครึ่งหนึ่งของแต่ละห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (Online) สำหรับนักเรียนอีก
ครึ่งหนึ่งของแต่ละห้องเรียน (นักเรียนสลับวันกันไปโรงเรียน) โดยกำหนดให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Classroom ตามรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และมีการกำหนดภาระงาน/ชิ้นงานตามความเหมาะสม  

๒) เสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ (On-air) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
และจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-demand) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ๓) ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนทางไกล โดยให้เรียนแบบปกติที่โรงเรียน
ตามมาตรการ ศบค. (On-site) ทุกวัน และจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On-hand) 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด และได้รับรางวัลรางวัล/เกียรติบัตรในการแข่งขัน

ทางด้านวิชาการ และทางด้านกีฬา   
๒. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
       โรงเรียนควนโดนวิทยามีการจัดระบบงานภายใน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน ให้บรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ออกเป็น ๕ ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยผู้อำนวยการได้มอบอำนาจการบังคับบัญชาและอำนาจการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ 
ให้แก่รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่าย ลงมาจนถึงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย การปฏิบัติงานตามสายงาน ซึ่งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายและกลุ่มงาน มีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือใช้เป็นเป้าหมาย
สำคัญของการทำงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการนิเทศงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนำผลการสะท้อนมาปรับปรุและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป สรุปไดเ้ป็นแผนภาพที่ ๙ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ ๙  แสดงสภาพแวดล้อมของบุคลากร 
 

โรงเรียนควนโดนวิทยา  ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดทำ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื ่อง       
จัดอบรมพัฒนาครูโดยจัดอบรมเทคโนโลยี “การสร้างเกมคำถามด้วย Kahoot” และ “การสร้างวิดีโอเพื ่อทำ     
คอร์สออนไลน์” แกค่ณะครูทุกคนในโรงเรียน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนา
ตนเองของแต่ละบุคคล   การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในทุกสัปดาห์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองใน
การจัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงาน
ของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อใช้เป็นแนวทาง  ในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ  
ทางวิชาชีพ  



ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยทางโรงเรียนได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของบุคลากร เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื ่อนำมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้คณะครูทำผลงานเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ในระดับที่สูงขึ ้น ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ครูร้อยละ ๓๕.๑๔ ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ครู อันดับ คศ. ๑ จำนวน ๓ คน ครู อันดับ 
คศ. ๓ จำนวน ๑๐ คน) โดยในปัจจุบัน มีครูที่มีวิทยฐานะท้ังสิ้นคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙  ดังปรากฏในแผนภาพ
ที่ ๑๐ 

 

 
 
                        ภาพที่ ๑๐ แสดงการมีวิทยฐานะของครู 

 
ประเด็นที่  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
พัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกประจำอาคารมีปริมาณเพียงพอ เช่น ห้องเรียนคุณภาพมีเครื่องขยายเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์ จำนวน ๒๔ ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ห้อง 
มีคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ Notebook และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการบริการ
ห้องสืบค้น มีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติค มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่เสมอและแก้ไขกรณีท่ีเครื่องเสียหายหรือชำรุด และมีดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้าน
ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 

     ๑) ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณอาคาร 
     ๒) ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติเพ่ือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในห้องเรียน 
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ไม่มีวิทยฐานะ ข านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชียวชาญพิเศษ

ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ



     ๓) ติดตั้งระบบแสงสว่างภายในห้องเรียน ทางเดิน และจุดเสี่ยง ที่สามารถเกิดอุบัติเหตุหรือ
จุดล่อแหลม 

     ๔) ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
     ๕) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน 
     ๖) มีเรือนพยาบาล ซึ่งมีครูให้การดูแล และพร้อมจะส่งต่อไปโรงพยาบาล เมื่อเป็นอุบัติเหตุที่

เกินความช่วยเหลือที่โรงเรียนจะช่วยได้ 
    ๗) ฝึกซ้อมการอพยพนักเรียนร่วมกับ อบต. ควนโดน กรณีเกิดอัคคีภัย 
 ๘) ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-๑๙  
 ๙) จัดทำโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่โรงเรียนควนโดนวิทยา ในการจัดทำกิจกรรม ดังนี้ 
- จัดอบรมนักเรียนแกนนำ เรื่อง การป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙ 
- การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดการระบาดโรคโควิด-๑๙ 
- ติดตั้งจุดล้างมือบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนและบันไดทางขึ้นของแต่ละอาคารเรียน 

    - คัดกรองนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ และสร้างสุขวิทยาสำหรับ
บุคคล (จัดเตรียมอุปกรณ์คัดกรองโควิด-๑๙ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสบู่เหลวล้างมือให้เพียงพอ)  

 
ผลการดำเนินงาน 
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนควนโดนวิทยา มีการกำหนด

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และโครงการ
พัฒนางานบริการเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. สรุปโครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๒. สรุปงานสวัสดิการนักเรียน 
๓. สรุปโครงการพัฒนางานบริการเทคโนโลยี 
๔. บันทึกการทำความสะอาดแต่ละเขตรับผิดชอบ (กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา) 
๕. บันทึกการอยู่เวรยาม รักษาสถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียน 
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่ ๒. ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนควนโดนวิทยาใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและมาตรฐานเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บและมี
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มบริหารงาน เน้นความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีการ
นิเทศติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  หากพบว่า ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่
เพียงพอ คณะกรรมการจะปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
แม่นยำ ถูกต้องและเชื่อถือได้ จากนั้นคณะกรรมการจะวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล นำมา
จัดทำสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างโรงเรียน
กับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ ผ่านการประชุม การจัดนิทรรศการ 
เอกสาร แผ่นผับ จดหมายข่าว จัดทำหนังสือในรูปแบบของหนังสือราชการ ใช้การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สายของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน www.kd.ac.th ในทุกรูปแบบมีความรวดเร็วและมีความถูกต้อง
แม่นยำ เนื่องจากมีคณะกรรมการรับผิดชอบประจำทุกงาน มีการทบทวน วางแผนพัฒนาการจัดการความรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรมและการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

  โรงเรียนดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ จากการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนทำการ
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เช่น ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรในโรงเรียน ในการนำมาพัฒนางานและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ของบุคลากร มีกระบวนการจัดการ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น มีคุณภาพพร้อมใช้งาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
ผู้ดูแลและตรวจสอบโดยเฉพาะ และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาโรงเรียน มีคู่มือการประกันคุณภาพ ปฏิทินปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบและประมวลผล
เป็นระยะ  
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้นำระดับสู ง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ และนำสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยการนำข้อมูลจากทุกกลุ่ม
งานมาระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการนำไปสู่การถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้
ความรู้นั้นฝังแน่นอยู่ภายในโรงเรียนต่อไป 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑  แสดงกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

http://www.kd.ac.th/


   นอกจากนี้โรงเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น ๆ มีความแม่นยำ ถูกต้อง คงสภาพ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน  โดย
โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง และมีการตรวจข้อมูลก่อนการเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีที่จำเพาะเจาะจงในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริการนักเรียน ครู บุคลกากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง หลังจากที่ได้จัดทำตรวจสอบคุณภาพ โรงเรียนมีการนำสารสนเทศไปใช้ให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหาร ดังนี้ 
 ๒.๑ การใช้ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐานของนักเรียนรายบุคคลเพื่อให้กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูนำข้อมูลไปใช้สำหรับการ
จัดสรรงบประมาณ การจัดทุนการศึกษา การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นหลักฐานอ้างอิง  
 ๒.๒ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information 
System : EMIS)  
 ๒ .๓  การใช ้ ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบร ิหารมั ธยมศึกษาตอนปลาย  (Secondary 
Education Service Area : SESA) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน สารสนเทศด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากร กระบวนการเรียนการสอน ผลการทดสอบทางโอเน็ต 
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน ห้องพิเศษ/ห้องบริการ รวมไปถึงวัสดุ – ครุภัณฑ ์
 ๒.๔ การใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ 
บริหารจัดการเพ่ือความโปร่งใส ลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้
งบประมาณ 
 ๒.๕ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office) ซึ่งเป็นระบบการรับ – ส่งหนังสือของงานสาร
บรรณท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใช้สื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัดและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒.๖ การใช้โปรแกรม Secondary’๕๖ สำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของนักเรียน ข้อมูลงาน
ทะเบียน การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผลการเรียนรายบุคคล เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองทราบผลการ
เรียนและเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูนำผลการเรียนมาประกอบการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๗ การใช้ระบบติดตามข้อมูลนักเรียน ( Information Khuandonwittaya : I-KD) ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนและแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) จากครูที่ปรึกษาและครูแต่ละรายวิชา     ในทุก ๆ วัน เพ่ือ
ติดตามจำนวนการมาเรียนของนักเรียน จำนวนนักเรียนมาสาย จำนวนนักเรียนหนีเรียน  
 ๒.๘ การใช้ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสรุปข้อมูลเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ครูทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้าสู่ระบบและค้นหาข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บ
ไว้ที่ระบบสารสนเทศของโรงเรียน  แสดงข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคนพร้อมทั้งที่อยู่ของนักเรียน  ชื่อผู้บิดา
มารดา  ชื่อผู้ปกครอง  เบอร์โทรศัพท์นักเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง สามารถบันทึกรูปบ้านนักเรียน บันทึก
พิกัดบ้านของนักเรียนโดยแสดงตำแหน่งบ้านผ่าน google map  และระบบนำทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งต่อไป   
 ๒.๙ การใช้ระบบบริหารโรงเรียน (Eschool) เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนอย่างมีระบบ 
ประกอบด้วยกลุ่มงานต่าง ๆ ใช้ในการจัดการข้อมูลของกลุ่มงาน ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด จัดเก็บอย่างเป็น



ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
นำไปสู่การพัฒนานักเรียน ได้อย่างมประสิทธิภาพ 
 ๒.๑๐ การใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคคลากรสำหรับโรงเรียน (P-School Checking) 
 

ผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนควนโดนวิทยามีข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน ครบถ้วน ข้อมูลและสาระสนเทศต่าง ๆ 

ครอบคลุม เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูล และสารสนเทศไปใช้ใน การบริหารจัดการ และ ด้าน
การเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการ 

โรงเรียนควนโดนวิทยามีข้อมูลและ สารสนเทศเป็นหมวดหมู่ จัดเป็นระเบียบเรียกใช้ได้ สะดวก มีการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที บุคลากรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล ข้อมูลสาระสนเทศที่มีเป็น ปัจจุบันและทันสมัย 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. สารสนเทศโรงเรียนควนโดนวิทยา  
๒. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)  
๔. ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (Secondary Education Service Area : 

SESA) 
๕. โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคคลากร (P-School Checking) 
๖. เอกสารสารสนเทศต่าง ๆ 
 
 

ตาราง ๒๘  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

    สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศกึษาที่มีการกำหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจและเปา้หมายด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน และมีการศึกษา วิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา 
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนดผูร้ับผดิชอบ และเปดิโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนรว่มในทุกกระบวนการจนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
๑. มีระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 



มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
๓. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย ฯลฯ  
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  
ทั้ง ๕ ฝ่าย 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
๔. ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน มีความพึงพอใจ  
ในการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน 

 
มาก มากที่สุด สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
๓. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒  
เข้ารับการทดสอบกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐๐ --- 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ไม่มีการจัดสอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๙ 
๙. ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 

๑. ร้อยละของกลุ่มสาระที่เตรียมความพร้อม 
ในการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล (ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
ให้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถ 
ที่หลากหลายในทุกระดับ 
 

๗๕ ๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

๔. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
ไม่เกิน 

ร้อยละ ๓ 
๐ ตามเป้าหมาย 



มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เทียบกับข้อมูล
นักเรียนทั้งหมด) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๕ 

๕. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๖ 

๖. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 

๒. ร้อยละของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาได้รับ 
การประเมินผลการใช้ ปรับปรงุ และพัฒนา 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๕ 
๕. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
ความรู้ความเข้าใจ การแก้ปัญหา  
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน และชุมชน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๖ 

๖. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  
ตามหลักการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” 

 
๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒๐ ชั่วโมง 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๕ 

๕. ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพคร ู(PLC)  
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 

๑. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 



มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 

๒. ร้อยละของครูและบุคลากรมีพฤติกรรมพอเพียง 
ในการดำเนินชีวิต 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

๓. โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 

ดีมาก ดีมาก ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้  
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และ/หรือในชุมชน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ภูมิปัญญา/ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
๑. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีการรับรู้กิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 

๒. ร้อยละของผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 

๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

๓. ร้อยละของชุมชนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

๔. ร้อยละของผู้ปกครอง และชุมชนเครือข่าย  
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ของโรงเรียนอีโคสคูล 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๕ 

๕. จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
๑๕ 

โรงเรียน 
--- 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งดจัดกิจกรรม 



มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการ “สิ่งแวดล้อม
ศึกษา” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๕ 

๕. ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพทั้งในและนอกห้องเรียน  
และสภาพแวดล้อมทางสังคม   
 

มาก มาก ตามเป้าหมาย 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 

๒. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 

มาก มากที่สุด สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

  
  จากตารางที ่๒๘  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ พบวา่ ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔ ประเดน็พิจารณา และสูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน ๒ ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็น
ส่วนใหญ่ 

 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community)   

    กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา 

 
 
 



    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
    ๑) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและงานวิจัย  
    ๒) พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
    ๓) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน     
 
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และ อุทิศตน
ในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยใช้การบริหารรูปแบบ SMILE MODEL 

 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๑ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 
๒.๑ กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนควนโดนวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

 ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 แบบ Active learning ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ตามประเด็นพิจารณาดังนี ้

๑.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ IS๑ รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนักเรียนได้ร่วมกันสำรวจและค้นหาประเด็นการเรียนรู้
เอง หาความรู้ฐาน นำความรู้ฐานมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เรียนรู้สถานการณ์และกำหนดทางเลือก 
วางแผนการจัดการ ออกปฏิบัติกิจกรรมในการแก้ปัญหา นำผลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น และมีการพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล (CS) อย่างต่อเนื่องครบทุกกลุ่มสาระ    

๒.  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรม

การสอน ๒ รูปแบบทั้งในระบบการเรียนแบบ Onsite และ Online โดยใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้

ผ่าน Google classroom ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด ๑๙  ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา

และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านดาระ 



๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการ

สร้างวินัยในการเรียนเชิงบวก ด้วยการให้กำลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนทำดี กล่าวชื่นชม โดยพยายาม
ให้การชมเกิดขึ้นบ่อยกว่าการตักเตือน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้างการ    
จูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่คล่อง และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้าง
แบบทดสอบ (Test Blueprint) และหาค่า IOC ของข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  

๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)   

การนิเทศชั้นเรียน การเปิดชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

    ๒.๒ ผลการดำเนินงาน   
      โรงเรียนควนโดนวิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย ๕  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ทำให้

นักเรียนผลงานที่สามารถนำมาใช้ได้จริง เช่น การบริหารการจัดการขยะ การกำจัดขยะอินทรีย์ 
การทำปุ๋ยหมัก การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเรียน Online ได้แม้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ทำให้การวัดและ
ประเมินผลตรงตามสภาพจริง  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ทำให้
ครูได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่นำมาใช้กิจกรรมการสอน ส่งผลให้นักเรียนสนใจในการทำกิจกรรม
มากขึ้น 

     
 
 



๒.๓  โครงการ/กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึ้น และแหล่งข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ จำแนกตามประเด็น
พิจารณา  
ประเด็นพิจารณา๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ทำ
ให้นักเรียนผลงานที่สามารถนำมาใช้ได้จริง เช่น การบริหารการจัดการขยะ การกำจัดขยะอินทรีย์ 
การทำปุ๋ยหมัก การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
  แผนการจัดการเรียนรู้  
  ผลงานนักเรียน 
 
ประเด็นพิจารณา  ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
  โครงการพัฒนางานบริการเทคโนโลยี 
  โครงการพัฒนาห้องสมุด 
  โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนสามารถเรียน Online ได้แม้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
  ห้องสมุด 
  ห้องคอมพิวเตอร์ 
  ห้องภูมิปัญญา 
 
ประเด็นพิจารณา ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
          กิจกรรมการพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
                   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
  เอกสารการเปิดชั้นเรียน 



  เอกสารการนิเทศครูผู้ร่วมนิเทศ 
ประเด็นพิจารณา ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
  โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ทำให้การวัด

และประเมินผลตรงตามสภาพจริง  

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
  ธุรการชั้นเรียน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  บันทึกหลังสอน 
 
ประเด็นพิจารณา ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
  ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู้ ทำให้ครูได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่นำมาใช้กิจกรรมการสอน ส่งผลให้นักเรียนสนใจในการทำ

กิจกรรมมากข้ึน 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
  เอกสารการจัดกิจกรรม PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 

 
                                                            

 
 

ภาพที่ ๑๒   แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 

C 

 



ตาราง ๒๙  แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำแนกตาม
ประเด็นพิจารณา 

 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด   
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 
๒.ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริม 
บทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้ 
เป็นรูปธรรม   
๓. ครูนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ 
webpage, Google form, Google Meet , Google Sheet 
, Application, Kahoot  Google เอกสาร , Live 
Sheet,Canvaฯลฯ 
๔.ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์ 
  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
๕.ครูวัดผลด้วยวธิีการที่หลากหลาย สามารถ 
นำข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๖.ครูมีการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพครู (PLC) ทำให้ครูได้รวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑.ครูควรตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง
กัน 

