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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลยะลา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1  ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน  โดยแต่ละฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เสนอโครงการและนำเสนอในที่ประชุม   
เพื่อขอความเห็นชอบ  ซึ่งแต่ละโครงการที่นำเสนอสอดคล้องตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565  จึงเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน
อนุบาลยะลาได้ 
 
 
 
  ลงชื่อ  
 

(นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา 
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(นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา  ที ่อยู่  131  ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
รหัสไปรษณีย์  95000 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  

โรงเรียนอนุบาลยะลา  เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
2560  ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ตลอดระยะเวลากว่า  68  ปีที่
ผ่านมา  โรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์จัดการศึกษา  สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี   คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     ได้ดำเนินการโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล  พร้อมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้  SIAM Model  ในการ
ขับเคลื่อน  ดำเนินงานด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง  ควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพ  ด้วย
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งทุกมาตรฐาน 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนอนุบาลยะลา  ตั ้งอยู ่เลขที ่ 131  ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา                  

จังหวัดยะลา  มีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  19 กันยายน  2496  ได้อาศัยอาคาร
เรียนของโรงเรียนเมืองยะลา  เป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 นักเรียนจำนวน 26 คน                ครู
จำนวน  2 คน  โดยมีนางสาวจิตรา  อุดมวงศ์ เป็นครูใหญ่ในปีพ.ศ.  2497  เปิดขยายอีก 1 ห้องเรียน  โดยมี
นางสาวพะยอม  เอกรัตน์  มารับตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2497 
 ปี พ.ศ. 2561  โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ใต้ มโนราห์แอโรบิก จากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  จัดชั้นเรียนในปีการศึกษา 2561 คือ 
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน 11 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 36 ห้องเรียน รวมชั้นเรียน
ทั้งหมด 47 ห้องเรียน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 292 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
1,344 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,636 คน มีข้าราชการครู จำนวน 59 คน พนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้สอน จำนวน 11 คน บุคลากรจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน 20 คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 
คน มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง  จำนวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมี นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
  
 ปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนอนุบาลยะลา รับโล่รางวัลยอดเยี ่ยม โรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียน                   
ขนาดใหญ่ ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ  2561 รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปี 2562 รับรางวัลรองชนะเลิศ      



 
 

อันดับ 1 การประกวดขับร้องประสานเสียง กิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดยะลา 
ประจำปี 2562 จัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2562 คือ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน 11 ห้องเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา จำนวน 37 ห้องเรียน รวมชั้นเรียนทั้งหมด 48 ห้องเรียน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
จำนวน 327 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,388 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,715 คน  มี
ข้าราชการครู จำนวน 60 คน พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 คน บุคลากรจ้างด้วยเงินนอก
งบประมาณ จำนวน 34 คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 6 คน มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง 
จำนวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    โดยมีนายไพศาล 
ว่องภาณุสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา 

ปี พ.ศ. 2563  โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2563 คือ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 
จำนวน 11 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 39 ห้องเรียน รวมชั้นเรียนทั้งหมด 50 ห้องเรียน นักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 331 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,456 คน          รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 1,787 คน มีข้าราชการครู จำนวน 70 คน พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 คน  
ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง 14 คน  มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง  จำนวน
อาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีนายไพศาล ว่องภาณุ
สกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา    
 ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลยะลา มีนายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง     ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51 ห้องเรียน มีรองผู้อำนวยการ จำนวน 4 คน นักเรียนระดับก่อนประถม ศึกษา 
จำนวน 327 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,507 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,834 คน  มี
ข้าราชการครู จำนวน 68 คน พนักงานราชการ จำนวน 11 คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน        ครู
อัตราจ้าง 11 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 คน  และบุคลากรอ่ืนๆ จำนวน 17 
คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 129 คน  ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร  ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ชุมชน 
หน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีชื ่อเสียง มีความเจริญก้าวหน้า นักเรียนจบการศึกษาอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ ได ้ร ับการยกย่อง ได ้ร ับรางว ัล เป ็นกำล ังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ น ับเป็น
สถาบันการศึกษาที่สำคัญยิ่ง นอกจากจะได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด ระดับประเทศ            แล้วยัง
สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับชาติอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 พ.ศ 2496 - 2497  ครูใหญ่   นางสาวจิตรา  อุดมวงศ์ 
 พ.ศ 2497 - 2503  ครูใหญ่   นางสาวพะยอม  เอกรัตน์ 
 พ.ศ 2503 - 2510  ครูใหญ่   นางสาวชมพู  โปษกบุตร 
 พ.ศ 2510 - 2514  ครูใหญ่   นางรัมพร  ทรงพงษ์ 
 พ.ศ 2514 - 2520  ครูใหญ่   นางชูศรี  ไชยประสิทธิ์ 
 พ.ศ 2520 - 2523  อาจารย์ใหญ่  นางสาวเพ็ญพรรณ  จิตโรภาส 
 พ.ศ 2523 - 2539  อาจารย์ใหญ่  นางอรพินท์  นาคประดิษฐ์ 
 พ.ศ 2539 - 2551  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์ 
 พ.ศ 2551 - 2555  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมบูรณ์  สุวรรณราช 
 พ.ศ 2555    ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิชัย  ศรีทอง 
 พ.ศ 2555 - 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด  สมพงษ์ 
 พ.ศ 2561 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 1. นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 3. นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 
 4. นายสุพงศ์ศักดิ์  อุดม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 

5. นางยุวณัฏฐ์  ขวัญคีรี   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา  ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่  131  ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา 
จ ังหว ัดยะลา รห ัสไปรษณีย ์  95000  โทรศ ัพท์  073 - 212790  โทรสาร 073 - 222312 e - mail: 
anubanyala@hotmail.com   http ://www.anubanyala.ac.th เ ป ิ ดสอนระด ั บช ั ้ น อน ุบ าลป ี ท ี ่  1              
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ปีการศึกษา 2565) 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) เฉลี่ยต่อห้อง 

อนุบาลปีที่ 1 3 32 53 85 29 
อนุบาลปีที่ 2 4 61 57 118 27 
อนุบาลปีที่ 3 4 67 57 124 31 
รวมชั้นอนุบาล 11 160 167 327  
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 134 116 250 36 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 130 152 282 40 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 150 136 286 41 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 124 137 261 37 
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 107 110 217 37 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 96 115 211 36 
รวมชั้นประถมศึกษา 40 741 766 1,507  
รวมทั้งหมด 51 898 931 1,834  

