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แผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยสึนาม ิ
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ด้วยพระบารมี... 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
ความเป็นมา 

เหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 07.59 น. เกิดแผ่นดินไหวข้ึนที่บริเวณตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา วัดแรงสั่นสะเทือนได้ที่จุดศูนย์กลาง 9.2 ริกเตอร์ เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ สึนามิ 
(Tsunami) ขนาดความสูงประมาณ 10 เมตร เวลา 10.30 น. ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ 
6 อําเภอของจังหวัดพังงา สถานศึกษาในสังกัดได้รับความเสียหาย ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ  
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียน 
อาคารประกอบ อุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพังงาท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง และ 
ได้พระราชทานช่ือโรงเรียน ดังน้ี  

พ.ศ.2548  โรงเรียนบ้านบางสัก  เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา  
(ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา)  

  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม  เป็น โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม (คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย, 
     บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) 

พ.ศ.2549  โรงเรียนบ้านทับละมุ  เป็น โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 
รวมถึงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือ อาคารเรียน อาคารประกอบ ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านในไร่ โรงเรียนเกียรติประชา โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งรัก โรงเรียนบ้านคลองบอน โรงเรียน 
บ้านทุ่งละออง โรงเรียนบ้านบางด้ง โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว และต่อมา พ.ศ. 2551 
โรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานให้เปลี่ยนช่ือ จํานวน 2 โรงเรียน คือ 
  โรงเรียนบ้านทุ่งรัก เป็น โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 
  โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม เป็น โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 
      โรงเรียนที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ และได้รับการติดตามผลการดําเนินงานจาก สํานักงานโครงการ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 7 โรงเรียน มาต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมาประกอบด้วย โรงเรียนพระราชทานทับละมุ โรงเรียนบ้านน้ําเค็มฯ โรงเรียน 
บ้านในไร่ โรงเรียนเกียรติประชา โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ และโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 
จากพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยดูแลปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนที่เคยประสบภัยจากสึนามิในเขตอันดามัน และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดพังงา การติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเน้น 
การพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ  ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางตามโครงการพระราชดําริ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช การฝึกอาชีพ การส่งเสริมสหกรณ์ สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย อีกทั้ง
เสนอแนะให้ดําเนินงานตามแนวทาง “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร” ทั้งนี้ ให้ดูแลนักเรียน 
ครูบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจที่จะร่วมมือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําให้โรงเรียนในกลุ่มประสบภัย 
สึนามิที่ได้รับการติดตามผลการดําเนินงาน เกิดการมีส่วนร่วมได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เกิดการ
พัฒนาทั้งด้านกายภาพ และด้านคุณภาพตามลําดับ และต่อมามีการติดตามการใช้สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นให้โรงเรียนนําสื่อ 60 พรรษาฯ ไปใช้อย่างจริงจัง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสนองพระราชดําริให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
ปัจจุบัน  โรงเรียนทั้ง  7  โรงเรียนมีความจําเป็นต้องพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องด้านต่างๆที่ยังขาดแคลนและไม่มี
งบประมาณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของโรงเรียน
ทุกโรง  จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม มีความปลอดภัย สะอาด
สวยงาม เหมาะสมที่จะดําเนินการจัดการศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ต่อเน่ือง เกิดการสร้างอาชีพการมีงานทําตามบริบทพ้ืนที่อย่างแท้จริง  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากลุ่มโรงเรียนประสบภัยสึนามิทั้งด้านกายภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการร่วมมือช่วยเหลือในกลุ่มโรงเรียนประสบภัยสึนามิ 

 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย  

1.1 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ  
1.2 โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม (คาร์ฟู,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์)  
1.3 โรงเรียนเกียรติประชา  
1.4 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์  
1.5 โรงเรียนคุระบุรี  
1.6 โรงเรียนบ้านในไร่  
1.7 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 
ด้านคุณภาพ 

2. พัฒนาทางด้านกายภาพภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมให้ดําเนินงานสอดคล้องกับแนวทางในโครงการพระราชดําริอย่างต่อเน่ือง ตามบริบทชุมชน 
4. กระตุ้น และเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ ให้สามารถดําเนินการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วม  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐาน และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 



5 
 

แผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ สพป.พังงา 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 
 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลจํานวนนกัเรียนโรงเรียนที่ได้รบัผลกระทบจากภัยสนึามิ  
ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
รวมชั้นอนุบาล รวมชั้นประถม รวมมัธยมต้น รวมทุกระดับช้ัน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 พระราชทานทับละมุ 25 17 42 38 32 70 16 24 40 79 73 152 