 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 



    
   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
 ๑) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๒) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) 

 ๔) โครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
          ๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        ๑) ครูใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)  ในการบริหารจัดการเรียนการสอน  
        ๒) ใช้กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ๗ ขั้นตอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 
        สิ่งแวดล้อม (Eco School) 
        ๓) ใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในวิชา IS ๑ , IS ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
งบประมาณ โครงการ 

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 
 ปีการศึกษา 2564 คิดจากยอดจำนวนนักเรียนได้จำนวนเงิน 2,374,000 บาท 
 หัก  ค่าใช้จ่ายประจำ      รวม         1,476,200  บาท 
  1) ค่าจ้างครูและสมทบประกันสังคม เป็นเงิน  592,200  บาท 
  2) ค่าสาธารณูปโภค   เป็นเงิน  384,000  บาท 
  3) ค่าเดินทางไปราชการ   เป็นเงิน   100,000  บาท    
  4) วัสดุสำนักงาน (กองกลาง)  เป็นเงิน  300,000  บาท 
  5) ค่าซ่อมแซมอาคาร   เป็นเงิน  100,000  บาท 
 

 คงเหลือเงินอุดหนุนสำหรับจัดสรร จำนวน 897,800  บาท 
  งบบริหาร      20%  เป็นเงิน  179,560  บาท 
  จัดสรรให้แต่ละฝ่าย   80%  เป็นเงิน  718,240  บาท 
 

2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ปีการศึกษา 2563  คิดจากยอดจำนวนนักเรียนได้จำนวนเงิน 595,100 บาท 
 

 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้กำหนดโครงการที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์
การประเมินโรงเรียนอีโคสคูล กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน ค่านิยม 12 ประการ นโยบายของต้นสังกัด และนโยบาย
ของโรงเรียนควนโดนวิทยา สรุปดังนี้ 
   

ตารางสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  
 

ที ่ ฝ่าย 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

อุดหนุน เรียนฟร ี ระดมทุน อื่น ๆ รวม 
1 บริหารวิชาการ 20 451,900 414,100 -    40,000 906,000 44.48 
2 บริหารกิจการ นร. 5 - 131,000 -     6,300 137,300 6.74 
3 บริหารทั่วไป 5 163,928  50,000 517,000 100,000 811,210 40.8 
4 บริหารบุคคล 6 37,412 - - - 37,412 1.84 
5 บริหารงบประมาณ 1 20,000 - - - 20,000 0.98 
6 พิเศษ 2 45,000 - - 60,000 105,000 5.16 
 รวม 39 718,240 595,100 517,000 206,300 2,036,640 100 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกลุ่มงบประมาณ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
 

งบประมาณ 27,000  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  

การส่งเสริมกิจกรรมงานสภานักเรียนเป็นเวทีหนึ่งสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สภานักเรียนและกรรมการ
นักเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้า
ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร
สภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การดำเนินงานสภานักเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ
และหน้าที ่ในทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความ
รับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความ
สามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป  
 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีจติอาสาและมีทักษะ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภายนอก  

 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคนใช้สิทธิ์ใน
การเลือกตั้งสภานักเรียน 
 
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสภานักเรียน
จำนวน 1 ห้อง 

√ 
 
 

 
√ 
 

 นักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนในปี
การศึกษา 2565 โดยรูปแบบ
ออนไลน์ มีนักเรียนใช้สิทธ์
เลือกตั้งร้อยละ80 
ห้องสภามีตู้เก็บเสื้อสูทสภา
นักเรียน และมีการจัดทำป้าย
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 



ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
คุณภาพ 

.1 สภานักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ มี
จิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
3.มีห้องสภานักเรียนไว้สำหรับทำ
กิจกรรมด้านต่าง 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

 สภานักเรียนมีภาวะความเป็น
ผู้นำ มีจิตอาสาและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
มีห้องสภานักเรียนไว้สำหรับทำ
กิจกรรมด้านต่าง 

 

ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.80   
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.89   

1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.70   
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.48   

1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.50   

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.67   

2.  ด้านปัจจัย    

     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.78   
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.96   

     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.99   
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.88   

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.90   

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.80   
เฉลี่ยรวม 

(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.79   



สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (50,000 บาท)  เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (....---..... บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 27,000 บาท 
                   ใช้ไป 27,000 บาท  

   คงเหลือ 0 บาท 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1. 25/01/65 เลือกตั้งสภานักเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ 

- - - 

2. 15/03/2565 พัฒนาและปรับปรุงห้อง
สภานักเรียน 

23,200 - นัฐดนัย   อาดำ 

3. 19/03/2565 อบรมสภานักเรียน 6,000 - นัฐดนัย   อาดำ 
 

สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในโครงการนี้ 
       ไดด้ำเนินกิจกรรมการปรับปรุงห้องสภานักเรียนและอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ สร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการเป็นผู้นำนักเรียนที่ดี  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน สร้างนิสัยให้กับนักเรียนรู้จัก
การช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา  มีคุณธรรม จริยธรรม  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถนำเอา
ประสบการณ์ที่ไม่มีในชั้นเรียนไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

จุดที่ควรพัฒนา 
        ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ในบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้เหมาะสมมากกว่านี้  ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมและทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการพัฒนาการ ให้นักเรียนการทำงานเป็นทีม  รู้จักมีจิตอาสา   ครูและนักเรียนควรทำเข้าความ
เข้าใจในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สร้างให้นักเรียนทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ครูที่ปรึกษาค่อยชี้แนวทางแนะนำ ให้คำปรึกษานักเรียนได้ 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.โครงการชมรม TO BE NUMBER  ONE 
 

งบประมาณ 29,820   บาท 
 
หลักการและเหตุผล 

ชรมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาทาง
สังคมชุมชน ปัญหายาเสพติด จึงมีความต้องการช่วยส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยการปลูกฝังสิ่งดีๆ
กิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียนเพื่อให้เขามีทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพด้านสุขภาพ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มีร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์หลีกเลี่ยงจากการมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดมีกิจกรรมที่
ชอบซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดปัญหาของชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

วัตถุประสงค ์
     2.1   เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
     2.2   เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
     2.3   เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
     2.4   เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
     25.   เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
สมาชิกชมรมจำนวน 750 คน 
2. ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม TO 
BE NUMBER ONE โรงเรียนควน
โดนวิทยา จำนวน 1 ห้อง   และ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
3 . คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 100 คน 
4 .บุคลากรร้อยละ 90 ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

√ 
 

 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมจำนวน 740 
คน 
ได้พัฒนา และปรับปรุง ห้อง
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 1 
ห้อง   และแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ80  



5 ผู้เรียนร้อยละ 99 ให้ความร่วมมือ
ในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 
 

ด้าน
คุณภาพ 

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6และ
บุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมสมาชิกชม
ทุกคน 
2.ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 1 ห้อง 
ที่มีความพร้อม  ให้การช่วยเหลอืดูแล
นักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด   
 3.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการการดำเนินตามโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
  4. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความ
เข้าใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 
 5 .บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 70 
ให้ความร่วมในการร่วมกิจกรรม 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
สมาชิกชมทุกคน 
มีห้องชมรม TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา 
จำนวน 1 ห้อง ที่มีความพร้อม       
ให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านยาเสพติด   
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการการดำเนินตามโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย  นักเรียน
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
และปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มึนเมาทุกชนิด 
  

 
 
ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.80   
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.89   

1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.70   

1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.48   
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.50   

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.67   



รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.78   

     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.96   

     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.99   
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.88   

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.90   

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.80   
เฉลี่ยรวม 

(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.89   

 
สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (............บาท)  เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (29,820บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 29,820บาท 
                   ใช้ไป 20,720 บาท  

   คงเหลือ 9,100 บาท 
 

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1. 16/08/2564 ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม 
TO BE NUMBER  ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา 

20,720  9,100 นัฐดนัย  อาดำ 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในโครงการนี้ 
       ไดด้ำเนินกิจกรรมการปรับปรุงห้องชมรมห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรยีนควนโดน
วิทยาและกิจกรรมอ่ืนๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการใช้ห้องชมรม TO BE 
NUMBER  ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา  นักเรียนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา 
แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม  นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน 



นักเรียนมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน  มีสถานที่ท่ี
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน นักเรียนมีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็น
อาสาสมัครให้คำปรึกษาเพ่ือนช่วยเพื่อน  จุดเด่นของกิจกรรมชมรมจะมีครูที่ปรึกษา ที่เขียนโครงการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล( สสจ.สตูล)  และเทศบาลอำเภอควนโดน มาช่วยในการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER  ONE มีกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความสามารถของนักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาน
ในการดำเนินงาน   ทางคณะกรรมการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER  ONE  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 