 

3. ข้อมูลบุคลากร จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ( วันที่  10 พฤศจิกายน 2564) 
ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) 

     1.         ฝ่ายบริหาร                        5 
     2.         ข้าราชการครู                       68 
     3.         พนักงานราชการครูผู้สอน                       11 
     4.         พนักงานราชการครูพ่ีเลี้ยง                        8 
     5.         ลูกจ้างประจำ                        2 
     6.         ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ครูการศึกษาพิเศษ                        3 
     7.         เจ้าหน้าที่ธุรการ                         2 
     8.         วิทยากรชาวต่างชาติ                        4 
     9.         ลูกจ้างชั่วคราว                       10 
     10.         ครูอัตราจ้าง                       13 
     11.         พนักงานรักษาความปลอดภัย                         1 
     12.         วิทยากรบุคคลภายนอก                         1 

รวม                     129 
 
 



 
 

4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วมและพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
 1. อาคารเรียน    จำนวน 6  หลัง 
 2. อาคารประกอบ   จำนวน 8  หลัง 
 3. ห้องส้วม    จำนวน 9  หลัง 
 4. อาคารอเนกประสงค์   จำนวน 1  หลัง 
 5. สนามฟุตบอล   จำนวน 1  สนาม 
 6. สนามบาสเก็ตบอล   จำนวน 1  สนาม 
 7. สนามเปตอง    จำนวน 2  สนาม 
 8. สนามเด็กเล่น   จำนวน 1  สนาม 
 9. ลานเอนกประสงค์   จำนวน 2  แห่ง 
 10. ห้องสมุดเครื่องเล่น  จำนวน 1  หลัง 
 
แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุด มีขนาด  270 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด  1,500 เล่ม 
 จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุด ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 380 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ  
22.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  2 ห้อง 
  ห้องดนตรีไทย   จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องดนตรีสากล   จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องศิลปะ    จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องงานบ้าน งานประดิษฐ์ จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องสมุด   จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องภูมิปัญญาไทย  จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องพยาบาล   จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องเรียนสีเขียว   จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องประชุมบัวบูชา  จำนวน  1 ห้อง 
 3) ห้องพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 4) คอมพิวเตอร์ จำนวน  118 เครื่อง  
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  98 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน  108 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน  10 เครื่อง 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
1 ห้องสมุด 422 
2 ห้องวิทยาศาสตร์ 1 100 
3 ห้องวิทยาศาสตร์ 2 720 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 80 
5 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 720 
6 พิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 490 
7 สนามหญ้า 80 
8 อาคารอเนกประสงค์ 49 



 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
9 ห้องดนตรีสากล 200 
10 ห้องนาฏศิลป์ 200 
11 ห้องศิลปะ 200 
12 สวนป่า 200 
13 ลานไทร 200 
14 สวนเศรษฐกิจพอเพียง 49 
15 ห้องสังคม 40 
16 ห้องเรียนสีเขียว 40 
17 ห้องประชุมบัวบูชา 40 

 

 6) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 7 
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้จังหวัดยะลา 2 
3 อุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา 3 
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา 2 
5 วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง 2 
6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา 1 
7 สวนความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอแม่ลาน 

จังหวัดปัตตานี 
1 

8 สงขลา อควาเรียม 3 
9 สวนสัตว์สงขลา 3 
10 สวนประวัติศาสตร์ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) จังหวัดสงขลา 3 
11 โรงผลิตไฟฟ้าจะนะ 1 
12 ไร่สตรอเบอรี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 
13 แหลมสมิหลา 3 
14 ค่ายภูตะวันรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 1 
15 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 
16 สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ด อเมโซน 3 



 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
17 เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร 1 
18 ค่ายประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 
19 บึงฉวาก 1 
20 สวนสยาม 2 
21 ค่ายบูรฉัตร จังหวัดราชบุรี 1 
22 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 1 
23 โรงงานเซรามิคเถ้าฮ่งไถ่ จังหวัดราชบุรี 1 
24 อุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี 1 

  

7) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/หน่วยงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้    แก่
นักเรียน ครูและบุคลากร ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ที ่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ความรู้ 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี 
1 ครู D.A.R.E ตำรวจภูธรจังหวัด

ยะลา 
พิษภัยของยาเสพติด  
การป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติด 

12 

2 นายศิริศักดิ์ บางัสสาเร๊าะ สำนักงานเกษตร
จังหวัดยะลา 

การปลูกผักสลัดระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ 

2 

3 นายกามาล อับดุลเลาะ เจ้าของอิหซานฟาร์ม
ยะลา 

การปลูกผักสลัดระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ 

2 

4 นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ 
นายวรัญญู แก้วทอง 
นางสาวฮานีย๊ะ กะโด 

วิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านอาชีพใน
ชุมชนของนักเรียนใน
จังหวัดยะลา 

4 

5 นายตะวัน อักษรชื่น โรงเรียนสตรียะลา แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนสตรียะลา 

1 

6 นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์ อดีตรอง
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลนครยะลา 

การออกแบบการเรียนรู้ 
Active Learning  
พัฒนาทักษะการคิดสู่
ผู้เรียน 

2 



 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ความรู้ 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี 
7 นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ 

นายวรัญญู แก้วทอง 
นางสาวฮานีย๊ะ กะโด 

วิทยาลัยชุมชนยะลา “โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” 

2 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี    
ม่วงแก้วงาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรสวรรค์ เพชรรัตน์  
อาจารย์สมทบ เวทโอสถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา 

กิจกรรมบริการวิชาการ
ให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พืชท้องถิ่น 

1 

 
  

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพพื้นที่โรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา  มีเนื้อที่ 16.5  ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบโดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ถนนเทศบาล 6 บ้านพักอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

เขตพ้ืนที่บริการ  จังหวัดยะลา 
สภาพชุมชน 
 1. สภาพชุมชนโดยรอบบริ เวณโรงเร ียน มีล ักษณะเป็นช ุมชนเม ือง การคมนาคมสะดวก                          
การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถานประกอบการหลายชนิดอยู่ในชุมชน ย่านธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
นครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สถานที่ราชการสำคัญที่ตั ้งอยู ่ใกล้เคียง  ได้แก่  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง                  
จังหวัดยะลา วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยะลา สถานที่สำคัญทางศาสนา ได้แก่ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง สถาน
ที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง  

