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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

สถำนศึกษำในภำพรวม 
 
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน 
 ข้อมูลทั่วไป 
  ๑. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๖ หมู่ ๓ ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๓๓-๐๐๓๗๓๓ โทรสาร ๐๓๓-๐๐๓๗๓3 
http://www.banklongtakian.ac.th  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ 
 ๒. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๓. มีเขตพ้ืนที่บริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองตะเคียน และหมู่ที่ ๔ บ้านเขามดง่าม 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่  

๑๔ ไร่ 1 งาน ๖ ตารางวา โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีกํานัน 
บุญกรอง นทวัตวงศ์ เป็นผู้นําร่วมกับนายทอง เจนจิรวัฒนา และนายเซ่ง คูหะมณี พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้าน
คลองตะเคียนช่วยกันก่อสร้าง เป็นอาคารไม้พ้ืนปูนซีเมนต์ ตีฝาโดยรอบโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่
อย่างใดในระยะแรกตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เปิดทําการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๔ 
          ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗ การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี มีมติให้ยกระดับโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูสาขา
คลองตะเคียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
          ๖ มกราคม ๒๕๒๙ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ส่ง นายบุญลอย ปานมุณี มาดํารงตําแหน่ง
ครูใหญ่คนแรก และเปิดสอนชั้นเด็กเล็กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๙   
         14 มิถุนายน 2529 ได้สร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/2526  
         17 กรกฎาคม 2529 ได้สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 แบบ สปช.301/2526 งบประมาณ 150,000 บาท 
         25 มีนาคม 2535 สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.201 งบประมาณ 380,000 บาท 
         9 พฤศจิกายน 2536 สร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 งบประมาณ 300,000 บาท 
         ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล แบบ สปช. 
         ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จํานวน 4 ห้องเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จํานวน 1 สนาม และได้ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ที่ด้านหน้าโรงเรียน 
โดยงบบริจาค 
         พ.ศ. 2552 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการระบบทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
         พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
         พ.ศ. 2557 รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตําบล 
         พ.ศ. 2558 รับการประเมินและได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาพอเพียง รับ
การประเมินห้องสมุด 3 ดี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง ห้องสมุดโรงเรียน ขนาดกลาง
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ระดับคุณภาพดีมาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2558) 
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จํานวน 3,483,100 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (2 ชั้นใต้ถุนโล่ง) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ” จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 รับการประเมินและรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 และ ได้รับรางวัล 
โรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2559 ) จํานวน 371,600 บาท 
สร้างห้องส้วมหญิง 4 ที่/49 จากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
โรงเรียน จนถึงปัจจุบันมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6 คน ผู้บริหารปัจจุบันคือ นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้เปิดทําการสอน ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา คือ ชั้นอนุบาล 1  
ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษา คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ
มัธยมศึกษา คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 216 คน แบ่งเป็น 11 
ห้องเรียน มีครูประจําทําการสอน 15 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน ธุรการ 1 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคาร
ประกอบ 1 หลัง ห้องน้ํานักเรียน 1 หลัง 4 ที่ สนามกีฬา ๑ แห่ง คือ ลานหญ้าอเนกประสงค์ มีไฟฟ้า และ 
น้ําประปาใช้อย่างเพียงพอ โดยคณะครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้คําขวัญโรงเรียนว่า 
“พลานามัยดี มีน้ําใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม“ และปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ปัญญานั้นแลประเสริฐกว่าทรัพย์” 
 
สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจ ำโรงเรียน 

“ ขำว – แดง ” 

                    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส กว้างไกล 
               สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง หนักแน่น –อดทน 

ปรัชญำโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน 
“ตสสมาหิ ปญญา ธเนยเสยโย” 

“ ปัญญานั้นแลประเสริฐกว่าทรัพย์ ” 
 
ค ำขวัญโรงเรียน 

“ พลานามัยดี มีน้ําใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม” 
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1.3 สภำพชุมชนโดยรวม 
 ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ตําบลคอลงพลู อําเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีจํานวนครัวเรือน 372 ครัวเรือน จํานวนประชากร 1,063 คน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสลับ
กับภูเขา เป็นพืชไร่พืชสวน สลับกับป่าไม้ การคมนาคมสะดวกพอสมควร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามัน สวนมะม่วงหิมพานต์ ไร่อ้อย และมันสําปะหลัง  
 รายได้ของประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ํา สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชากร
ต่อหัว ประมาณ 30,000 บาท/ปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น คือ 
ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

- ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ  80 
- นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 
- ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย : ครอบครัว : ปี 30,000 บาท 
- จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

 โรงเรียนได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาโดยขอความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน องค์การ
บรหิารส่วนตําบลคลองพลู ผู้นําชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
1.4 โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน  
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มี
คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การติดต่อกับ
หน่วยงานอื่นๆ ยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร เนื่องจากระยะทางไกล ทําให้มีการโยกย้ายครูทุกปี ครูส่วนใหญ่จะเป็นครูที่
บรรจุใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมือในการแก้ไขการเรียน 
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาดีพอสมควร   
 ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน มีการ
ระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาการศึกษา ให้ความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอ  
 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มไก่ สวนยางพารา สวนปาล์ม เป็นต้น มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพเกษตร ทําไร่ทําสวน การย้าย
ที่อยู่เพ่ือกลับภูมิลําเนาหรือไปประกอบอาชีพที่อ่ืน ทําให้มีอัตราการย้ายเข้า – ออก ของนักเรียนสูง ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนที่ไม่ต่อเนื่อง ทําให้เกิดความแตกต่างทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
1.5 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในแต่ละงานมีหัวหน้างานและทีมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ดําเนินงาน ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และของโรงเรียน เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหาร
มีแนวความคิดและหลักการบริหารจัดการโดยให้โรงเรียนเป็นฐาน มีเทคนิคการทํางานแบบมีส่วนร่วม  โดยมีการ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกฝ่าย  มีการบริหารงานและการควบคุมตามวงจรการทํางานแบบ 
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PDCA มีการกํากับ ติดตาม การประเมินการทํางานเป็นระยะๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ และ
รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีผู้รับผิดชอบหัวหน้างานบริหาร ดังนี้ 

1. นางสาวอิษฎาอร  แท่นแสง  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
2. นางสาวปภัสสร   ศรีวะโสภา  หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 
3. นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
4. นางสาวจิรประภา  คนเพียร                หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน 
อ ำเภอหนองใหญ่  จังหวดัชลบุรี 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

* การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

* การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรยีน 

* การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

* การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

* การนิเทศการศึกษา 

* การแนะแนวการศึกษา 

* การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ

ภายใน 

* งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

* งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่ำยผู้ปกครอง 

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 

* การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

* การจัดสรรงบประมาณ การ

ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการ

ด าเนินการ 

* การระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพ่ือการศึกษา 

* การบริหารการเงิน 

* การบริหารบัญชี 

* การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

* งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

* การวางแผนอัตราก าลังและ

ก าหนดต าแหน่ง 

* การสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั้ง 

* การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

* วินัยและการรักษาวินัย 

*การออกจากราชการ 

*งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 

 

                     กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

* การด าเนินงานธุรการ 

* งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

* งานพัฒนาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

* การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

* การจัดระบบและพัฒนาการบรหิารพัฒนาองค์กร 

* งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

* การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

บริหารทั่วไป 

* การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

* การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

*การส่งเสริมงานกิจการนักเรยีน 

*การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

*งานบริการสาธารณะ 

*งานท่ีไม่ไดร้ะบไุว้ในงานอ่ืน 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยนรินทร์  นิพิฐพงษ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นำยสุพัฒน์  เจนจิรวัฒนำ 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นำยกมล  ตั๊นวิเศษ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นำยส ำเนำ  แซ่โค้ว 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นำงรัตนำวรรณ  จันทรำช 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นำยก ำพล  กิตติเมธีวฒัน์ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นำยสมศักดิ์  เดชอดุมไพศำล 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นำยอดุลย์  คลองชนม ์

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

พระอธิกำรนัญชัย ธนปำโล 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
2.1 ข้อมูลนักเรียน    
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2564) ดังนี้ 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 216  คน 
 

ระดับชั้นอนุบำล ประถม และมัธยมศึกษำ 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อ.1 1 5 6 11 

อ.2 1 8 10 18 

อ.3 1 10 7 17 

รวม 3 23 23 46 
ป.1 1 12 10 22 

ป.2 1 18 16 34 

ป.3 1 8 6 14 

ป.4 1 11 12 23 

ป.5 1 5 11 16 

ป.6 1 13 3 16 

รวม 6 67 58 125 
ม.1 1 2 12 14 

ม.2 1 11 9 20 

ม.3 1 3 8 11 

รวม 3 16 29 45 
รวมทั้งหมด 12 106 110 216 
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2.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
จ ำนวนครูและบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก กำรสอน 
ประจ ำชั้น 

1. นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์ ผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา - 

2. นางนพพร  มาลัย ครู  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ. 1 - 2 

3. นางสาวกาญจนรัตน์  เงินพลับพลา ครู  กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย อ. 3 

4. นางสาวปวีณา ขันทอง ครูผู้ช่วย  ศษ.บ. สังคมศึกษา ป. 1 

5. นางรัตนาวรรณ  จันทราช ครู  ค.บ. คณิตศาสตร์ ป. 2 

6. นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ ป. 3 

7. นางสาวกานติมา  อาจนุการ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป. 4 

8. นางสาวปภัสสร  ศรีวะโสภา ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ ป. 5 

9. นางสาวจิรประภา  คนเพียร ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ป. 6 

10. นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ป.6 

11. นางสาวณัฐกฤตา  พ่ึงสว่าง ครู  ศษ.บ นาฏศิลป์ไทย ม. 1 

12. นางสาวอิษฎาอร  แท่นแสง ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ ม. 1 

13. นางสาวประภัสสร  สาระธนะ ครู  วท.บ. เคมี ม. 2 

14. นายพิภพ     แสงเขียว ครู  ศษ.บ พลศึกษา ม. 2 

15. นางสาวพิมพ์พิชชา  นามา ครู  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม. 3 

16. นายธีรวัฒน์   นามปะเส ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ม. 3 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ  
ที ่ ชื่อ – สกุล ประสบกำรณ์ท ำงำน วุฒิ ต ำแหน่ง 

1. นายนพพร  บุตรดีขันธ์ 26 ปี ป. 4 ช่างไฟฟ้า 3 
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2.3 โครงสร้ำงหลักสูตร 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ให้โรงเรียน

และผู้ที่เก่ียวข้องมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตร จึงได้กําหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน พุทธศักรำช 2564 

ฉบับปรับปรุงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/

รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้                   

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ 

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

        (๔ นก.) (๔ นก.) (๔ นก.) 
· ประวัติศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
· ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 

  

     (๑ นก.) (๑ นก.) (๑ นก.) 

· หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

(๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

· เศรษฐศาสตร์       (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) 
· ภูมิศาสตร์          
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) 
ศิลปะ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) 
การงานอาชีพ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

(๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ชั่วโมง/ปี (๖ นก.) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน พุทธศักรำช 2564 

ฉบับปรับปรุงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/

รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้          
· กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
· กิจกรรมนักเรียน ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๖๕ ๖๕ ๖๕ 
ลูกเสือ-เนตรนารี (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 

ชุมนุม (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๒๕) (๒๕) (๒๕) 
· กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

๑,๒๔๐  ชั่วโมง/ป ี
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 

๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๐๘๐  ชั่วโมง/ปี 
ตำมหลักสูตรก ำหนด 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน พุทธศักรำช 2564 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้   
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
·       ประวัติศาสตร ์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
·       ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 

 
    

·       หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ                
การดํารงชีวิตในสังคม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
·       เศรษฐศาสตร ์     
·       ภูมิศาสตร ์       
·       ต้านทุจริต       
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐ (๓ นก.) ๘๘๐ (๓ นก.) ๘๘๐ (๓ นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม ปีละ ๒๔๐ ชั่วโมง (๖ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๑       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒      กิจกรรมนักเรียน       
    - ลูกเสือ 
    -เนตรนาร ี (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
    - ชุมนุม (๒๕) (๒๕) (๒๕) 
     ๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ป ี
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2.4 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
  1)  อาคารเรียน 3 หลัง  
    อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง   
  2)  จํานวนห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
      ชั้น อ.1 – ป.6 = 1 : 1 : 1 :1 : 1 : 1 :  1 : 1 
      ชั้น ม.1 – ม.3 = 1 : 1 : 1 
 
2.5 ข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ 
 

แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 
4. ห้องกระจายข่าว 
5. สหกรณ์โรงเรียน 
6. ห้องพยาบาล 
7. โรงเรือนเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
8. โรงเรือนเพาะจิ้งหรีด 
9. แปลงผักสวนครัว 
10. โรงอาหาร 
11.สนามวอลเลย์บอล 
12.สนามฟุตบอล 
13.สนามเด็กเล่น 