จุดที่ควรพฒันา 
        ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรรมเช่นจัดกิจกรรมออนไลน์  ครูที่ปรึกษาควรให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด  และห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรียนควนโดน
วิทยา เหมาะแก่การทำกิจกรรมของนักเรียน เป็นศูนย์เพื ่อนใจ ศูนย์เพื ่อนใจ TO BE NUMBER ONE         
เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแล
สมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้
เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี)มีความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจ
ในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสสำหรับ
การแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกัน
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการพัฒนาห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรยีนควนโดนวิทยา เป็นที่ทำกิจกรรมให้กับ
นักเรียนอย่างหลากหลาย  และควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับนักเรียนสืบค้นข้อมูล เพ่ืออำนวยความ
สะดวกคณะกรรมการได้ช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน  และไม่ควรปิดกั้นความสามารถของเด็ก ควรให้การสนับสนุน
กิจกรรมทุกรูปแบบ  ครูควรทำความเข้าใจ และเข้าถึงรูปแบบกิจกรรมชมรมให้ชัดเจน 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.โครงการชมรม TO BE NUMBER  ONE 
 

งบประมาณ 29,820   บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
ชรมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาทาง

สังคมชุมชน ปัญหายาเสพติด จึงมีความต้องการช่วยส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยการปลูกฝังสิ่งดีๆ
กิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียนเพื่อให้เขามีทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพด้านสุขภาพ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มีร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์หลีกเลี่ยงจากการมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดมีกิจกรรมที่
ชอบซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดปัญหาของชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

วัตถุประสงค ์
     2.1   เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
     2.2   เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
     2.3   เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
     2.4   เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
     25.   เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
สมาชิกชมรมจำนวน 750 คน 
2. ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม TO 
BE NUMBER ONE โรงเรียนควน
โดนวิทยา จำนวน 1 ห้อง   และ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
3 . คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 100 คน 
4 .บุคลากรร้อยละ 90 ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

√ 
 

 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมจำนวน 740 
คน 
ได้พัฒนา และปรับปรุง ห้อง
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 1 
ห้อง   และแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ80  



5 ผู้เรียนร้อยละ 99 ให้ความร่วมมือ
ในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 
 

ด้าน
คุณภาพ 

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6และ
บุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมสมาชิกชม
ทุกคน 
2.ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 1 ห้อง 
ที่มีความพร้อม  ให้การช่วยเหลอืดูแล
นักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด   
 3.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการการดำเนินตามโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
  4. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความ
เข้าใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 
 5 .บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 70 
ให้ความร่วมในการร่วมกิจกรรม 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
สมาชิกชมทุกคน 
มีห้องชมรม TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา 
จำนวน 1 ห้อง ที่มีความพร้อม       
ให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านยาเสพติด   
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการการดำเนินตามโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย  นักเรียน
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
และปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มึนเมาทุกชนิด 
  

 
 
ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการ    

1.6 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.80   
1.7 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.89   

1.8 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.70   

1.9 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.48   
1.10 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.50   

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.67   



รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.78   

     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.96   

     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.99   
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.88   

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.90   

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.80   
เฉลี่ยรวม 

(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.89   

 
สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (............บาท)  เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (29,820บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 29,820บาท 
                   ใช้ไป 20,720 บาท  

   คงเหลือ 9,100 บาท 
 

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1. 16/08/2564 ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม 
TO BE NUMBER  ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา 

20,720  9,100 นัฐดนัย  อาดำ 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในโครงการนี้ 
       ไดด้ำเนินกิจกรรมการปรับปรุงห้องชมรมห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรยีนควนโดน
วิทยาและกิจกรรมอ่ืนๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการใช้ห้องชมรม TO BE 
NUMBER  ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา  นักเรียนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา 
แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม  นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน 



นักเรียนมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน  มีสถานที่ท่ี
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน นักเรียนมีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็น
อาสาสมัครให้คำปรึกษาเพ่ือนช่วยเพื่อน  จุดเด่นของกิจกรรมชมรมจะมีครูที่ปรึกษา ที่เขียนโครงการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล( สสจ.สตูล)  และเทศบาลอำเภอควนโดน มาช่วยในการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER  ONE มีกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความสามารถของนักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาน
ในการดำเนินงาน   ทางคณะกรรมการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER  ONE  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 

จุดที่ควรพฒันา 
        ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรรมเช่นจัดกิจกรรมออนไลน์  ครูที่ปรึกษาควรให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด  และห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรียนควนโดน
วิทยา เหมาะแก่การทำกิจกรรมของนักเรียน เป็นศูนย์เพื ่อนใจ ศูนย์เพื ่อนใจ TO BE NUMBER ONE         
เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแล
สมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้
เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี)มีความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจ
ในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสสำหรับ
การแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกัน
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการพัฒนาห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรยีนควนโดนวิทยา เป็นที่ทำกิจกรรมให้กับ
นักเรียนอย่างหลากหลาย  และควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับนักเรียนสืบค้นข้อมูล เพ่ืออำนวยความ
สะดวกคณะกรรมการได้ช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน  และไม่ควรปิดกั้นความสามารถของเด็ก ควรให้การสนับสนุน
กิจกรรมทุกรูปแบบ  ครูควรทำความเข้าใจ และเข้าถึงรูปแบบกิจกรรมชมรมให้ชัดเจน 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ 
 

งบประมาณ 24,000  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่มีภาวะสุขภาพกายและสุขภาพที่ไม่ดีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสาเหตุต่างๆในภาวะโลก
กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยทางเทคโนโลยีจึงทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นักเรียนมากขึ้น สำหรับปัญหาสุขภาพในโรงเรียน ปีนี้  ทางโรงเรียนได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการ
ป้องกันมิให้มีนักเรียนมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการ
เอาใจใส่ดูแลตนเองในการบริโภค ออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะปัญหาทางสุขภาพของตนเอง  เพื่อรณรงค์ให้
นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
งานอนามัยโรงเรียนจึงจำเป็นต้องพัฒนางานให้บริการได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้งานอนามัยโรงเรียนมีความพร้อมไว้ใช้บริการ 

          2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการ เอาใจใส่ ดูแลตนเองในการบริโภคอาหาร 
          2.3 เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยา  อาหารที่หลากหลายและเพียงพอ 

 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

– อาจารย ์และนกัเรียนใชบ้ริการ
พยาบาล  โรงอาหาร 80 % 

 
 
-มีเวชภณัฑย์า   อาหารที่
หลากหลายและเพียงพอ 

 
 
 - นกัเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีและ
มีวินยัในการออกก าลงักาย  รูจ้กั
เลือกบริโภค 
 
 

 
 
 
    
 
   / 
 
 
 
 
 
   / 

 
 
  
 
 
   

-งดบริการอาหารกลางวัน 
เนื่องด้วย การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 
-ให้บริการน้อยมาก เนื่องด้วย
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 
 
-นกัเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดี
และมีวินยัในการออกก าลงั
กาย  รูจ้กัเลือกบริโภค 
 



ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
คุณภาพ 

- มีหอ้งพยาบาล  และโรงอาหาร

ที่มีบรรยากาศเหมาะสม ส าหรบั

ผูร้บับริการ          

 -  มีเวชภณัฑ ์ วสัด ุ ครุภณัฑ ์ 

เพียงพอแก่ผูร้บับรกิาร 

    / 
 
 
 
   / 

   -ห้องพยาบาล และโรงอาหาร
มีความพร้อมให้บริการ 
 
-มีเวชภณัฑ ์ วสัด ุ ครุภณัฑ ์ 
เพียงพอแก่ผูร้บับรกิาร 

 

ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.78 0.87  

1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.85 0.90  
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.30 0.75  

1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.25 0.70  
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.35 0.85  

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.50   

2.  ด้านปัจจัย    

     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.50 0.84  

     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.75 0.75  
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.87 0.90  

     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.75 0.75  
เฉลี่ย 

(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 
4.71   

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.75 0.75  

เฉลี่ยรวม 
(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.65   

 



สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (...24,350. .. บาท)   เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (....---..... บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท)  
  ได้รับจัดสรรจำนวน   24,000  บาท 
                   ใช้ไป              24,350. บาท  

   คงเหลือ           …-350…..บาท 
 

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/
ปี 

กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1 23/4/64 จัดซื้อเวชภัณฑ์ 5,800.บ 18,200 นางสารอ  แซะอาหล ี