2 บ้านน้ําเค็ม ฯ 28 19 47 88 67 155 31 33 64 147 119 266 

3 เกียรติประชา 13 4 17 19 12 31 3 10 13 35 26 61 

4 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 10 6 16 59 53 112 0 0 0 69 59 128 

5 คุระบุรี 140 143 283 368 340 708 0 0 0 508 483 991 

6 บ้านในไร่ 29 21 50 68 51 119 0 0 0 97 72 169 

7 บ้านคลองดินเหนียว 10 11 21 33 28 61 0 0 0 43 39 82 

  รวม 255 221 476 673 583 1,256 50 67 117 978 871 1,849 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายสัญชัย คีรีภพ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในไร่ 

ผูบ้รหิารโรงเรียนที่ได้รบัผลกระทบจากภยัสึนามิ 

นางมารี กําแก้ว 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเกียรติประชา 

นายนันตชัย แอบู 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 

นายสมยศ ผลอินทร์ 
ผู้ อํานวยการโรงเรียนคุระบุรี 

นางแสงเดือน วรรณรัตน์ 
ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 

นางสาวปาริชาต วิเชียร 
ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําเค็มฯ 

นางสาวรวีพร ต่อวงศ ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนพระราชทานทับละมุ 
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  ตารางที่ 2 ข้อมูลครูและบคุลากรทางการศกึษา 
  ข้อมูล ณ วันท่ี 7 พ.ค. 2562 ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที่ โรงเรียน ที่อยู่ จํานวนครู
บุคลากร 

จํานวน
นักเรียน 

อัตราครู : 
นักเรียน 

1 พระราชทานทับละมุ หมู่ท่ี 5 ตําบลลําแก่น  
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

16 152            ๑:๑๐ 

2 บ้านน้ําเค็มฯ หมู่ท่ี 2 ตําบลบางม่วง  
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

17 266            ๑:๑๖ 

3 เกียรติประชา หมู่ท่ี 2 ตําบลเกาะพระทอง  
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

5 61             ๑:๑๒ 

4 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ หมู่ท่ี 6 ตําบลคุระ  
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

13 128            ๑:๑๐ 

5 บ้านในไร่ หมู่ท่ี 7 ตําบลนาเตย  
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

9 169            ๑:๑๙ 

6 คุระบุรี หมู่ท่ี 1 ตําบลคุระ  
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

41 991            ๑:๒๔ 

7 บ้านคลองดินเหนียว หมู่ท่ี 5 ตําบลพรุใน  
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

6 82             ๑:๑๔ 
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แผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ สพป.พังงา 
 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลอัตราจํานวนนกัเรียนต่อห้องเรียน  
     จําแนกตามโรงเรียนและระดบัการศกึษา 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2561 

ระดบัการศกึษา 
โรงเรียน 

ก่อนประถม ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา
ตอนตน้ 

รวมทั้งสิน้ 

พระราชทานทับ
ละม ุ

นักเรียน 42 70 40 152 
ห้องเรียน 3 6 3 12 

นักเรียน : ห้อง 14: 1 12 : 1 13 : 1 13 : 1 

บ้านนํ้าเค็ม ฯ 
นักเรียน 47 155 64 266 
ห้องเรียน 2 6 3 11 

นักเรียน : ห้อง 24 : 1 26 : 1 21 : 1 24 : 1 

เกียรติประชา 
นักเรียน 17 31 13 61 
ห้องเรียน 3 6 3 12 

นักเรียน : ห้อง 6 : 1 5 : 1 4 : 1 5 : 1 

บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 
นักเรียน 16 112 - 128 
ห้องเรียน 2 6 - 8 

นักเรียน : ห้อง 8 : 1 19 : 1 - 16 : 1 

คุระบุรี 
นักเรียน 283 708 - 991 
ห้องเรียน 9 25 - 34 

นักเรียน : ห้อง 31 : 1 28 : 1 - 29 : 1 

บ้านในไร่ 
นักเรียน 50 119 - 169 
ห้องเรียน 3 6 - 9 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 20 : 1 - 19 : 1 

บ้านคลองดิน
เหนียว 

นักเรียน 21 61 - 82 
ห้องเรียน 3 6 - 9 

นักเรียน : ห้อง 7 : 1 10 : 1 - 9 : 1 

รวม 
นักเรียน 476 1,256 117 1,849 
ห้องเรียน 25 61 9 95 

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 21 : 1 13 : 1 19 : 1 
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ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนพกิารเรียนร่วม จําแนกตามความพิการ ปกีารศกึษา 2561  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 