1. วัดคลองตะเคียน 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ             
ตําบลคลองพลู บ้านคลองตะเคียน 
3. ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว  
4. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
5. SPACE INSPIRIUM 
6. สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ท้องฟ้าจําลอง 
8. อาคารยูเอสโอเน็ต 

 
 

 
2.6 ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน 
  1. ชื่อ พระอธิการธนัญชัย ธนปาโล เจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียน ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและการ
ดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
  2. ชื่อ นายอภิวัฒน์ จันทราช ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านคลองตะเคียน พร้อม
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อําเภอหนองใหญ่ ให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยโรคมือ เท้า ปาก 
ไข้หวัด การตรวจสารเสพติดนักเรียนในโรงเรียน โรคเอดส์ 
  3. เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภต. หนองใหญ่ และคณะให้ความรู้เรื่อง การป้องกันรณรงค์ห่างไกลยาเสพติดให้
โทษและการปฏิบัติตามกฎจราจร 
  4. เจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้ความรู้เรื่อง การจัดทําบัญชีครัวเรือนตาม
โครงการ สานฝันยุวเกษตรกร ในโรงเรียนขยายโอกาส สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 
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บทที่ ๓  
ผลของกำรพัฒนำในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ผลของกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้ดําเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต ๑ ตลอดจนนโยบายของโรงเรียนซึ่งการดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทําโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการจํานวน ๑๕ โครงการ และสรุปผลได้ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพประจําตําบล 
๓. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายนอก 
๔. โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
๕. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
๖. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๘. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการมีงานทํา 
๙. โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนส่งเสริมอาชีพ 
๑๐. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
๑๑. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๒. โครงการวิถีพุทธ 
๑๓. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต 
๑๔. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๑๕. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
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๓.๑ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 

 
ที ่

 
ชื่องำนโครงกำร/ 

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 
 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็ว 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

๑ โครงกำรส่งเสริม
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
๒. นักเรียนสามารถฝึกทักษะ
กระบวนการคิด และทักษะด้าน
ต่างๆ ของนักเรียนในการ
ประเมินคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป 
๓. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน 
๔. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง 
เพ่ือสามารถนําไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
๕. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ท้องถิ่นและ
บริบท มีกระบวนการที่
ครอบคลุมการจัดการศึกษาให้
เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
๖. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสําคัญของภาษาไทยเพิ่ม
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง
และการพูด 
 

- กิจกรรมอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดเน้น 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
- กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาปฐมวัย 
- กิจกรรมอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ  
- กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
จุดเน้น 
- มีการประเมินและ 
รายงานผลการประกัน
คุณภาพ 
- มีหลักสูตรสถาน 
ศึกษา 
- ร้อยละ ๙๐ ของ  
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันภาษาไทย  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ  
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- ร้อยละ ๙๙ ของ  
นักเรียนปฐมวัยได้รับ
การพัฒนา ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

  

 

 



15 
 

 
ที ่

ชื่องำน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

๒ โครงกำรส่งเสริม
คุณภำพประจ ำ
ต ำบล 

๑. เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความ
เหลื่อล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความพร้อมในทุกด้าน 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 

- กิจกรรมบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะครูไป
ราชการ  
- กิจกรรมบริหารจัดการ
ค่าสาธารณูปโภค  
- กิจกรรมจัดซื้อและ
ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษา  
- พัฒนาบริเวณอาคาร
สถานที่  สิ่งแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ภายใน 

- รอ้ยละ ๑๐๐ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับค่า
พาหนะไปราชการ  
- ระบบการบริหาร
จัดการค่า
สาธารณูปโภค  
- วัสดุ/ ครุภัณฑ์  
มีจํานวนเพียงพอ  
- ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในการ 
- แหล่งเรียนรู้  อาคาร
เรียน  บริเวณ  สะอาด
สวยงามปลอดภัย 

๓ โครงกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพ
ภำยนอก 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการ
ประเมินภายในสถานศึกษาและ
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. เพ่ือกํากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือ 
โรงเรียนในสังกัดตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ให้เกิดการ
ทํางานอย่างยั่งยืน 
  

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมเสริมทักษะการ
พูด  การแสดงตามความ
ถนัด 
-กิจกรรพัฒนาสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
-วารสารสัมพันธ์และเสียง
ตามสาย 

ร้อยละ ๙๔  ของ
นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
- ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
สวยงามร่มรื่น
ปลอดภัย 
-ร้อยละ ๙๐  ของ
นักเรียนและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข่าวสาร 