2 14/6/64 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,450.บ 13,750  

3 20/12/64 เปลี่ยนสารไส้กรอกเครื่องทำ
น้ำเย็น 

4,500.บ 9,250  

4 6/01/64 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 2,700.บ  6,550  
5  ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 6,900. บ -350.บ  

 

สรุปผลในภาพรวม 
 จดุเด่นในโครงการนี้ 
        มีเวชภัณฑ์ยา  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ให้บริการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
        ข้อมูลการให้บริการ  การใช้บริการ  การรายงานข้อมูล จัดทำข้อมูลในระบบ 

ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดเจ้าหน้าที่  ที่มีความชำนาญในการรายงานข้อมูล  จัดทำข้อมูลในระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.โครงการจ้างบุคลากร 
 

งบประมาณ 604,200  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนควนโดนวิทยามีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และโรงเรียนขาดครูผู้สอนทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ บรรณารักษ์และการงานอาชีพอยู่ เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดสรร
อัตรา ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน  และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ,
นักการภารโรง เพ่ือสนับสนุนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด  
 

วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากรแต่ละฝ่าย แต่ละงาน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำนวนเพียงพอ 
     2.2  เพ่ือให้การทำงานแต่ละฝ่าย แต่ละงาน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1 จ้างบุคลากรจำนวน  6   คน คือ 
ครูอัตราจ้าง 3 คนและลูกจ้าง
ชั่วคราว 3 คน        
2 จ่ายค่าประกันสังคมของครูอัตรา
จ้าง 3 คนและลูกจ้างชั่วคราว 3 คน 
 

  มีการจ้างบุคลากรจำนวน 6 คน 
1.นางสาวสุไรยา  หมาดปันจอร์ 
2.นางสาวญูฮานี  มะสันติ 
3.นายสุไลมาน เด่นดารา 
4.นางสาวอัญชลี  สามัญ 
5.นายอิสมาแอน  ตาเดอิน 
6.นายสุรศักดิ์  มรรคาเขต 

ด้าน
คุณภาพ 

 1 เพ่ือให้บุคลากรที่จ้างทำงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  งานต่าง ๆ และการจัดการเรียน
การสอนมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น 

 
 ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.52 0.51 มากที่สดุ 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.45 0.57 มากที่สดุ 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.28 0.46 มาก 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.47 0.51 มากที่สดุ 



รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.63 0.49 
มากที่สดุ 
 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.47 0.51 มากที่สดุ 

2.  ด้านปัจจัย    

     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.52 0.51 มากที่สดุ 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สดุ 
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.50 0.51 มากที่สดุ 
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.59 0.50 มากที่สดุ 

เฉลี่ย  (นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 4.54 0.51 มากที่สดุ 
3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.63 0.49 มากที่สดุ 

เฉลี่ยรวม  (นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 4.55 0.50 มาก 
 

สรุปการใช้งบประมาณ 

       เงินอุดหนุน (  604,200  บาท  )     เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (....---..... บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน   604,200   บาท   
                   ใช้ไป   302,400      บาท    

คงเหลือ    301,800 บาท 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 
1 1 เมษายน 64–  

31 มีนาคม 65 
1. จ้างบุคลากรจำนวน  6 คน 604,200 

ใช้ไป  
288,000      
เดือนละ 
48,000 
บาท 

301,800 
 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 

2 1 เมษายน 64–  
31 มีนาคม 65 

2.จ่ายค่าประกันสังคม
บุคลากรจำนวน  6   คน 

14,400 นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 

 



สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในกิจกรรมนี้ 
       1. มีการจ้างบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้งานต่าง ๆมีคนเพียงพอต่อการทำงานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

      2.มีครูเพียงพอต่อคาบสอนและมีการจัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
จุดที่ควรพัฒนา  

        - 
 ข้อเสนอแนะ 
        - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

งบประมาณ 53,000  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นมีครูที่ปรึกษาที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ  

ด้าน
ปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนควนโดนวทิยาทุกคน
ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา 
2. มีฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 
3. มีฐานข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
4. จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
5. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
พิเศษได้รับการดูแลและพัฒนา 

  1. นักเรียนโรงเรียนควนโดนวทิยา 
100 % ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่
ปรึกษา 
2. ทุกห้องเรียนมีฐานข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
3. โรงเรียนมีฐานข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
เปราะบางพิเศษได้รับการดูแลและ
พัฒนาอย่างถั่วถึง 

ด้าน
คุณภาพ 

1. ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพ
จากครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 

  1. โรงเรียนมีระบบงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่าง
เต็มศักยภาพจากครูที่ปรึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 



ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5.00 0.00 มากที่สุด 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 4.92 0.18 มากที่สุด 
2.  ด้านปัจจัย    
     2.1 งบประมาณเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
     2.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
     2.4 การประชาสัมพันธ์และประสานงาน 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.80 0.33 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.88 0.18 มากที่สุด 
 

สรุปการใช้งบประมาณ 
        เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   

  เงินเรียนฟรี (…………..บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
 

  ได้รับจัดสรรจำนวน    53,000 บาท 
                   ใช้ไป   14,000 บาท  

   คงเหลือ   39,000 บาท 
 

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/
ปี 

กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1 15 ก.พ. 65 ควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง  
- เครื่องอุปโภคบริโภค 

14,000 39,000 นางฮตีลา  เกปัน 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่น 
       การดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนมีฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล นักเรียน



ได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
       1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้กำหนดการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนแบบสัญจรปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นครูที่ปรึกษาจึงใช้วิธีการประสานกับผู้ปกครองผ่านช่องทางระบบ
ออนไลน์ ซึ่งทำให้การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลำบากและประสบ
ผลสัมฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
      2. จากการออกการเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพิเศษ พบว่ายังมีนักเรียนอีก
หลายครอบครัวที่ต้องการได้รับการดูแลและช่วยเหลือ  

ข้อเสนอแนะ 
      1. จัดประชุมผุ้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานทีโ่รงเรียนควนโดนวิทยา เพ่ือให้
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในการดูและช่วยยเหลือนักเรียนกันโดยตรง 

     2. เพ่ิมจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางพิเศษ กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.โครงการชมรม TO BE NUMBER  ONE 
 

งบประมาณ 29,820   บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
ชรมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาทาง

สังคมชุมชน ปัญหายาเสพติด จึงมีความต้องการช่วยส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยการปลูกฝังสิ่งดีๆ
กิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียนเพื่อให้เขามีทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพด้านสุขภาพ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มีร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์หลีกเลี่ยงจากการมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดมีกิจกรรมที่
ชอบซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดปัญหาของชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

วัตถุประสงค ์
     2.1   เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
     2.2   เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
     2.3   เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
     2.4   เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
     25.   เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
สมาชิกชมรมจำนวน 750 คน 
2. ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม TO 
BE NUMBER ONE โรงเรียนควน
โดนวิทยา จำนวน 1 ห้อง   และ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
3 . คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 100 คน 
4 .บุคลากรร้อยละ 90 ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

√ 
 

 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมจำนวน 740 
คน 
ได้พัฒนา และปรับปรุง ห้อง
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 1 
ห้อง   และแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ80  



5 ผู้เรียนร้อยละ 99 ให้ความร่วมมือ
ในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 
 

ด้าน
คุณภาพ 

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6และ
บุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมสมาชิกชม
ทุกคน 
2.ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 1 ห้อง 
ที่มีความพร้อม  ให้การช่วยเหลอืดูแล
นักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด   
 3.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการการดำเนินตามโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
  4. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความ
เข้าใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 
 5 .บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 70 
ให้ความร่วมในการร่วมกิจกรรม 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วม
สมาชิกชมทุกคน 
มีห้องชมรม TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา 
จำนวน 1 ห้อง ที่มีความพร้อม       
ให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านยาเสพติด   
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการการดำเนินตามโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย  นักเรียน
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
และปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มึนเมาทุกชนิด 
  

 
 
ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.80   
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.89   

1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.70   

1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.48   
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.50   

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.67   



รายการ X̅ S.D. ความหมาย 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.78   

     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.96   

     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.99   
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.88   

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.90   

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.80   
เฉลี่ยรวม 

(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.89   

 
สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (............บาท)  เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (29,820บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 29,820บาท 
                   ใช้ไป 20,720 บาท  

   คงเหลือ 9,100 บาท 
 

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1. 16/08/2564 ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม 
TO BE NUMBER  ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา 

20,720  9,100 นัฐดนัย  อาดำ 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในโครงการนี้ 
       ไดด้ำเนินกิจกรรมการปรับปรุงห้องชมรมห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรยีนควนโดน
วิทยาและกิจกรรมอ่ืนๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการใช้ห้องชมรม TO BE 
NUMBER  ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา  นักเรียนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา 
แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม  นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน 



นักเรียนมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน  มีสถานที่ท่ี
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน นักเรียนมีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็น
อาสาสมัครให้คำปรึกษาเพ่ือนช่วยเพื่อน  จุดเด่นของกิจกรรมชมรมจะมีครูที่ปรึกษา ที่เขียนโครงการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล( สสจ.สตูล)  และเทศบาลอำเภอควนโดน มาช่วยในการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER  ONE มีกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความสามารถของนักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาน
ในการดำเนินงาน   ทางคณะกรรมการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER  ONE  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 

จุดที่ควรพฒันา 
        ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรรมเช่นจัดกิจกรรมออนไลน์  ครูที่ปรึกษาควรให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด  และห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรียนควนโดน
วิทยา เหมาะแก่การทำกิจกรรมของนักเรียน เป็นศูนย์เพื ่อนใจ ศูนย์เพื ่อนใจ TO BE NUMBER ONE         
เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแล
สมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้
เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี)มีความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจ
ในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสสำหรับ
การแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกัน
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการพัฒนาห้องชมรม TO BE NUMBER  ONE โรงเรยีนควนโดนวิทยา เป็นที่ทำกิจกรรมให้กับ
นักเรียนอย่างหลากหลาย  และควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับนักเรียนสืบค้นข้อมูล เพ่ืออำนวยความ
สะดวกคณะกรรมการได้ช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน  และไม่ควรปิดกั้นความสามารถของเด็ก ควรให้การสนับสนุน
กิจกรรมทุกรูปแบบ  ครูควรทำความเข้าใจ และเข้าถึงรูปแบบกิจกรรมชมรมให้ชัดเจน 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

งบประมาณ 89,610  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การดำเนินงาน และผลงานของ

โรงเรียนที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้กับทุกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควนโดนได้จัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว  

งานโสตทัศนูปกรณ์มีหน้าที่ในการให้บริการเก็บรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ การจัดสถานที่
อำนวยความสะดวกเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ อำนวยความสะดวกใน
เรื่องแสง สี เสียง แก่โรงเรียน โดยมีทิศทางการพัฒนาไปสู่การให้บริการ  และประสานงาน  ในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้นโรงเรียนควนโดน
วิทยาจึงจัดทำโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  
     2.2 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 
     2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

2.2. เพ่ือจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 
2.3. เพ่ือให้ระบบกระจายเสียงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.4. เพ่ือให้ระบบกระจายเสียงเป็นไปอย่างทั่วถึง  
2.5. เพื่อให้ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมแก่การให้บริการในการจัดการเรียนการสอน การประชุม 
2.6. เพ่ือให้ครูสามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 

สภาพ
ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1. ผลการประเมินครูและ
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนได้รับบริการงาน
ประชาสัมพันธ์และงาน

  1. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้รับบริการงานประชาสัมพันธ์
และงานโสตทัศนูปกรณ์ใน
ระดับดีมาก  



ลำดับที่ เป้าหมาย 

สภาพ
ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โสตทัศนูปกรณ์ ในระดับดี
มาก 

2. นักเรียนทุกคน ได้รับบริการ
ในการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

3. ครูทุกคน ได้รับบริการในการ
ใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

2. นักเรียนทุกคน ได้รับบริการใน
การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

3. ครูทุกคน ได้รับบริการในการใช้
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

 

ด้าน
คุณภาพ 

1. งานประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนมีการเผยแพร่ต่อครู
และบุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

  1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเร ียนที ่ท ันต ่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนมีช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที ่หลากหลาย
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

2. ครูและนักเร ียนได้ร ับบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความพร้อม
ในการให้บริการ 

 
ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านสภาพแวดล้อมของกจิกรรม/โครงการ     

1.1 โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 4.92 0.31 มากที่สุด 
1.2 โครงการสอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน 4.73 0.47 มากที่สุด 
1.3 โครงการสอดคล้องกับแผนพฒันาโรงเรยีน 4.64 0.67 มากที่สุด 
1.4 โครงการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. 4.14 0.76 มาก 

2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ    
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.60 0.57 มากที่สุด 
2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ ์ 4.82 0.48 มากที่สุด 
2.3 ความพร้อมของสถานท่ี 4.39 0.84 มาก 
2.4 ความเพียงพอของบุคลากร 4.51 0.63 มากที่สุด 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดโครงการ    



รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
    3.1 การวางแผนดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 4.60 0.62 มากที่สุด 

3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตล่ะกิจกรรม 4.70 0.65 มากที่สุด 
    3.3 การนิเทศติดตามดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 4.14 0.84 มาก 
    3.4 กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 4.85 0.38 มากที่สุด 
4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ 

   

ด้านผลผลิต (Output)    

   4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 4.82 0.48 มากที่สุด 
   4.2 การดำเนินงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการ 4.70 0.65 มากที่สุด 
   4.3 การดำเนินงานบรรลตุามเปา้หมายที่ตั้งไว ้ 4.57 0.73 มากที่สุด 
ด้านผลลัพธ์ (Outcome)    

 4.4 ภาพรวมความพึงพอใจในการดำเนินงานประชาสมัพันธ์
และงานโสตทัศนูปกรณ ์

4.57 
 

0.63 
 

มากที่สุด 

 

สรุปการใช้งบประมาณ 
        เงินอุดหนุน ( 89,610 บาท)  เงินรายได้             (   บาท)   
       เงินเรียนฟรี  (        บาท)      เงินอ่ืน ๆ           (            บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน  89,610  บาท 
                   ใช้ไป   53,800  บาท  

   คงเหลือ   35,810  บาท 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์โรงเรียน 1,800 - นายมุตฮา  หมันเส็น 

2 7 มี.ค. 65 จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 49,600 - นายมุตฮา  หมันเส็น 

3  ค่าบริการโดเมนเนม 
www.kd.ac.th 

2,408 - นายมุตฮา  หมันเส็น 

 
 
 
 



สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในกิจกรรมนี้ 
       - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชนหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์โรงเรียนควน
โดนวิทยา จดหมายข่าว กลุ่มไลน์ เพจเฟซบุ๊ค ยูทูบ 

- การให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
        - ห้องประชาสัมพันธ์ชำรุด 

ข้อเสนอแนะ 
        - ควรมีการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการสวัสดิการครู 
 

งบประมาณ 27,450 บาท 
 

หลักการและเหตุผล      
 โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งมีบุคลากรในโรงเรียนมากพอสมควร ซึ่งในแต่ละปีมี
บุคลากรย้ายเข้า ย้ายออกและมีเทศกาลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรอยู่เป็นประจำ เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ จึงควรจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่

โรงเรียนควนโดนวิทยา และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอ่ืน 
2.2  เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียน ที่ พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต 
2.3  เพ่ือจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคคลกรทุกท่าน 

 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

    1. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนควนโดนวิทยา และย้าย
ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น 
   2. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา รับการบริการสวัสดิการ
ตามความประสงค์  
 

  1. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งที่โรงเรียนควนโดน
วิทยา และย้ายไปดำรง
ตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น 
   2. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา รับการบริการ
สวัสดิการตามความประสงค์ 

ด้าน
คุณภาพ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการดำเนิน
โครงการสวัสดิการครู 

  1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการสวัสดิการครู 

 
 
 
 



ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.59 0.50 มากที่สดุ 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.47 0.57 มาก 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.50 0.51 มากที่สดุ 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.56 0.50 มากที่สดุ 
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.72 0.46 มากที่สดุ 
         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 

(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 
4.57 051 มากที่สุด 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.50 0.51 มากที่สดุ 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.47 0.57 มาก 
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.41 0.50 มาก 
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.56 0.50 มากที่สดุ 

 เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.49 0.52 มาก 

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.58 0.55 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 

(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 
4.55 0.53 มากที่สุด 

 
สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (.....---....... บาท)  เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (....---..... บาท)      เงินอ่ืน ๆ (27,450 บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน  -     บาท 
                   ใช้ไป     -     บาท  

   คงเหลือ - บาท 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 
1 30  เม.ย. 64 เลี้ยงส่งครูวิไลพร กลิ่นสุคนธ์ 6,000 - นางสาวสุกัลญา โสสนุย 
2 28  ก.ย.  64 เลี้ยงส่งครูวรมน คลังข้องและ

ครูจินตนา หมาดทิ้ง 
11,000 - นางสาวสุกัลญา โสสนุย 



ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 
3 17  มี.ค. 65 เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์สอน 
4,950 - นางสาวสุกัลญา โสสนุย 

4 ตลอดปี
การศึกษา 

โครงการน้ำใจชาวควนโดน
วิทยา บุคลากรเข้ารักษา รพ.  
10 ท่านใ ช้งบ 5,500 บาท 

5,500 33,300 นางสาวสุกัลญา โสสนุย 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในโครงการนี้ 
        - บุคลากรได้เข้าร่วม 100 % 