ประเภท 
ความพิการ 

 
 
โรงเรียน บก

พร่
อง

ทา
งก

าร
เห

็น 

บก
พร่

อง
ทา

งก
าร

ได
้ยิน

 

บก
พร่

อง
ทา

งส
ติปั

ญ
ญ
า 

บก
พร่

อง
ทา

งร
่าง

กา
ย/

สุข
ภา

พ 

มีปั
ญ
หา

ทา
งก

าร
เรีย

นรู้
 

บก
พร่

อง
ทา

งก
าร

พูด
/ภ

าษ
า 

มีปั
ญ
หา

ทา
งพ

ฤติ
กร

รม
/อ

าร
มณ์

 

ออ
ทิส

ติก
 

พิก
าร

ซ้อ
น 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

พระราชทานทับละมุ - - - - - - - - - - - 

บ้านน้ําเค็ม ฯ - - 13 - 29 - - - - 42 42.42 

เกียรติประชา - - 1 - 1 - 1 - - 3 3.03 

บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ - - 9 1 14 - - 1 - 25 25.25 

คุระบุรี - 1 7 - 4 - - 3 2 17 17.17 

บ้านในไร่ - - - -  - - - - - - 

บ้านคลองดินเหนียว - - - - 3 - - - 9 12 12.12 

รวม - 1 30 1 51 - 1 4 11 99 100 

ร้อยละ - 1.01 30.30 1.01 51.51 - 1.01 4.04 11.11 100 - 
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ผลการดําเนนิงานที่ผ่านมา 
ด้านคณุภาพการศกึษา 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิซึ่งได้พระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 7 โรงเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
(2559 - 2561)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 ของโรงเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2559 - 2561) จํานวน 7 โรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.29 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.46 
และต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 3.62  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนคุระบุรี มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยสูงกว่า
ระดับชาติและระดับเขต คิดเป็นร้อยละ 42.24 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.49 และสูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 0.13 ส่วนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตํ่ากว่า
ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนเกียรติประชา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 47.44 ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.38 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 4.83  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนคุระบุรี มีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับเขตพ้ืนที่  โดยมีผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 54.05 ซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.41 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 1.78 โรงเรียนที่มีผลการ
ทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น้อยที่สุด ได้แก่โรงเรียนเกียรติประชา คิดเป็นร้อยละ 39.64 ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศ 12.18 และต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 12.63 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า โรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย  
คิดเป็นร้อยละ 30.80 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.92 และต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อย
ละ 3.35  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า ไม่มีโรงเรียนใดที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าระดับประเทศและระดับ
เขตพ้ืนที่ แต่ในปีการศึกษา 2561 พบว่า โรงเรียนคุระบุรีและโรงเรียนพระราชทานทับละมุ มีผลการทดสอบ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ โดยโรงเรียน 
คุระบุรีมีผลการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 43.61 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.37 และสูงกว่าระดับ 
เขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 3.51 และโรงเรียนพระราชทานทับละมุมีผลการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 42.75  
ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.51 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 6.59 ส่วนโรงเรียนที่มี 
ผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561 น้อยที่สุด ได้แก่  
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว คิดเป็นร้อยละ 26.25 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.99 และต่ํากว่า
ระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 9.91 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า โรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 35.56 ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.80 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 3.59 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน 
พบว่า ไม่มีโรงเรียนใดที่มีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่  
เมื่อพิจารณาเป็นรายโรง ปีการศึกษา 2561 พบว่า โรงเรียนบ้านคุระบุรีและโรงเรียนพระราชทานทับละมุเป็นโรงเรียนที่
มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่า
ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ โดยโรงเรียนคุระบุรีมีผลการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 39.81 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 2.31 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 4.29 ส่วนโรงเรียนพระราชทานทับละมุมีผลการทดสอบ 
คิดเป็นร้อยละ 49.50 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.00 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 
13.98  และโรงเรียนที่มีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 น้อยที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และตํ่ากว่าระดับ
เขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 18.85  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า โรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 37.35 ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.74 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 2.42 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  
พบว่า โรงเรียนบ้านคุระบุรีและโรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม (คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ 
ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่  โดยโรงเรียนคุระบุรีมีผล 
การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 41.04 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ0.95 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 และโรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม (คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) มีผลการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 41.71  
ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.62 และสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.94  โรงเรียนเกียรติประชา
เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
21.75 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 18.18 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 18.23 
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ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิซึ่งได้พระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3 โรงเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
(2559 - 2561)  

จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ของโรงเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2559 - 2561) จํานวน 3 โรงเรียน พบว่า  ทุกโรงเรียนมีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 31.29 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.53 
และต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 1.38   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 44.13 ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.56  และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 3.08  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนพระราชทานทับละมุ มีผลการทดสอบเฉลี่ย 47.72 ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.97 
และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 0.51 และโรงเรียนเกียรติประชา มีผลการทดสอบน้อยที่สุด 
เฉลี่ย 38.61 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 11.08 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 8.60 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉล่ีย คิดเป็น
ร้อยละ 27.96 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.61  และต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 0.82  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนเกียรติประชา มีผลการทดสอบเฉลี่ย 29.33 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 1.24  และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ส่วนโรงเรียนบ้านน้ําเค็ม (คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) 
มีผลการทดสอบ น้อยที่สุด เฉลี่ย 26.29 ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.98 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.55 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 23.64  
ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.91  และต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 0.06 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม(คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) มีผลการทดสอบเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ โดยมี 
ผลการทดสอบเฉลี่ย 24.91 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.64  และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 
1.91 ส่วนโรงเรียนเกียรติประชา มีผลการทดสอบน้อยที่สุด โดยมีผลการทดสอบเฉลี่ย 22.80 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 5.75 และ ตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 0.90 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 29.79  
ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.67  และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 2.84  เมื่อพิจารณาเป็น 
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รายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านน้ําเค็ม (คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) มีผลการทดสอบเฉล่ีย 34.45 ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.01  และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 1.82 และโรงเรียนเกียรติประชา มีผล 
การทดสอบน้อยที่สุด เฉลี่ย 23.78  ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 10.68  และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็น 
ร้อยละ 8.85 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NationaliTest:NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิซึ่งได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จํานวน 7 โรงเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2559 - 2561)  

จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NationaliTest:NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2559 - 2561)  
จํานวน 7 โรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(NationaliTest:NT) 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคํานวณ และความสามารถ
ด้านเหตุผล รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 44.23 ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.48 และตํ่ากว่าระดับ
เขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 5.79 เมื่อพิจารณารายโรง พบว่า โรงเรียนบ้านในไร่ มีผลการทดสอบภาพรวมเฉล่ีย 
คิดเป็นร้อยละ 55.50 สูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.48 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 
7.79 และโรงเรียนพระราชทานทับละมุ มีผลการทดสอบภาพรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 52.93 สูงกว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.91 และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 5.22 สําหรับโรงเรียน 
เกียรติประชา มีผลการทดสอบภาพรวมน้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 33.89 ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 
13.82 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 16.13 

 ด้านความสามารถด้านภาษา พบว่า โรงเรียนมีผลการทดสอบในภาพรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 50.27 
ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 2.01 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 5.67 เมื่อพิจารณา 
รายโรง พบว่า โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านในไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.54 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ คิดเป็นร้อยละ 2.87 และโรงเรียนคุระบุรี 1.55 
ตามลําดับ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านในไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.88 สําหรับโรงเรียนเกียรติประชา มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา น้อยที่สุด เฉลี่ย
ร้อยละ 38.67 ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.61 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 17.27 

 ด้านความสามารถด้านคํานวณ พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 35.77 
ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.87 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 7.00 เมื่อพิจารณา 
รายโรง พบว่า โรงเรียนบ้านในไร่ มีผลการทดสอบความสามารถด้านคํานวณสูงกว่าระดับประเทศคิดเป็น 
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ร้อยละ 8.06 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 5.93 และโรงเรียนพระราชทานทับละมุ มีผลการทดสอบ
ความสามารถด้านคํานวณสูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 7.07 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 4.94 
สําหรับโรงเรียนเกียรติประชา มีผลการทดสอบความสามารถด้านคํานวณ น้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 27.01  
ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.63 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 15.76 

 ด้านความสามารถด้านเหตุผล พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 46.63  
ซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 2.66 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 4.73 เมื่อพิจารณา 
รายโรง พบว่า โรงเรียนพระราชทานทับละมุ มีผลการทดสอบความสามารถด้านเหตุผลสูงกว่าระดับประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 6.62 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 4.55 และโรงเรียนบ้านในไร่ มีผลการทดสอบ
ความสามารถด้านเหตุผล สูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 5.68 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 3.61 
และ สําหรับโรงเรียนเกียรติประชา มีผลการทดสอบความสามารถด้านเหตุผล น้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 36.00 
ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.29 และระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 15.36 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Testi:iRT)  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิซึ่งได้พระราชทานความช่วยเหลือจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 7 โรงเรียน
ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (2560 - 2561)  

จากตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (2560 - 2561) พบว่า  
ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Testi:iRT) 2 สมรรถนะ ได้แก่  
การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 61.23 ตํ่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 
8.81 และตํ่ากว่าระดับจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 7.52 เมื่อพิจารณารายโรงพบว่า โรงเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่ จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านในไร่ เฉลี่ยร้อยละ 82.29 สูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.25 และสูงกว่าระดับจังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 13.54 และโรงเรียนบ้านน้ําเค็ม(คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์) เฉลี่ยร้อยละ 72.74 สูงกว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.70 และระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.99 สําหรับโรงเรียนเกียรติประชามี
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม น้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 36.65 ตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 33.39 และตํ่ากว่าระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 32.10 
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ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ทุกโรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็น
ร้อยละ 57.25 ตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.62 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 
11.17 เมื่อพิจารณารายโรงพบว่า โรงเรียนบ้านในไร่ มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง สูงกว่าระดับประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 11.21 และสูงกว่าระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 12.66 สําหรับโรงเรียนเกียรติประชา มี
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง น้อยที่สุด ตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.33 และต่ํากว่าระดับ
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 39.88  

ความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง พบว่า ทุกโรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านการอ่านรู้เร่ือง คิดเป็น 
ร้อยละ 65.20 ตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.23 และตํ่ากว่าระดับจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 3.87  
เมื่อพิจารณารายโรงพบว่า โรงเรียนที่มีความสามารถการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับประเทศ และระดับจังหวัด 
จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านในไร่ มีความสามารถการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็น 
ร้อยละ 13.47 และสูงกว่าระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.44, โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม(คาร์ฟูร์,บ.บวิคไทย,บ.อีดีเอฟ 

อุปถัมภ์) สูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.80 และสูงระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.16 และโรงเรียน
พระราชทานทับละมุ สูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.25 และสูงกว่าระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
4.61 ตามลําดับ สําหรับโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์มีผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง น้อยที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 44.12 ตํ่ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 26.31 และตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 24.95  
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ส่วนท่ี 3 
นโยบาย ภารกิจ วิธีดําเนินการ 
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นโยบายดา้นการศกึษา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึง
ความจําเป็นที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมจะต้องแสวงหาความรู้หรือการศึกษาทุกรูปแบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
“ปัญญา” ที่สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแห่ง “ทุกข์” ได้ จากแนวพระราชดําริของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เก่ียวกับการศึกษา จะเห็นว่า 
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาทุกรูปแบบ และสนพระทัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้
พสกนิกร ทุกหมู่เหล่านับ จากเด็กเล็กไปถึงผู้ใหญ่ และจากผู้ไม่รู้หนังสือไปจนถึงผู้ที่ เรียนจบปริญญาสูงๆ  
ให้พยายามสนใจที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยโปรดเกล้าฯ ให้สํานักงานโครงการ 
ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ในโรงเรียนในชุมชนมากมาย อาทิเช่น 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
  ทรงมีพระราชดําริให้ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลน 

ในหลายๆ ด้านและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน
อย่างประสิทธิภาพอีกทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดีพร้อมที่
จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอ่ืน ๆ  

 2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
   เป็นโครงการท่ีจัดต้ังขึ้น เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพรับประทานตลอดช่วง

การศึกษา โดยใช้ผลผลิตที่ผลิตขึ้นเองในโรงเรียน มุ่งเน้นให้ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทําการเกษตร
ในโรงเรียนแล้วนําผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารกลางวันโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และอุปกรณ์การเกษตรรวม 
ทั้งอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนการดําเนินงานโครงการน้ีนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลน
อาหารกลางวันแล้วยังทําให้เด็กนัดเรียนได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนําไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ต่อไป        

          3. โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรวมท้ังประชาชน มีจิตสํานึกที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมีพระราชดําริให้
ดํ า เนิ นการ  โครงการอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  เพ่ื อปลู กฝั งการอนุ รั กษ์
ท รัพ ยากรธรรมชาติ  ให้ แ ก่ เด็ ก  เยาวชน  และประชาชน ใน พ้ื นที่  ให้ มี จิ ตสํ า นึ ก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น การดูแลรักษาป่าไม้ การปลูกป่า การปลูก
หญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า นอกจากน้ียังทรงมีพระราชดําริให้ปลูกต้นสะเดา ซึ่งนอกจากจะสามารถ
นํามาประกอบเป็นอาหาร อาศัยเป็นร่มเงา เมล็ดสะเดายังใช้ในการป้องกันกําจัดแมลงในฝักได้ ซึ่งไม่มีสารพิษ
ตกค้าง และทําลายสภาพแวดล้อมเหมือนสารเคมีทั่ว ๆ ไป และมีการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
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           4. โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียน 
             เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการจัดต้ังขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพ
ให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ีไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ โดยเน้นการฝึกอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยเริ่มจากการเตรียมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน และจัดอบรมวิชาชีพแก่
เยาวชนที่จบการศึกษาแล้ว 