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ฐานะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากยังอยู่ใน
ระดับดี อาชีพของผู้ปกครองนักเรียนมีหลากหลาย เช่น รับราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ผู้ปกครอง นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และอ่ืน ๆ ตามลำดับ                        มี
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่มากมายสืบทอดเป็นมรดกของชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
หลากหลายสาขา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัด
การศึกษาทุกด้านเป็นอย่างด ี



 
 

 3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนตั ้งอยู ่ในแหล่งชุมชนเมือง มีความพร้อมทั ้งด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ฐานะ                    
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้การยอมรับในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษา ส่งผลให้มี
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในชุมชนเมือง 
ก่อให้เกิดผลดีต่อการวางแผนการบริหารและจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ประชากรโดยเฉลี ่ยมีรายได้ดี สามารถสนับสนุนบุตรหลานในด้าน
การศึกษาได้เป็นอย่างดี สืบเนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและวัตถุ ทำให้มีพฤติกรรมกรรมเปลี่ยนไป
เน้นวัตถุนิยมมากขึ้น ชุมชนมีวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่มากขึ้น มีอิสระในการคิดและการดำเนินชีวิต ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคต 
   

7. แผนการเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนไป – กลับ               
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม ( Intensive 
English Program : IEP) โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทั้งหมด 3 วิชา 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยาศาสตร์ (Science) และภาษาอังกฤษ (English) โดยมีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรชั้นนำและเป็นสากล มีการสร้างเครือข่าย                      ด้าน
การศึกษา ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน                     ที่
มีความสามารถในระดับต่าง ๆ โดยพัฒนาด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้              
ที ่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู ้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื ่อง สร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้                 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ช ุมชน ท ้องถ ิ ่น โดยนำมาบ ูรณาการเข ้าก ับหลักส ูตรเพ ื ่อพ ัฒนาผู ้ เร ียนส ู ่มาตรฐานสากล ได ้แก่                       
สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent Study )    
 โดยนำความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน นำข้อมูลผลสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                มา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
 
 
 



 
 

8. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ( ปีการศึกษา 2561 – 2563) 
 8.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 สถานศึกษาดีเด่นทาง

วัฒนธรรม 
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม 
ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย 
หรือผ้าพื้นเมือง พุทธศักราช 2561 

กระทรวงวัฒนธรรม 

2 หน่วยงานต้นแบบการ
ส่งเสริมการรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

หน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมการรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทย “แต่งกายด้วยผ้า
ไทย ผ้าถิ่น หรือผ้าพ้ืนเมือง” 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

จังหวัดยะลา 

3 รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 
พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับ
ประถมศึกษา ในโครงการประกวดบรรยาย
ธรรมจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยะลา 

4 อันดับ 1  โครงการร่วมใจภักดิ์  รักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นใต้  มโนราห์แอโรบิก  ด้วยเป็น
โครงการที่แบบอย่างปฏิบัติที่ดี  ในการ
สร้างจิตสำนึกการสืบสานและร่วมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มูลนิธิยุวทูตความดี 
กระทรวงต่างประเทศ 

5 เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

6 เกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 
ประจำปี พ.ศ. 2561 
 
 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



 
 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7 โล่รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

8 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

การประกวดหนังสั้น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี 2561 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

9 ชนะเลิศประเภททีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล 
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัด 

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จำกัด 

 

การศึกษา 2562 
ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 ยอดเยี่ยม สถานศึกษาท่ีมีระบบกลไกการบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่  
ประจำปี 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 รองชนะเลิศ  
อันดับ 1 

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระ
รัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 

3 เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

4 รางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์      
( Science Show) ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ระดับประเทศ  
ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
5 ระดับประเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการประกวด 

ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดยะลา 

6 รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดขับร้องประสานเสียง จังหวัดยะลา 
7 โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการ

จัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด 
100 คะแนน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

8 รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงาน ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประจำปี 2562 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
 

9 เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยรวมระดับประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

10 โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการ
จัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : 
NT) ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 
คือ เด็กชายอภิรัชต์  กมลพรไพศาล 
เด็กชายวาริส  ศรีสรยุทธ์ 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 
 



 
 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
11 ชนะเลิศประเภททีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล  

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562      
รอบชิงชนะเลิศจังหวัด 

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จำกัด 

 

การศึกษา 2563 
ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงชาติไทย (ร้องหมู่)  ศูนย์อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอบต.) จังหวัดยะลา 

2 รองชนะเลิศทีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

วิทยาการบินแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย 

3 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

การประกวดบรรเลงวงเมโลเดียน              
(เพลงชาติไทย) 

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอบต.)  
จังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
ปรัชญาของโรงเรียน (School  Philosophy)  

ปรัชญา :  ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำวิชาการ  
ทักษะเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
เปี ่ยมคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มี 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

นำวิชาการ  หมายถึง  ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดี 
 

วิสัยทัศน์     
โรงเร ียนเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู ้ ผ ู ้ เร ียนมีค ุณภาพตามมาตรฐานสากล เปี ่ยมคุณธรรม                        

ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ ขับเคลื ่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบการบริหารจัดก าร                    
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์หลักสูตร 
โรงเรียนอนุบาลยะลา  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  มุ่งสู่มาตรฐานสากล จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม  มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความรู้  และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ                 และ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้              และ
พัฒนาตนเอง  ได้เต็มศักยภาพ 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วมประสานความ

ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการศึกษามุ ่งเน้นศักยภาพผู้เรียน             

ตามมาตรฐานสากล  
 



 
 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการสื่อสาร 

อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
2. ผ ู ้ เร ียนม ีว ิน ัย ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตามค ่าน ิยมหล ัก 12 ประการ                      

และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบการ

เรียนรู้ และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาที่หลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  

เป้าหมาย แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ                     
กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
          เป้าหมาย 1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที ่สูงขึ ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถ              
ในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด  ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมและบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเร ียน                  
เพ่ิมเวลารู้  
 2. ยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และเพิ่มผลการสอบ NT ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 3. ส่งเสริมการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนเพื ่อการสื ่อสาร  อย่างน้อย 1 ภาษา                      
เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 



 
 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่าง                 
มีเหตุผล 

6. ปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมตามกระบวนการแนะแนว  
8. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระตุ้นพัฒนาสมองด้วยกิจกรรม Brain gym  
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องเหมาะสมและมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และผลการสอบ NT,O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3               
 3. ร้อยละ 80  ของผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

4. ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีทักษะการทำงาน  รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
5. ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมี

เหตุผล 
6. ร้อยละ 95  ของผู้เรียนมีนิสัยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
7. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการแนะแนวมีคุณภาพ  
8. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาสมองด้วย  Brain gym  
9. มีกิจกรรมการเข้าค่ายเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 2 ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
1. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. พัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยสำหรับผู้เรียนผ่านกระบวนการของสภานักเรียน 
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  คุณลักษณะ                

ที่พึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีคณะกรรมการสภานักเรียนและขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านรูปแบบสภานักเรียน 
4. ร้อยละ 90  ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจในงานส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เป้าหมาย 3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถ

ออกแบบการเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู       

การเป็นครูมืออาชีพ  และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ยกระดับสมรรถนะครูผู้สอนในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างของบุคคล 
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
4. ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร  
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
6. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม  ทุกภาคส่วนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 100  ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 100  ของครูผู้สอนมีสมมรรถนะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
3. ร้อยละ 100  ของครูมีใช้สื่อการสอน  เทคโนโลยีและมีนวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศ  
4. ครูและบุคลากรรับการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน  
5. ร้อยละ 40  ของครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
6. มีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
เป้าหมาย 4 โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  เป้าหมาย 5 โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาที่หลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร Thailand Quality  
Award (TQA)  

2. เสริมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี Good Governance  
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาให้ภาคีเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิด 

ร่วมทำ ร่วมความสำเร็จ จนเกิดเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
5. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการสำหรับผู้เรียนในโรงเรียน 
 
 
 
 

 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร Thailand Quality 

Award (TQA)  
2. โรงเรียนมีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี Good Governance  
3. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
4. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
5. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการเพียงพอกับผู้เรียน 
6. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลา   
 

 
สีประจำโรงเรียน :  สีชมพู – กรมท่า 
 
คำขวัญโรงเรียนอนุบาลยะลา : ความรู้ดี   มีอนามัย   ใฝ่คุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลา : พิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลา  : ผู้เรียนมีมารยาทงาม 
 

วัฒนธรรม/ค่านิยมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร :  “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ใช้ฉันทามติ งานมีผลสัมฤทธิ์ ผู้รับบริการพึงพอใจ” 
ค่านิยมองค์กร :  SMART 
S  =  Specialization  (ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการเฉพาะทาง)  หมายถึง  การทำงานที่ต้องใช้

ความรู้  ความสามารถที่เป็นความชำนาญ  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็น
พิเศษ  พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 

M  =  Morality  (การมีคุณธรรม จริยธรรม)  หมายถึง  การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปรง่ใส  
เสมอภาค  เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ 

A  =  Accountability (ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา) หมายถึง การทำงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎระเบียบและยอมรับ
การตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งในทางบวกและทางลบ 

 
 



 
 

R  =  Relationship  (ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน) หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจ             
กันทำงาน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี กลมเกลียว               
เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน รวมทั้งมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 

T  =  Team and Technology  (การทำงานเป็นทีม และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน)  
หมายถึง  การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและ
ความเป็นเลิศของผลงาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมะสม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา พุทธศักราช  2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลา  ประจำปี  พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับเพิ ่มเติม)         
โดยโรงเรียนได้ทำการศึกษา  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนอนุบาลยะลา 
วิเคราะห์แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 

1.  สภาพแวดล้อมภายใน 
1.1  ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  จัดนโยบายการบริหารชัดเจน  มีการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน  
ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

ส่วนที่เป็นจุดอ่อน  เนื่องจากภาระงานครูมีหลายหน้าที่ทำให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและ 
ครูบางส่วนรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  ทำให้มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย  รวมทั้งการดำเนินงาน
ตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาระงานเพิ่มข้ึนและบุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทัน 
 

1.2  ด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Produces) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเ รียนรู้      
คิดวิเคราะห์  และสร้างสรรค์  สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนอย่างหลากหลายตรงตามความต้องการและศักยภาพผู้เรียน  โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษา
อย่างทั ่วถึง  นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีความมั ่นใจในตนเองกล้าแสดงออก  มีคุณธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ในส่วนของจุดอ่อน  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนสอบโอเน็ตบางรายวิชายังไม่บรรลุ 
เป้าหมาย นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  การรักษาสมบัติของส่วนรวม  ความรับผิดชอบและยังมี
ผู้เรียนบางส่วนที่ขาดความตระหนักในหน้าที่และความสำคัญของการศึกษา 
 

1.3  ด้านบุคลากร  (Man) 
สรุปผลผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  แต่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน  เนื่องจากครู 

บุคลากร  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หากหลายและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคลากร  ครูมีความรู้
ความสามารถและความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  รวมทั้งได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 



 
 

ในส่วนที่เป็นจุดอ่อน   คือ  ครูแต่ละคนมีคาบสอนและภาระงานมาก   ครู  บุคลากรปฏิบัติงานหลาย 
หน้าที่มีภาระงานมาก  ทำให้งานล่าช้า  ไม่ทันกำหนด  หรือบางครั้งมีภาระงานพิเศษเร่งด่วน ทำให้งานสอน  
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้บุคลากรบางส่วนขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน  และครูบางกลุ ่มส าระ           
ไม่เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการและไม่ได้ตำแหน่งทดแทนในสาระที่ขาด 
 

1.4  ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money) 
สรุปผลผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง  แต่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน  มีการใช้จ่าย 

งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในบางโอกาส  เมื่อมีกิจกรรม/โครงการภายนอกมาแทรก  หรือการ 
เคลียร์เงินยืมล่าช้า ทำให้ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบันทำให้ครูบางส่วนต้องสำรองเงินส่วนตัวจ่ายไปก่อน      
การเบิกจ่ายงบประมาณยังขาดความคล่องตัว  โรงเรียนต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในจำนวนที่ค่อนข้างสูง 
กระทบต่องบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

ในส่วนของจุดแข็งนั้น  ได้แก่  การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี  เป็นไปตามขั้นตอนอย่าง  
มีระบบ  ตรวจสอบได้  และถูกต้องตามระเบียบ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหน่วยงานอื่น  เช่น 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
ตรงตามแผนงาน/โครงการ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการ 
 

1.5  ด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material)   
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  โดยโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพียงพอในการ 