จุดที่ควรพัฒนา 
         - 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีงบประมาณในการดำเนินงานด้วยโดยไม่ต้องเก็บกับบุคคลากรทุกครั้ง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

งบประมาณ 53,000  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นมีครูที่ปรึกษาที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ  

ด้าน
ปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนควนโดนวทิยาทุกคน
ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา 
2. มีฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 
3. มีฐานข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
4. จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
5. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
พิเศษได้รับการดูแลและพัฒนา 

  1. นักเรียนโรงเรียนควนโดนวทิยา 
100 % ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่
ปรึกษา 
2. ทุกห้องเรียนมีฐานข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
3. โรงเรียนมีฐานข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
เปราะบางพิเศษได้รับการดูแลและ
พัฒนาอย่างถั่วถึง 

ด้าน
คุณภาพ 

1. ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพ
จากครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 

  1. โรงเรียนมีระบบงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่าง
เต็มศักยภาพจากครูที่ปรึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 



ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5.00 0.00 มากที่สุด 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 4.92 0.18 มากที่สุด 
2.  ด้านปัจจัย    
     2.1 งบประมาณเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
     2.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
     2.4 การประชาสัมพันธ์และประสานงาน 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.80 0.33 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.88 0.18 มากที่สุด 
 

สรุปการใช้งบประมาณ 
        เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   

  เงินเรียนฟรี (…………..บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
 

  ได้รับจัดสรรจำนวน    53,000 บาท 
                   ใช้ไป   14,000 บาท  

   คงเหลือ   39,000 บาท 
 

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/
ปี 

กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1 15 ก.พ. 65 ควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง  
- เครื่องอุปโภคบริโภค 

14,000 39,000 นางฮตีลา  เกปัน 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่น 
       การดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนมีฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล นักเรียน



ได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
       1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้กำหนดการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนแบบสัญจรปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นครูที่ปรึกษาจึงใช้วิธีการประสานกับผู้ปกครองผ่านช่องทางระบบ
ออนไลน์ ซึ่งทำให้การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลำบากและประสบ
ผลสัมฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
      2. จากการออกการเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพิเศษ พบว่ายังมีนักเรียนอีก
หลายครอบครัวที่ต้องการได้รับการดูแลและช่วยเหลือ  

ข้อเสนอแนะ 
      1. จัดประชุมผุ้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานทีโ่รงเรียนควนโดนวิทยา เพ่ือให้
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในการดูและช่วยยเหลือนักเรียนกันโดยตรง 

     2. เพ่ิมจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางพิเศษ กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2568   
และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

งบประมาณ 70,000  บาท 
 

หลักการและเหตุผล      
     ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2564  ได้กำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดของแต่ละกลยุทธ์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนควนโดนวิทยา จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานของทุกโครงการและทุกงาน 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2561 – 2564  ฉบับปัจจุบัน กำลังใกล้หมดวาระ ดังนั้น งานแผนงานจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2565 - 2568  และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อถ่ายทอดนโยบายโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและพิจารณาจัดทำโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน บรรลุเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาได้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 – 2568 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  

 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1) ครูและบุคลากรโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 – 2568 
 

✓      ครูและบุคลากรโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 – 2568 
 

2) ครูและบุคลากรโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 

  ครูและบุคลากรโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2565 

ด้าน
คุณภาพ 

1) ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 
มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
โครงการ อยู่ในระดับมาก 
 

✓      ผู้มีส่วนรว่มในโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ในการดำเนินงานโครงการ  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 
 



ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

    

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ 

1.1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา 4.50 .67 มากที่สุด 
1.2 การกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 4.55 .59 มากที่สุด 
1.3 การวางแผนการดำเนินงานโครงการ 4.59 .59 มากที่สุด 
1.4 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.55 .59 มากที่สุด 
1.5 มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 4.14 .88 มาก 
1.6 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.23 .68 มาก 
1.7 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนา                                                                                  

อย่างต่อเนื่อง 
4.18 .79 มาก 

เฉลี่ย 4.39 .59 มาก 
 

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
2. ด้านปัจจัย 

    2.1 จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการ  
         มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.73 .55 มากที่สุด 

    2.2 เอกสารประกอบการประชุมมีความเหมาะสม 4.64 .58 มากที่สุด 
    2.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.68 .47 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 .40 มากที่สุด 
3.  ภาพรวมความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ  4.55 .59 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 .49 มากที่สุด 
 

สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน (70,000.- บาท)  เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (....---..... บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน  70,000   บาท 
                   ใช้ไป   15,340  บาท  

   คงเหลือ   54,660  บาท 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 
1 27/10/2564 ประชุมจัดทำแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 – 2568 

4,680 47,320 สุวตี 

2. 22/3/2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 

10,660 7,340 สุวตี 



สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในกิจกรรมนี ้
       ครูและบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
        ระยะเวลาในการนำเสนอสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของแต่ละงาน มีระยะเวลาจำกัด ทำ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาได้อย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะ 
        เพ่ิมระยะเวลาในการนำเสนอสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของแต่ละงาน เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปเขียนโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นต้องทำในปีการศึกษานั้น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



3.โครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปี 2564 
 

งบประมาณ 172,500  บาท 
 

หลักการและเหตุผล      
 อาคารสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนถ้าหากขาดความพร้อม ความ
ร่มรื่นและความสวยงามแล้วการเรียนการสอนก็ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น
งานอาคารสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมและ
สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
     2.2  เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติท่ีดีให้กับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร 
           สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 1.  อาคารเรียน 2 หลัง,อาคารโรง
ฝึกงาน 1 หลัง,หอประชุม 1 หลัง,
อาคารประกอบ 3 หลัง ห้องน้ำ
นักเรียน 2 หลัง พื้นที่ 19 ไร่ 3 
งาน 56 ตารางวา พร้อมใช้งาน  

✓ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิชาศิลปะสูงขึ้น  ร้อยละ 3 
 
 
ไม่มีการจัดการแข่งขันเนื่องจาก
สถานการณ์ โค-วิด 19 

ด้านคุณภาพ 1. อาคารสถานที่มีความพร้อมที่
จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  
3. อาคารสิ่งแวดล้อมมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและสะอาดร่มรื่น 
 
 
 

✓ 
 
✓ 
 

✓ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดี
มาก 

 



ผลการดำเนินงาน :  ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ 

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.33 0.53 มีระดับมาก 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 4.73 0.23 มีระดับมากที่สุด 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.31 0.56 มีระดับมาก 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.87 0.13 มีระดับมากท่ีสุด 
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.85 0.10 มีระดับมากที่สุด 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.61 0.31 มีระดับมากที่สุด 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 3.21 0.82 มีระดับมาก 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.63 0.32 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.57 0.26 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.54 0.37 มีระดับมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.23 0.44 มีระดับมาก 

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ     
3.1 ความเป็นระเบียบรอบพ้ืนที่ภายในอาคาร 4.54 0.32 มีระดับมากท่ีสุด 
3.2 ความสะอาดภายในและบริเวณรอบอาคาร 4.62 0.31 มีระดับมากท่ีสุด 
3.3 ความสะอาดของห้องน้ำ 4.23 0.44 มีระดับมาก 
3.4 ระบบสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปา ใช้งานได้ดี 4.32 0.57 มีระดับมาก 
3.5 ป้ายบอกทางต่างๆภายในอาคารชัดเจน 4.31 0.56 มีระดับมาก 
3.6 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 4.85 0.10 มีระดับมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.46 0.38 มีระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 
(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.43 0.37 มีระดับมาก 

 
 
 
 
 
 



สรุปการใช้งบประมาณ 

       เงินอุดหนุน (172,500 บาท )   เงินรายได้ (............บาท)   
       เงินเรียนฟรี (.........บาท)      เงินอ่ืน ๆ …………….. (............บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 172,500 บาท 
                   ใช้ไป  264,725.60 บาท  

   คงเหลือ   0  บาท (เกินงบ 92,225.60) 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 
1 20 เมษายน 2564 วัสดุก่อสร้าง 1,070 171,430 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

2 31 เมษายน 2564 โรงรถ 40,000 131,430 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

3 31 เมษายน 2564 ห้องพยาบาล 25,000 106,430 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
4 31 เมษายน 2564 ห้องการงาน 30,000 76,430 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

5 31 เมษายน 2564 ทาสีห้องผอ. 5,000 71,430 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

6 31 เมษายน 2564 ทาสีอาคาร1 18,000 53,430 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
7 11 มิถุนายน 2564 ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้า 34,435 18,995 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