           5. โครงการพันธุพืชพระราชทาน 
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  

ทรงเย่ียมราษฎรในถิ่นทุรกันดารและโครงการตามพระราชดําริเสมอๆ ในการเสด็จฯ แต่ละครั้งโปรดเกล้าฯ ให้
จัดสิ่งของต่าง ๆ พระราชทานแก่โรงเรียนที่เสด็จฯ ผ่าน ซึ่งมีเครื่องอุปโภค – บริโภค รวมท้ังพันธ์ุไม้ผลตามที่
โรงเรียนต้องการ นอกจากน้ียังโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธ์ุไม้แก่ราษฎรทุกครัวเรือนอีกด้วย 

           6. โครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน 
              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็น
ว่าการปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเร่ิมจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระราชดําริให้ดําเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารขึ้น โดย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ไปช่วยในการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนด้วยการจัดวิชา
สหกรณ์เสริมในหลักสูตรของโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรม
สหกรณ์ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่มุ่งทําธุรกิจการค้าเพ่ือผลกําไร 

            7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
                โครงการน้ีมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียน 
วิทยาศาสตร์ และมีทักษะพ้ืนฐานที่ ดีด ้านวิทยาศาสตร์ โดยได้ดําเนินการตามกรอบการดําเนินงาน             
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในการพัฒนาผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น (Local Networks) 
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainers) เพ่ือให้วิทยากรเหล่าน้ีเป็นแกนหลักในการขยายผลการจัด 
ประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางของโครงการให้แก่ครูปฐมวัยในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

            8. โครงการจัดทําสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราช

กระแสฯ ว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้องเผชิญกับความ
ยากลําบากหลายประการอาทิ นักเรียนขาดเป้าหมายทางการเรียน ครูมีไม่ครบช้ันและโอนย้ายสูง ครูมีภาระ
งานด้านการสอนและด้านอ่ืนๆ มากทําให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ครูบางส่วนขาดประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ เป็นต้น  
        ในการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริให้พิจารณาประสบการณ์การใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยเพื่อนํามาปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น สื่อ RIT (Reduced Instruction Time) วิธีสอนพ้ืนฐานการอ่าน 
การเขียน การคัดลายมือ การคิดเลขเร็วและการท่องจํา ฯลฯ รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนของต่างประเทศท่ีใช้
ได้ผล ทั้งน้ีมีความคาดหวังว่า หากครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 
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จะเป็นปัจจัยสําคัญให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และที่สําคัญคือจะส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ครูจะสามารถลดเวลาในการจัดหาสื่อ 
การเรียนการสอนด้วยตนเองและมีความมั่นใจในการเตรียมการสอนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้ครูได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งกิจกรรมรวมช้ัน กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่ และกิจกรรมเดี่ยว  
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับช้ัน ระดับพ้ืนฐานความรู้และศักยภาพ ตลอดจนความสนใจได้อย่างเต็มที่ 

ภารกิจ 
1. การดูแลปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. การดูแลช่วยเหลือครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 

4.1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
4.2. การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช  
4.3. การฝึกอาชีพ  
4.4. การส่งเสริมสหกรณ์  
4.5. สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
4.6. การใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

วิธีดําเนินการ 
1. โรงเรียนจัดทําโครงการเสนอของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะทํางานวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายละเอียด 
3. จัดทําแผนพัฒนาเสนอของบประมาณของกลุ่มโรงเรียน 
4. เสนอขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ 
5. โครงการได้รับการอนุมัติดําเนินการและแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
6. โรงเรียนดําเนินโครงการ 
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปงบประมาณตามภารกิจ/โครงการ 
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สรุปรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามภารกิจ 
 

ตารางที่ 9 ข้อมูลงบประมาณตามภารกิจ การดูแลปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ  
   ภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โรงเรียน รายการ งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวมเงิน 
2 บ้านน้ําเค็มฯ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 

อเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด อาคาร
อนุบาลพระราชทาน  

 857,900 857,900 

3 เกียรติประชา กิจกรรมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องวิทยาศาสตร์ 

 590,900 590,900 

4 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก  498,000 498,000 
  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.