จัดการเรียนการสอน  อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและมีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน    
มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

ในส่วนของจุดอ่อนนั้น  ได้แก่  สภาพโต๊ะเก้าอ้ีบางห้องเรียนเก่าและชำรุด การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า
ไม่ทันต่อการใช้งาน  สื่อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  โรงอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน 
 

1.6  ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  โดยการบริหารจัดการมีเป้าหมาย  และทิศทาง

ที่ชัดเจน  ทำให้บุคลากรรู้ทิศทางในการดำเนินงานและร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้  มีการวางแผนการ 
ทำงานชัดเจน  มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ  บุคลากรให้ความ 
ร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียน  รวมทั้งมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ส่งเสริมให้มี 
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ในส่วนของจุดอ่อนนั้น  พบว่า  สารสนเทศมีหลายระบบและขาดความต่อเนื่องกันทำให้ต้องทำงาน   
ที่ซ้ำซ้อน  โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามคำสั่ง  และระบบสารสนเทศยังไม่มีความเป็น
ปัจจุบัน 



 
 

2.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
2.1  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Factors ) 
สรุปผลการวิเคราะห์  พบว่าเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นที ่

ยอมรับของชุมชนและสังคม  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความร่วมมือในการ 
ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เครือข่าย
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ในส่วนของอุปสรรคนั้น  ได้แก่  พบว่าผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบ   
ต่อการเรียน  ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรเนื่องจากต้องทำงาน และนักเรียนบางส่วนไม่ได้
อาศัยอยู่กับบิดามารดา  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

2.2  ด้านเทคโนโลยี ( Technological Factors ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  เนื่องจากการสื่อสารความทันสมัยของ 

เทคโนโลยีทางสังคมส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  โรงเรียนมี 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล  ผลงาน  ข่าวสารของสถานศึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก  และนักเรียนสามารถนำ 
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว  รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับ 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยี 

ในส่วนของอุปสรรคนั้น  ได้แก่  นักเรียนบางกลุ ่มมีการใช้เทคโนโลยีที ่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์          
เน้นความบันเทิงมากจนเกินไป  อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัยและบุคลากรยังขาดความ
ชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

2.3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  เนื่องจากผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา 

องค์กรเอกชนต่างๆ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาหลากหลาย  มีการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ในส่วนของอุปสรรคนั้น  พบว่า  ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อยไม่แน่นอน  ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ไม่สามารถสนับสนุนบางกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 

2.4  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  โรงเรียนมีอิสระในการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษา  ได้แก่  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการให้การศึกษาภาคบังคับ 

ในส่วนของอุปสรรคนั้น  พบว่า   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนรัฐบาลทำให้
เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย  การดำเนินงานจึงขาดความต่อเนื่อง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า รวมทั้งการ
ลดอัตรากำลังทำให้บางสาขาวิชามีบุคลากรไม่เพียงพอ 



 
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  สรุป ได้ดังนี้ 
1. งานโครงการ  จำนวน   31    โครงการ  แยกตามงานดังนี้ 

1.1  โครงการการบริหารวิชาการ    จำนวน     9   โครงการ 
 - โครงการฝ่ายปฐมวัย    จำนวน  7 โครงการ 

 1.2  โครงการงานบริหารทั่วไป    จำนวน     13     โครงการ 
 1.3  โครงการการบริหารงานบุคคล   จำนวน      1      โครงการ 
 1.4  โครงการการบริหารงบประมาณ   จำนวน      1    โครงการ  
ทั้งกิจกรรมและโครงการแสดงรายละเอียดในตารางตามลำดับ ต่อไปนี้ 
 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

รายรับ 
เงินอุดหนุนรายหัว คนละ (บาท) จำนวนนักเรียน รวมจำนวนเงิน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 327 555,900 
ระดับประถมศึกษา 1,900 1,507 2,863,300 

รวมงบประมาณ 1,834 3,419,200 
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2564  - 

รวมงบประมาณทั้งหมด  3,419,200 
(ข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

รายจ่าย 
รายการ ภาคเรียนที่ 

2/2564 
ภาคเรียนที่ 
1/2565 

รวม(ปี) 

1. รายจ่ายประจำ    
    1.1 ค่าสาธารณูปโภค 350,000 350,000 700,000 
    1.2 ค่าวัสดุสอนฝึกสอบ 260,000 260,000 520,000 
    1.3 ค่าวัสดุปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียน - 151,000 151,000 
    1.4 ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าหมึกพิมพ์/ค่าเช่า 80,000 80,000 160,000 
    1.5 ค่าจัดซื้อเอกสารชั้นเรียน ปพ/บัตรสุขภาพ  - 70,000 70,000 
    1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 5,000 10,000 
    1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 40,000 40,000 100,000 
    1.8 วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน 50,000 50,000 100,000 



 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ภาคเรียนที่ 
1/2565 

รวม(ปี) 

    1.9 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000 5,000 10,000 
    1.10 กิจกรรมรับนักเรียน 5,000 - 5,000 
    1.11 สำรองจ่าย - 100,200 100,200 

รวมรายจ่าย 795,000 1,111,200 1,906,200 
 

การจัดสรรงบประมาณ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 240,000 161,500 401,500 
   1.1 งานปฐมวัย 15,000 300,000 315,000 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 126,500 495,000 621,500 
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 43,500 125,500 169,000 
5. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 3,000 3,000 6,000 

รวม 428,000 1,085,000 1,513,000 
 

 
 

ข้อมูลแสดงการจัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
 
1.  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ 18,000 นางศิริพร อมรนรชัย 
2 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 200,000 นางศิริพร อมรนรชัย 
3 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 35,000 นางนิรมล ปริเปรมกุล 
4 ผลิตสื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8,500 นางเสาวนารถ บุตรมาตา 
5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 7,000 นางรัชฎาภรณ์ เพชรมณี 
6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 38,000 นางสมศิริ แก้วเนื้ออ่อน 
7 พัฒนาสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมฯ 15,000 นายคุปตพงศ์ หนูประสงค์ 
8 รับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานฯ 50,000 นายคุปตพงศ์ หนูประสงค์ 
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 30,000 นางนิรมล ปริเปรมกุล 

รวม 401,500  



 
 

ปฐมวัย 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 หนูน้อยมารยาทงาม หมั่นปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา 
1,000 นางสาวสรัลนภัทร แดงสมแก้ว 