8 15 มิถุนายน 2564 อุปกรณ์ทำความสะอาด 13,065 5,930 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
9 25 มิถุนายน 2564 วัสดุจัดทำห้อง to be 

number one 
17,039 -11,109 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

10 25 มิถุนายน 2564 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 17,800 -28,909 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
11 12 กรกฎาคม 2564 อุปกรณ์(เณอร่าบอร์ด สายยู 

ตะปูยิง) 
1,179 -30,088 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

12 9 กันยายน 2564 วัสดุก่อสร้าง ทำโต๊ะให้
นักเรียนพักผ่อน 

21,575 -51,663 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

13 28 กันยายน 2564 สติกเกอร์กันแสงห้อง
คอมพิวเตอร์ 

9,680.60 -61,343.60 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

14 15 พฤษจิกายน 2564 ค่าวัสดุก่อสร้าง ผนังกั้นที่
อาบน้ำละหมาดหญิง 

28,422 -89,765.60 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 

15 7 มีนาคม 2565 ธงชาติ 2,460 -92,225.60 นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
 
 
 



สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในกิจกรรมนี้ 
       อาคารและสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
   รวมไปถึง มีความปลอดภัย ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
        จัดทำพ้ืนที่สำหรับจอดรถเพ่ิมเติม และปรับปรุงเรือนพยาบาล ในการทำโรงการครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงามของอาคารและสถานที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
 

งบประมาณ 8,000  บาท 
 

หลักการและเหตุผล      
 แนวทางการจัดการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2554  หมวดที่  1  
มาตรฐาน  ที่  14    บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ๆ  ที่สนับสนุนและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิ  ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากรัฐ  ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ  ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ  ได้รับการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี 
 ตามนโยบายการศึกษา  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ต้องมีความสัมพันธ์ความช่วยเหลือ  การสนับสนุน
งานกิจการให้ดำเนินอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้อย่างแท้จริง  โรงเรียนจึงจัดทำโครงการสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และ
ชุมชนช่วยระดมทรัพยากรเพื่อมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายที่
กำหนด 

 

วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
2.2  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด 
2.3  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  องค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 
 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้าน
ปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร้อยละ 90  เข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา ที่กำหนด 

 

✓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร้อยละ 92 เข้าร่วม
ประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด 

ด้าน
คุณภาพ 

2.ครูและคณะกรรมการสถานศกึษามี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 
อยู่ในระดับดีมาก  
 
 
 

✓  ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับ
ดีมาก 

 
 



ผลการดำเนินงาน :  ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ 

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.56 0.28 มีระดับมากที่สุด 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 3.53 0.36 มีระดับมาก 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 3.43 0.98 มีระดับมาก 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.72 0.23 มีระดับมากท่ีสุด 
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.86 0.13 มีระดับมากที่สุด 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.22 0.39 มีระดับมาก 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.71 0.23 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.64 0.34 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.43 0.39 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 3.23 0.82 มีระดับปานกลาง 

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.25 0.44 มีระดับมาก 

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ     
3.1 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.53 0.63 มีระดับมากท่ีสุด 
3.2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐาน 
     และเป้าหมายที่กำหนด 

4.78 0.41 มีระดับมากท่ีสุด 

3.3 ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นใน 
     การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4.84 0.33 มีระดับมากท่ีสุด 

3.4 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  องค์กร 
     และหน่วยงานอื่น ๆ 

5.00 0.00 มีระดับมากท่ีสุด 

3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานราชการ  
     องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติกิจกรรม  
     และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 
     ของโรงเรียน 

5.00 0.00 มีระดับมากท่ีสุด 

3.6 สถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.33 0.78 มีระดับมาก 
3.7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.82 0.38 มีระดับมากท่ีสุด 
3.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 4.89 0.21 มีระดับมากท่ีดุด 

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/8) 

4.77 0.34 มีระดับมากที่สุด 



รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 

(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 
4.41 0.39 มีระดับมาก 

 

สรุปการใช้งบประมาณ 
       เงินอุดหนุน ( 8,000 บาท )   เงินรายได้ (............บาท)   
       เงินเรียนฟรี (.........บาท)      เงินอ่ืน ๆ สพม.สขสต (11,800 บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 19,800 บาท 
                   ใช้ไป  4,134 บาท  

   คงเหลือ 18,866 บาท   
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 

1 27-30 เมษายน  2564 กิจกรรมรอมฎอนสานสัมพัน์ชุมชน 11,800 8,000 นายนิสิต  ภัทราภินันท์ 
 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในกิจกรรมนี้ 
       สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง 
ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
          - 

ข้อเสนอแนะ 
        ควรจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นภาคเรียนละ 1 ครั้ง และควรจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

งบประมาณ 20,000 บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
   จากพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการ
ปฏิรูปการศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มี 
การประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที ่จะสนองราชดำริ ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
  โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม
และเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาด
การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสม  
ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
เพ่ือเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันก่อให้เกิดความคิดที่
จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถดำเนินการได้ในพื ้นที ่โรงเรียน  เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  
 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียน สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง ดี มีความสุข 

  2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมปฏิบัตกิิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น  

2.4 เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 
2.5 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
2.6 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
2.7 เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

เป้าหมายและผลความสำเร็จ 

ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 1. จัดทำทะเบียนพันธุกรรม
พันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
โรงเรียน 

 √  ยังไม่ได้ดำเนินการ 



ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 2. จัดหาพืชหายาก พืชท้องถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอย่าง
น้อย 20 ชนิด 

√  1.ทองอุไร  
2.ปลูกต้นชัยพฤกษ์  
3.ต้นชะมวง 
4.ต้นผักหวานป่า 
3.ต้นพริกไทย 
4.ต้นผักหวาน 
5.ต้นฟ้าทะลายโจน 
6.ต้นมะรุม 
7.ต้นผักเหรียง 
8.ต้นกระโดน 
9.หมากพลูตั๊กแตน 
10.ต้นประดู่ 
11.สะเดา 
12.ขี้เหล็ก 
13.ต้นไผ่ 
14.ต้นเหรง 
15.สนหอม 
16.ลิ้นมังกร 
17.ชาดัด 
18.โกศล 
19.มะม่วงพ้ืนบ้าน 
20.มะพร้าวน้ำหอม 

 3. จัดทำป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ให้
ครบทุกต้น 

 √ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 4. จัดทำทะเบียนพรรณพืชใน
โรงเรียน 

 √ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ด้าน
คุณภาพ 

1. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่ครู บุคลากร 
แลนักเรียนใน 

√  ครู บุคลากรและ
นักเรียนใน มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 



ลำดับที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
สอนบูรณาการร่วมกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียน 

√  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบูรณาการ
ร่วมกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 

 

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการดำเนินงาน 4.32 0.64 มีระดับมาก 
1.2 การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด/ขั้นตอน 3.41 0.51 มีระดับมาก 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.25 0.73 มีระดับมาก 
1.4 การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 4.57 0.29 มีระดับมากท่ีสุด 
1.5 การวิเคราะห์และนำผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.43 0.42 มีระดับมาก 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.19 0.51 มีระดับมาก 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.73 0.23 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.2 วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.54 0.37 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.86 0.12 มีระดับมากท่ีสุด 
     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.38 0.62 มีระดับมาก 

เฉลี่ย (นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 4.63 0.33 มีระดับมากที่สุด 
3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ     
   3.1 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.71 0.24 มีระดับมากที่สุด 

   3.2 วัสดุดูแลต้นไม้เพียงพอต่อความต้องการ 4.62 0.31 มีระดับมากที่สุด 
   3.3 สถานที่ตั้งแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มีความเหมาะสม 

4.87 0.13 มีระดับมากที่สุด 

   3.4 บุคลากรให้ความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการ 4.56 0.38 มีระดับมากที่สุด 
   3.5 การเผยแพร่โครงการสู่ชุมชน 3.23 0.81 มีระดับปานกลาง 

เฉลี่ย 
(นำค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

4.39 0.37  

เฉลี่ยรวม 
(นำค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.40 0.40 มีระดับมาก 



สรุปการใช้งบประมาณ  
       เงินอุดหนุน (8,760บาท)   เงินรายได้ (.....---....... บาท)   
       เงินเรียนฟรี (....---..... บาท)      เงินอ่ืน ๆ ……---………….. (........---....... บาท) 
 

 

  ได้รับจัดสรรจำนวน 20,000 บาท 
                   ใช้ไป 8,760 บาท  

   คงเหลือ 11,240 บาท 
ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ขอใช้ 
1 8/6/64 กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรเนื่องวันต้นไม้

แห่งชาติ 
8,760 11,240 นายนิสิต  ภัทราภินันท์ 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นในโครงการนี้ 
  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช 

จุดที่ควรพัฒนา 
   ส่งเสริมการขยายพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่นที่อยู่ในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
    ขยายพันธุ์พืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