104/26  
 149000 149000 

5 บ้านในไร่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
พร้อมครุภัณฑ์ 

 223,400 223,400 

  ปรับปรุงถนนคอนกรีต  413,000 413,000 
  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ  472,000 472,000 
6 คุระบุรี กิจกรรมก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 

322 ม. และรางระบายน้ํา 607 ม. 
 314,4000 3,144,000 

7 บ้านคลองดินเหนียว งานปรับพื้นที่ อาคารเรียนอื่นๆ   1,156,000 1,156,000 
  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 

ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง เขต
แผ่นดินไหว  

 2,084,000 2,084000 

  รวมทัง้ส้ิน - 9,588,200 9,588,200 
 
ตารางที่ 10 ข้อมูลงบประมาณตามภารกิจ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที ่ โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวม 
1 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง 

รับส่งนักเรียน (ทดแทน) 
 4,000,000 4,000,000 

  สร้างทางลาดสําหรับนักเรียนที่มีความ
จําเป็นพิเศษ 

 27,000 27,000 

  รวมทัง้ส้ิน  4,027,000 4,027,000 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลงบประมาณตามภารกิจ การดูแลช่วยเหลือครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ที ่ โรงเรียน รายการ งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวมเงิน 
1 บ้านน้ําเค็มฯ ก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 

จํานวน 2 หลัง 
 1,200,000 1,200,000 

2 เกียรติประชา กิจกรรมสนับสนุนค่าจ้างนักการภาร
โรง จํานวน 1 คนๆ ละ 9,000 บาท 
5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 2562) 

45,000  45,000 

4 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ค่าจ้างนักการภารโรง จํานวน 1 คนๆ 
ละ 9,000 บาท 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 
2562) 

45,000  45,000 

3 คุระบุรี กิจกรรมสนับสนุนค่าจ้างครูต่างชาติ
สอนในหลักสูตร MEP จํานวน 6 คน 
ๆ ละ 22,000 บาท 5 เดือน (พ.ค.-
ก.ย.2562) 

660,000  660,000 

  กิจกรรมสนับสนุนค่าจ้างนักการภาร
โรง จํานวน 1 คนๆ ละ 9,000 บาท 
5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 2562) 

45,000  45,000 

4 บ้านคลองดินเหนียว ก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 
จํานวน 1 หลัง 

 600,000 600,000 

  รวมทัง้ส้ิน 795,000 1,800,000 2,595,000 
 

ตารางที่ 12 ข้อมูลงบประมาณตามภารกิจ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ที ่ โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวม 
1 พระราชทานทับละมุ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน 
81,400  81,400 

  กิจกรรมปรับปรุงทางเดินป่าชายเลน 59,500  59,500 
  กิจกรรมโครงการห้องเรียนอาชีพ  137,300 137,300 
2 บ้านน้ําเค็มฯ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน    
  ปลูกพืชผักสวนผสมผสาน 18,950 9800 28,750 
  เล้ียงปลาดุก/ปลานิลจิตรดา 37,300 25,000 62,300 
  เล้ียงไก่ไข่ 45,100 52,550 97,650 
  เพาะเห็ดน่ารู้สู่อาชีพ 28,100 18,580 46,680 
4 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ซ่ อมแซม

โรงเรือนและบ่อเล้ียงปลาดุก 
 121000 121000 

  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเล้ียงไก่  40000 40000 
3 เกียรติประชา กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน 
50,000  50,000 

4 คุระบุรี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 100,000  100,000 
  รวมทัง้ส้ิน 420,350 404,230 824,580 
 

รวมทั้งสิน้ 1,215,350 15,819,430 17,034,780 
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ตารางที่ 13 ขอ้มูลสรปุรายละเอียดงบประมาณจําแนกรายโรง 
 

ที ่ โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวม 
1 พระราชทานทับละมุ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระราชทานทับละมุ 
  กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน 
81,400  81,400 

  กิจกรรมโครงการห้องเรียนอาชีพ  137,300 137,300 
  กิจกรรมปรับปรุงทางเดินป่าชายเลน 59,500  59,500 
   140,900 137300 278,200 
2 บ้านน้ําเค็มฯ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านนํ้าเค็มฯ  
  กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน    
  ปลูกพืชผักสวนผสมผสาน 18,950 9800 28,750 
  เล้ียงปลาดุก/ปลานิลจิตรดา 37,300 25,000 62,300 
  เล้ียงไก่ไข่ 45,100 52,550 97,650 
  เพาะเห็ดน่ารู้สู่อาชีพ 28,100 18,580 46,680 
  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานอาคาร

สถานที่ 
   

  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 
อเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด อาคาร
อนุบาลพระราชทาน  

 857,900 857,900 

  ก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 
จํานวน 2 หลัง 

 1,200,000 1,200,000 

   129,450 2,163,830 2,293,280 
3 เกียรติประชา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกียรติประชา 
  กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน 
50,000  50,000 

  กิจกรรมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องวิทยาศาสตร์ 

 590,900 590,900 

  กิจกรรมสนับสนุนค่าจ้างนักการภาร
โรง จํานวน 1 คนๆ ละ 9,000 บาท 
5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 2562) 

45,000  45,000 

   95,000 590,900 685,900 
 
  



23 
 

แผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ สพป.พังงา 
 

ที ่ โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวม 
4 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 
  รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง 

รับส่งนักเรียน (ทดแทน) 
 4,000,000 4,000,000 

  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก  498,000 498,000 
  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.

104/26  
 149,000 149,000 

  ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ซ่ อมแซม
โรงเรือนและบ่อเล้ียงปลาดุก 

 121,000 121,000 

  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเล้ียงไก่  40,000 40,000 
  สร้างทางลาดสําหรับนักเรียนที่มีความ

จําเป็นพิเศษ 
 27,000 27,000 

  ค่าจ้างนักการภารโรง จํานวน 1 คนๆ 
ละ 9,000 บาท 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 
2562) 

45,000  45,000 

   45000 4,835,000 4,880,000 
5 บ้านในไร่ โครงการปรับปรงุพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านในไร ่
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

พร้อมครุภัณฑ์ 
 223,400 223,400 

  ปรับปรุงถนนคอนกรีต  413,000 413,000 
  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ  472,000 472,000 
    1,108,400 1,108,400 
6 คุระบุรี โครงการปรับปรงุพัฒนาโรงเรยีนคุระบุร ี
  กิจกรรมสนับสนุนค่าจ้างครูต่างชาติ

สอนในหลักสูตร MEP จํานวน 6 คน 
ๆ ละ 22,000 บาท 5 เดือน (พ.ค.-
ก.ย.2562) 

660,000  660,000 

  กิจกรรมสนับสนุนค่าจ้างนักการภาร
โรง จํานวน 1 คนๆ ละ 9,000 บาท 
5 เดือน (พ.ค.-ก.ย. 2562) 

45,000  45,000 

  กิจกรรมก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 
322 ม. และรางระบายน้ํา 607 ม. 

 314,4000 3,144,000 

  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 100,000  100,000 
   805,000 3,144,000 3,949,000 
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แผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ สพป.พังงา 
 

ที ่ โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวม 
7 บ้านคลองดินเหนียว โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองดินเหนยีว 
  งานปรับพื้นที่ อาคารเรียนอื่นๆ   1,156,000 1,156,000 
  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 

ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง เขต
แผ่นดินไหว  

 2,084,000 2,084000 

  ก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 
จํานวน 1 หลัง 

 600,000 600,000 

    3,840,000 3,840,000 
  รวมทั้งสิน้ 1,215,350 15,819,430 17,034,780 
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แผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ สพป.พังงา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนท่ี 5 
รายละเอียดโครงการ 



















































































































































































































































































































คณะทํางาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายอรรถสิทธ์ิ  รัตนแคล้ว  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. นายสมภาพ  นาคพันธ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
3. นางฉวี  ณ ตะก่ัวทุ่ง  ที่ปรึกษาด้านการนิเทศการศึกษา 
4. นายสมยศ  ผลอินทร ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนคุระบุรี 

คณะทํางาน 
1. นางสาวรวีพร  ต่อวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระราชทานทับละม ุ
2. นางสาวปาริชาต วิเชียร  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําเค็มฯ 
3. นางมารี กําแก้ว   ผู้อํานวยการโรงเรียนเกียรติประชา 
4. นายสัญชัย  ครีีภพ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในไร่ 
5. นางแสงเดือน วรรณรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 
6. นายนันตชัย  แอบู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 
7. นายราชัน  ปัญญาจันทร ์  ครูโรงเรียนคุระบุรี 
8. นายวีรศักด์ิ งามทรัพย์  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 
9. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศร ี  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 
10. นายสมหมาย เทพนุ้ย  ครูโรงเรียนบ้านในไร ่
11. นางสาววาสนา  บรรเทา  ครูโรงเรียนบ้านในไร ่
12. นางสาวสุภา  นามะสนธิ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 
13. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
14. นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์ เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ 
15. นายสุรศักด์ิ ช่วยลุง  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
16. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์ เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 






