
โครงการ    พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๖,๗,๘,๙ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๘,๙,๑๓  
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๒,๗,๘   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๒,๓,๕   
ลักษณะโครงการ       ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดารัตน์  สังแดหวา  นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
.............................................................................................................................................................................  

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๕ ส่งเสริม 

สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กร
ภายนอกในทุก ๕  ปี จากการประเมินภายในโดยต้นสังกัด พบว่า โรงเรียนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชนยังไม่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้โรงเรียนยังขาดการประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไม่ดีเท่าที่ควร  การท างานของบุคลากรของโรงเรียนไม่
เป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาต้องร่วมมือกัน
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานอย่างแท้จริง  ที่ผ่านมาชุมชนได้มีโอกาสร่วมคิด  ร่วมท า  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี จน
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดีข้ึนตามล าดับ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบ
ผลส าเร็จได้นั้น  ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน  ปัจจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะสานความ
ร่วมมือ  เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ   
๒๕๔๒  การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถานศึกษา  การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา  โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  การจัดการศึกษาท่ี
มุ่งหวังให้ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
โรงเรียนก็จะประสบผลส าเร็จและส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการด ารงชีพและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเป็นโครงการใหม ่
 
 
 
 
 



๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
        ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชุนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
        ๒. เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา  
        ๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
        ๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
        ๕. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
        ๖. เพ่ือให้โรงเรียนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
         ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        ๑. ทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ ผู้เรียน มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
        ๑. จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จ านวน ๑๕ คน  
        ๒. จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
        ๓. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  จ านวน ๑๕ คน 
        ๔ . จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
        ๕. สรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
        ๖.  โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
        ๗. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          ๑.  บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
บุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
- 

 
นางดารัตน์  สังแดหวา
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- ก าหนดขอบเขตแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามโครงสร้าง
การบริหาร   
- มอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่  โดยมีลายลักษณ์อักษร 
- สรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ 
- ปรับทิศทางการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และจุดเน้น  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา
ของ สพฐ. สพป.ตรัง เขต ๒ และสถานศึกษา 
- ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการเพ่ือการบรรลุ
ความส าเร็จตามทิศทางท่ีก าหนด 
- ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในรอบปีที่ด าเนินการ
โดยใช้ฐานข้อมูลของผลการด าเนินการในรอบปีที่
ผ่านมา ก าหนด 
- จัดประชุมชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ๒  เดือน /ครั้ง 
-  คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑  ครั้ง 
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอบเขต
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- น าผลการประเมินมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ  และ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
 
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
มี.ค.,ก.ย. ๒๕๕๖ 
 
มี.ค.,ก.ย. ๒๕๕๖ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
นางดารัตน์  สังแดหวา 
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 

 
 
 

 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
รายงานต่อสาธารณชน 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นางดารัตน์  สังแดหวา 
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นางดารัตน์  สังแดหวา 
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๕,๐๐๐ - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ - - - - 
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
 

รายลเอียด จ านวน ราคา: หน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 

   กระดาษถ่ายเอกสาร  ๓๐ รีม ๙๕ ๒,๘๕๐ - - - 
กระดาษการ์ดสี A๔/๑๒๐ แกรม ๑๒ รีม ๑๐๐ ๑,๒๐๐ - - - 
กาวลาเท็กซ์ ๑๖ ออนซ์ ๘ ขวด ๓๕ ๒๘๐ - - - 
กรรไกร ตรากุหลาบ เบอร์ ๕๓๗ ๗ 
นิ้ว 

๒ อัน ๕๐ 
๑๐๐ 

- - - 
คลิปสีขาว ขนาด ๖ นิ้ว SDI ๑๐ อัน ๔๒ ๔๒๐ - - - 
เครื่องเย็บกระดาษ max-HD-๑๐N ๑ เครื่อง ๑๕๐ ๑๕๐ - - - 

รวม - - ๕,๐๐๐ - - - 



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน มีโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียน 

๒. โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ค าสั่งแต่งตั้ง ประชุมภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง 

๔. โรงเรียนมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๓. บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการสถานศึกษา
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๔. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
     ลงชื่อ ........................................                               ลงชื่อ  ..................................... 
            (นางดารัตน์  สังแดหวา)                                   (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                  ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 