2 ธนาคารเวลาส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย 1,000 นางสุกัญญา เพชรมณี 
3 กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย 3,000 นางสาวภัคจิรา คงคืน 
4 หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกวิทยาศาสตร์ 10,000 นางสาวเมย์วดี ดิษฐวงศ์ 
5 หนูน้อยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 20,000 นางนันท์นภัส  วรรณชาลีกุล 
6 สวนสวยน่าอยู่ เครื่องสนามน่าเล่น 275,000 นางสาวภัคจิรา คงคืน 
7 ส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษาฯ 20,000 นางสาวชนิจกานต์ วารีกูล 

รวม 315,000  
 
 
 
2.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 50,000 นางซุลฮา หมัดเล๊าะ 
2 เด็กดีมีคุณธรรม 38,000 นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีทอง 
3 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 50,000 นางสาวคอลีเยาะ  แปะลี 
4 ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 35,000 นางสาวสมจิตร พรหมคงบุญ 
5 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 150,000 นายนเรนฤทธิ์ รัตนซ้อน 
6 กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์ 100,000 นายกาญจนพรรณ สรรเสริญ 
7 ยุวทูตความดี 25,000 นางสาวนิภากร เศษศรี 
8 โรงเรียนสีขาว 20,000 นางมลิวัลย์ เพชรศรีชาติ 
9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,000 นางรัตนาภรณ์ แก้วเขียว 
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 นายกาญจนพรรณ สรรเสริญ 
11 วันสำคัญ 15,000 นางจุติพร ศรีสุวรรณ์ 
12 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 30,000 นายศุภฤกษ์ หงอสกุล 
13 จัดวางระบบควบคุมภายใน 1,500 นางนริสรา เลิศวิลัย 

รวม 621,500  
 
 



 
 

3.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการอบรม สัมมนา 125,000 นางเสาวนารถ บุตรมาตา 
 กิจกรรมกีฬาประสานใจอนุบาล 14 จ.

ภาคใต้ 
43,500 นางเสาวนารถ บุตรมาตา 

 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 500 นางเสาวนารถ บุตรมาตา 
 กิจกรรมศึกษาดูงาน - นางเสาวนารถ บุตรมาตา 
 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ - นางเสาวนารถ บุตรมาตา 

รวม 169,000  
4.  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 6,000 นางสาวสุณา ปาสนั่น 
 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ  นางสุจิน จันทร์คีรี 
 กิจกรรมบริหารจัดการการเงินและพัสดุ  นางสาวสุณา ปาสนั่น 

รวม 6,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
แผนกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 

 

 เพ่ือให้การดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลยะลา  บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ 
ปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับ  ติดตามและรายงานผล  ดังนี้ 
 

แนวทางการกำกับ ติดตามตรวจสอบและรายงาน 
 การกำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจาปี เป็นกิจกรรมที ่สำคัญ                
ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการ
วัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ        
เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
โดยมีการรายงานผลเพื ่อเสนอให้ผู ้ร ับผิดชอบการดาเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบ     
โรงเรียนอนุบาลยะลา  จึงได้กำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 
เพ่ือให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
 2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป 
 4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

สาระสำคัญของการกากับติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  แบ่งสาระสำคัญในการ
ประเมินผลงานเป็น 4 ส่วน คือ 
 1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. การติดตามแผนกิจกรรมประจำทุก 3 เดือน 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
 



 
 

 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ และผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ   เนื่องจากการดำเนินงานต่าง ๆ 
ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่าย 
 - ติดตามการใช้เงินประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2. การติดตามแผนกิจกรรม 
 - ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 
 3. แบบรายงานผล โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปี รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล 
และสรุปกิจกรรม 
 4. ส่งสรุปผลการดาเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
 

1. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้กำกับ  ติดตามรายกลยุทธ์  รายโครงการ และกำหนดปฏิทิน
ในการดำเนินงานและการกำกับติดตาม  รายงานผล  ดังนี้ 

ประเภท
งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ขอ
เบิก 

ระยะเวลาส่งใช้ ผู้ขอเบิกและ 
ส่งใช้ 

สรุปผล/ 
รายงานผล 

1. งบประจำ วันที่ได้รับใบแจ้ง วันที่ได้รับใบเสร็จ ครู/บุคลากรที่ 
รับผิดชอบ 
โครงการ 

หลังสิ้นสุด
โครงการต้อง
รายงานภายใน  
10 วัน 

2. งบพัฒนาตาม
กลยุทธ์หรือ
โครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 

ก่อนดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า 7 วัน    
ทำการ 

ไม่เกิน 10 วัน    
ทำการ 
หลังดำเนินการ 

ครู/บุคลากรที่ 
รับผิดชอบ 
โครงการ 

หลังสิ้นสุด
โครงการต้อง
รายงานภายใน  
15 วัน 

 
 เมื่อได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดรายงานผล
การดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 เสนอต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 
 1.2 จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 



 
 

2. การตรวจสอบและการประเมินผล 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อจัดทำ
แบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ โดยดำเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ ก่อนดำเนินการ  
ระหว่างดำเนินการ  และหลังดำเนินการ 
 

3. นิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการดำเนินงาน 
 นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์  สังเคราะห์หารูปแบบความสำเร็จ และความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรมีปัญหา 
อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรดำเนินการต่อ 
 



 
 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

รายจ่ายประจำ 
1.1 ค่าสาธารณูปโภค สถานศึกษามีค่าใช้จ่าย            

ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา       
ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

700,000 ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า             
ค่าน้ำประปา  ค่าอินเตอร์เน็ต     
และค่าโทรศัพท์ 

นางสุจิน  
จันทร์คีรี 

1.2 ค่าวัสดุสอนฝึกสอบ ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

520,000 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นางสาวสุณา 
ปาสนั่น 

1.3 ค่าวัสดุปรับปรุง
บรรยากาศห้องเรียน 

สถานศึกษาปรับปรุงสภาพ
ห้องเรียนให้น่าอยู่ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

151,000 บรรยากาศในห้องเรียนสวยงาม   
น่าอยู่  เอื้อต่อการเรียนรู้   

นางสาวสุณา 
ปาสนั่น 

1.4 ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าหมึก/
ค่าเช่าเครื่องถ่าย 

สถานศึกษาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

160,000 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

นางกนกวรรณ 
หมอกศรีสวัสดิ์ 

1.5 ค่าจัดซื้อเอกสารชั้นเรียน 
ปพ/บัตรสุขภาพ 

สถานศึกษาใช้เป็นเอกสาร
รายบุคคลของนักเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

70,000 มีเอกสารรายบุคคลของนักเรียน นางเสาวนารถ 
บุตรมาตา 

1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สถานศึกษาใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5,000 การติดต่อราชการเป็นไปด้วย
ความสำเร็จลุล่วง 

นางสุจิน  
จันทร์คีรี 

1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

สถานศึกษาใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าท่ีพัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

40,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าท่ีพัก ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

นางสุจิน  
จันทร์คีรี 

1.8 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน สถานศึกษาใช้จัดทำเอกสารต่างๆ
งานธุรการโรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

50,000 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารต่างๆ        
ใช้ในงานธุรการโรงเรียน 

นางกนกวรรณ 
หมอกศรีสวัสดิ์ 
 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

1.9 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน สถานศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

10,000 ผู้ปกครองได้ทราบการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ     
ของโรงเรียน 

นางประทีป 
ดาวกระจาย 

2.0 กิจกรรมรับนักเรียน สถานศึกษาจัดทำเอกสารการรับ
นักเรียน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 

5,000 การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

นายสุพงศ์ศักดิ์ 
อุดม 

2.1 เงินสำรองจ่าย สถานศึกษามีเงินเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น  

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

100,200 เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขหรือบรรเทา
เหตุการณ์หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

นางยุวณัฏฐ์  
ขวัญคีรี 

1 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน   

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

18,000 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตามที่
กฎกระทรวงกำหนด 

นางศิริพร          
อมรนรชัย 

2 ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริม และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเต็ม
ตามศักยภาพ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

200,000 นักเรียนได้รับการส่งเสริมตามความ
ต้องการความสามารถความถนัดและ
ความสนใจ 
 

นางศิริพร                    
อมรนรชัย 

3 ปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน
ที่จบการศึกษา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้า
รับประกาศนียบัตรและรับการ
ปัจฉิมนิเทศเมื่อจบการศึกษาชั้นสูง
สุดของโรงเรียน 

ธันวาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

35,000 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้า
รับประกาศนียบัตรและรับการปัจฉิม
นิเทศร้อยละ 100 มีความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จของตนเอง 

นางนิรมล                     
ปริเปรมกุล 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

4 ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีแรงจูงใจในการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 
 

ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 

8,500 ครูผุ้สอนจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ 
1 ชิ้นต่อปีการศึกษาและนำสื่อไปใช้
และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

นางเสาวนารถ     
บุตรมาตา 

5 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
แกนกลางสถานศึกษา พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
ที่พัฒนาแล้ว ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ  1  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

7,000 โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก 

นางรัชฎาภรณ์    
เพชรมณี 

6 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนอย่างทั่วถึง   
ทุกระดับชั้นตลอด                             
ปีการศึกษา 2565 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

38,000 ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียน 
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

นางสมศิริ           
แก้วเนื้ออ่อน 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

7 พัฒนาสมรรถนะการ
สร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 

ครูที่ได้รับการพัฒนาจัดทำหรือ
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน คนละ  1  
นวัตกรรม 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

15,000 ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

นายคุปตพงศ์       
หนูประสงค์ 
 

8 รับการประเมินรางวัล
พระราชทาน 

ผ่านการประเมินและได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

50,000 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
สถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัล
พระราชทาน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  
ระดับจังหวัด  และระดับกลุ่มจังหวัด 

นายคุปตพงศ์       
หนูประสงค์ 
 

9 ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ การจัดการ
เรียนรู้ด้วย PLC 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

30,000 นักเรียนในห้องเรียนวิทย์พลังสิบ
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตาม
มารตรฐานโครงการวิทยาศาสตร์พลัง
สิบ มีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ระดับ 
3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 100 
 

นางนิรมล                     
ปริเปรมกุล 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

10 หนูน้อยมารยาทงาม 
หมั่นปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา 

เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

1,000 เด็กนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจำวัน 

นางสาวสรัลนภัทร 
แดงสมแก้ว 

11 ธนาคารเวลาส่งเสริมการ
อ่านเด็กปฐมวัย 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมธนาคาร
เวลา  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมี
ความรู้  ความเข้าใจพัฒนาการเด็ก
อย่างถูกต้อง 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

1,000 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการจัด
กิจกรรมของผู้ปกครอง                
ที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักการอ่าน 

นางสุกัญญา       
เพชรมณี 

12 กีฬาสัมพันธ์ระดับ
ปฐมวัย 

เด็กมีระเบียบวินัย  รู้แพ้   รู้ชนะ   
รู้อภัย 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

3,000 เด็กปฐมวัยได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน 

นางสาวภัคจิรา    
คงคืน 

13 หนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
วิทยาศาสตร์ 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

10,000 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาวเมย์วดี     
ดิษฐวงศ์ 

14 หนูน้อยพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

เด็กปฐมวัยที่มีความสามารถในด้าน
การวาดภาพ  การปั้น การสร้าง
ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ
และการเล่านิทานเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะต่าง ๆ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

20,000 เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
ผลงานได้อย่างสวยงาม 

นางนันท์นภัส     
วรรณชาลีกุล 

15 สวนสวยน่าอยู่ สนามน่า
เล่น 

สภาพแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียนสวยงาม  น่าอยู่  และมี
ความปลอดภัย 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

275,000 บรรยากาศในและนอกห้องเรียน
สวยงาม  น่าอยู่  เอ้ือต่อการเรียนรู้   

นางสาวภัคจิรา    
คงคืน 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

16 ส่งเสริมการเชื่อมต่อทาง
การศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและ
ประถมศึกษาปีที่ 1 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

5,000 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความ
พร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1  

นางสาวชนิจกานต์ 
วารีกูล 

17 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ยะลาทุกคนรับทราบนโยบายของ
โรงเรียน 

พฤศจิกายน  2564  - 
กันยายน  2565 

50,000 โรงเรียนได้รับทราบความต้องการ
ของผู้ปกครอง และความคิดเห็น 
เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

นางซุลฮา 
หมัดเล๊าะ 

18  เด็กดีมีคุณธรรม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถปฏิบัติศาสนากิจเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องและมีความสุข 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

38,000 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ
สามารถปฏิบัติศาสนกิจเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและมีความสุข 

นางสาวรุ่งนภา     
วงศ์ศรีทอง 

19 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาป้องกัน
สุขภาพอนามัยของตนเองได้ดีมาก
และนำไปเผยแพร่ให้กับคนใน
ครอบครัว 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

50,000 นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

นางสาวคอลีเยาะ 
แปะลี 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

20 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นักเรียนมีพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย  คารวะธรรม 
สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

35,000 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา   
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
และมีคณะกรรมสภานักเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 

นางสาวสมจิตร 
พรหมคงบุญ 

21 วอลเลย์บอลสู่ความเป็น
เลิศ 

นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลยะลา      
มีโอกาสเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีจนมีทักษะนำไปสู่
ความเป็นเลิศ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

150,000 นักเรียนเห็นความสำคัญของการออก
กำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น มีทักษะสูงขึ้น
นำไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
วอลเล่ย์บอล 

นายนเรนฤทธิ์     
รัตนซ้อน 

22 ก ีฬา -กร ีฑาช ุมชนบั ว
สัมพันธ์ 

นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาได้
ถูกต้องตามกติกาและข้อตกลง 

พฤศจิกายน  2564- 
สิงหาคม 2565 

100,000 ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาสุนทรียภาพด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 

นายกาญจนพรรณ  
สรรเสริญ 

23 ยุวทูตความดี นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
สม่ำเสมอ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

25,000 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการ 

นางสาวนิภากร  
เศษศรี 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

24 โรงเรียนสีขาว นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด  
สื่อลามกอนาจาร  การพนันและ
การทะเลาะวิวาท 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

20,000 นักเรียนรู้แนวทางในการป้องกัน  
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

นางมลิวัลย์       
เพชรศรีชาติ 

25 ระบบด ู แลช ่ วย เหลือ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล  
ปรึกษา  แนะนำ  แก้ปัญหาจากครู
ประจำชั้น 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

8,000 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มีคุณภาพชีวิตที่
ดี และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

นางรัตนาภรณ์     
แก้วเขียว 

26 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก
ของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน สภาพ
ห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับ
การดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

100,000 อาคารเรียน อาคารประกอบและ   
อ่ืน ๆ มีความมั่นคง  ปลอดภัย  
พร้อมใช้งาน  บรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนมีความ
สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะ
สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

นายกาญจนพรรณ  
สรรเสริญ 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์) ผู้รับผิดชอบ 

27 วันสำคัญ นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสถาบันครอบครัว 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

29,000 นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์และมีจิตสำนึกท่ีดี 

นางจุติพร          
ศรีสุวรรณ์ 

28 ส ่ ง เสร ิมส ุนทร ี ยภาพ  
ทางด้านศิลปะ 

ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษความสนใจของ
ผู้เรียนรายบุคคล 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

30,000 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีส่งผล
ให้ผู้เรียนมีอารมณ์ - จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข 

นายศุภฤกษ์        
หงอสกลุ 

29 จ ั ด ว า ง ระบบควบคุม
ภายใน 

บุคลากรของโรงเรียน      ที่
รับผิดชอบงานทั้ง  4  กลุ่มงาน 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ   

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

1,500 การปฏิบัติงานในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ลด
ต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจากความ 

นางนริสรา  
เลิศวิลัย 

30 พัฒนาบุคลากร บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

119,000 บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึนและสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางเสาวนารถ     
บุตรมาตา 

31 พัฒนาระบบงานการเงิน
และพัสดุ 

ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และ
พัสดุของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบ  เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

6,000 โรงเรียน มีระบบงานการเงิน       
การบัญชีและพัสดุถูกต้อง         
เป็นปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

นางสาวสุณา    
ปาสนั่น 



 
 

 
          

ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลยะลา  จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้
เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถนำแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ       
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายพิภพ  กอวัฒนากุล ผู้แทนผู้ปกครอง   รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางภัทราพร  ศิริโภคา กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  1.4 นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  1.5 นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  1.6 นายสุพงศ์ศักดิ์  อุดม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  1.7 นางยุวณัฏฐ์  ขวัญคีร ี รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 
2.1 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

  2.3 นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  2.4 นายสุพงศ์ศักดิ์  อุดม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

2.5 นางยุวณัฏฐ์  ขวัญคีร ี รองผู้อำนวยการโรงเรียน         กรรมการ 
  2.6 นางศิริพร  อมรนรชัย  หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 
  2.7 นางเสาวนารถ  บุตรมาตา หัวหน้างานบริหารบุคคล  กรรมการ 
  2.8 นางสุจิน  จันทร์คีร ี  หัวหน้างานงบประมาณ  กรรมการ 
 
 
 

/ 2.9 นางสาวมะลิ... 



 

 
  2.9 นางสาวมะลิ  ธารานุวงศ์     หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 
  2.10 หัวหน้าสายชั้นฯ ทุกสายชั้น     กรรมการ 
  2.11 นางกนกวรรณ  หมอกศรีสวัสดิ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 
3.1 นางยุวณัฏฐ์  ขวัญคีร ี      รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  3.2 นางสุจิน  จันทร์คีร ี       หัวหน้างานงบประมาณ กรรมการ 
  3.3 นางสาวสุณา  ปาสนั่น      คร ู    กรรมการ  

3.4 นางสาวภัคจิรา  คงคืน      คร ู    กรรมการ  
3.5 นางสาวฟารีด๊ะ  มะแอ      คร ู    กรรมการ 
3.6 นางสาวอัสเมาะห์  หมัดอะด้ำ      คร ู    กรรมการ 
3.7 นางสาวภาลิณีย์  อนันต์เดชพงศ์    ครู    กรรมการ 
3.8 นางกนกวรรณ  หมอกศรีสวัสดิ์     พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ   

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้

บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและโรงเรียนต่อไป 
  

สั่ง  ณ  วันที่    1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 
              (นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล)   
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา 
2. นายพิภพ  กอวัฒนากุล   ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางภัทราพร  ศิริโภคา   กรรมการสถานศึกษา 
4. นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
5. นายสุพงศ์ศักดิ์  อุดม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    
7. นางยุวณัฏฐ์  ขวัญคีร ี      รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
  

คณะผู้จัดทำเอกสาร  
1. นางยุวณัฏฐ์  ขวัญคีรี      รองผู้อำนวยการโรงเรียน      
2. นางสุจิน  จันทร์คีรี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
3. นางสาวอัสเมาะห์  หมัดอะด้ำ    ครูผู้ช่วย 
4. นางกนกวรรณ  หมอกศรีสวัสดิ์   พนักงานราชการ 
  



 