๔ โครงกำรระบบ
ดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๒. เพ่ือให้สามารถรับนักเรียนใน

- กิจกรรมรับนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

- โรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนในเขตบริการ
ได้ครบทุกคน 
- นักเรียนทุกคนได้รับ
การเยี่ยมบ้านจากครู
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ที ่

ชื่องำน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

เขตบริการได้ครบทุกคน 
๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๔. นักเรียนสามารถตัดสินใจใน
ศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นตาม
ความถนัดและสนใจ มีความ
เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม
และนําตนเองแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ และได้รับการแนะ
แนวการศึกษาต่อจากหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ ภายนอก
โรงเรียน                  
 

- กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ประจําชั้น ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนระดับชั้น    
ป.๖ และ ม.๓ ร้อยละ
๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการ 
ศึกษาต่อ 
- นักเรียนร้อยละ ๙๔
เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- มีการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

๕ โครงกำรสำน
สัมพันธ์ชุมชน 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน เพจ facebook และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
  

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

- โรงเรียนมีเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียน
ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน                
เพจ facebook  
และป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
- นักเรียน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๓๓ 
- งดจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ครองและวันเด็ก
แห่งชาติ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อ         
โควิด ๑๙ 

๖ โครงกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกร

๑. เพ่ือการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น

- กิจกรรมส่งเสริมบุคลากร
เข้ารับการอบรม ศึกษาดู

- ครูและบุคลากร  
ทุกคนได้เข้ารับการ



17 
 

 
ที ่

ชื่องำน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ทำงกำรศึกษำ ครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี  มีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนาตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

งานเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความ สามารถในการ
ปฏิบัติ งานในหน้าที่  
- ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี  
- ส่งเสริม สนับสนุนการทํา
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  
- การแสดงความยินดีใน
โอกาสต่าง ๆ  
- การช่วยเหลือ ให้กําลังใจ 

อบรม ศึกษาดูงานตาม
หน้าที่รับผิดชอบและ
ความสนใจ  
- ครูและบุคลากร  
ทุกคนร่วมกิจกรรม  
- ร้อยละ ๗๐ ของ
บุคลากรทําผลงาน
เลื่อนวิทยฐานะ  
- ร้อยละ ๑๐๐ ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจ 

๗ โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพ 

๑. เพ่ือจัดการบริการด้าน
สุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน
ทุกคน 
๒. เพ่ือเสริมสร้าง ดูแลสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกัน
โรคและระมัดระวังอันตราย 
ต่าง ๆ อันจะเกิดต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- จัดบริการอาหาร
กลางวันแก่นักเรียน  
- ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก 
วัดส่วนสูง  
- สํารวจ บันทึก  
ภาวะทุพโภชนาการ  
- อาหารเสริม(นม)  
- สังเกตการรับประทาน
อาหาร 

- ร้อยละ ๑๐๐
รับประทานอาหาร
กลางวัน  
- ร้อยละ ๙๐ มี
น้ําหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์  
- ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแลป้องกันภาวะ
ทุพโภชนาการ  
- ร้อยละ ๑๐๐. 
นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทาน
อาหาร 
-ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียน และครูมี
ความพึงพอใจต่อการ
เข้ารับบริการงาน
อนามัยโรงเรียน 

๘ โครงกำร
เศรษฐกิจ
พอเพียงและกำร
มีงำนท ำ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักคิดหลัก
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ

-การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
-การปลูกผักปลอดสารพิษ 
-การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

-นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีหลักคิดหลักปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของ
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ที ่

ชื่องำน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

การเรียนรู้ทักษะอาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่ดี 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๙ โครงกำร
ปัจจัยพื้นฐำน
นักเรียนยำกจน
ส่งเสริมอำชีพ 

๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๒. นักเรียนทุนปัจจัยนักเรียน
ยากจนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
 

-มอบเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษจากกศส. ใน
รอบท่ี ๑ และรอบที่ ๒ 
จํานวน ๖๖ คน 

- นักเรียนที่มีรายชื่อ
ได้รับจัดสรรทุนทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐ โครงกำรส่งเสริม
วันส ำคัญทำง
วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความ
เคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ครูผู้มีพระคุณ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออก
ในทางท่ีถูกที่ควร ในโอกาสที่
เหมาะสม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมระลึกถึงพระคุณของ
คุณครู 
๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัด
พานดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่ง
เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 
๕. เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางด้านจิตใจของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนที่
จะจบการศึกษาและดําเนินชีวิต
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่าง
สมบูรณ์ 
๖. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของตนเองและสถาบัน 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

- นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
เข้าร่วมโครงการ 
- นักเรียนร้อยละ 
๙๘.๖๖ มีความพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๑ โครงกำรส่งเสริม
วันส ำคัญทำง
ศำสนำและ
เทิดทูนสถำบัน

๑. เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในสถาบันศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ 
๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง

กิจกรรมวันสําคัญ 
- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอาสาฬหบูชาและวัน

- ร้อยละ ๑๐๐  ของ
นักเรียนและครู เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ต่าง ๆ 
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ที ่

ชื่องำน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

พระมหำกษัตริย์ ความเป็นคนไทย เข้าพรรษา 
- วันพระราชสมภพ ร.10 
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
- วันปิยมหาราช 
- วันแม่ 
- วันชาต ิ
- วันขึ้นปีใหม่ 

๑๒ โครงกำรวิถีพุทธ ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
งามแก่ผู้อ่ืน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อม
นําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 
๓. เพ่ือพัฒนาจิตใจและส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

- กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมค่านิยม 12
ประการ 
- สอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมสวดมนต์         
นั่งสมาธิ 

- นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนระดับชั้น   
ม.๑ - ม.๓ เข้าร่วม
กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษาทุกคน 

๑๓ โครงกำรส่งเสริม
ทักษะชีวิต 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การใช้ชีวิต มีวินัย มีคุณธรรม มี
จิตสาธารณะ มีความเสียสละ 
เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ รู้จัก
การคัดแยกขยะและนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริม
พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมตลาดนัด
ส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี 

- นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจและมี
การพัฒนาทักษะชีวิต 
มีภูมิคุ้มกนัตนเอง 
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๔ โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว 

๑. เพ่ือป้องกันลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขนอกสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

- กิจกรรมต้านภัย          
ยาเสพติด 
- การรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร การ
ทะเลาะวิวาท การพนัน 
 

- นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ เข้ารับความรู้
จากร่วมกิจกรรมและ
ปลอดภัยจาก          
ยาเสพติด 
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ที ่

ชื่องำน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อ ๆ) 

 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
สถานศึกษาในการนําไปพัฒนา
และสร้างระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ใน
ทุกพ้ืนที่ 

๑๕ โครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนบริหำร
งบประมำณ 

๑. เพื่อควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคของโรงเรียน
เป็นไปอย่างคุ้มค่า และถูกต้อง 
เพียงพอและเหมาะสม 
๒. เพื่อปรับปรุงสภาพของ
อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ มีบรรยากาศท่ีอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน มีความ
สะอาด ปลอดภัย 
๓. เพื่อจัดวัสดุการศึกษาให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างสูงสุด 
๔. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อครูใน
การถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจให้นักเรียน 

- จัดทํางบประมาณเพ่ือใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- วางแผนและจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือ
สะดวกต่อการใช้งาน 
- จัดแบ่งเขตความ
รับผิดชอบให้นักเรียน
ช่วยกันรักษาความสะอาด 

ผลการดําเนินการตาม
โครงการคิดเป็น
ผลสําเร็จร้อยละ 95 

 
1.2.1 กิจกรรมสํารวจภาวะโภชนาการนักเรียน สํารวจคุณภาพชีวิตเรื่องการของการ รับประทานอาหาร 

น้ําหนัก ส่วนสูงของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข พัฒนาความเจริญเติบโต ส่งเสริมสุขภาพ
ได้ตรงตามเป้าหมาย โดยมีการบันทึกน้ําหนัก ส่วนสูง อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน 

 1.2.2 กิจกรรมอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน ดูแลในการเลือกอาหารที่ดีมี
ประโยชน์ เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีสุขภาพตามเกณฑ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้เรียนโดยตรง สามารถ
แก้ปัญหาสุขภาพของผู้เรียนที่ขาดแคลน และยากจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองพลู 
สําหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 

1.2.3 กิจกรรมอาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มนมทุกวัน
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวัยทุกคน  
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๓.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน รอบปีท่ีผ่ำนมำ  
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก   

     ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

     ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๑ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

๔.๕๖ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔.๙๕ ยอดเยี่ยม 
รวมมำตรฐำนที่ ๒ ๔.๘๖ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ   
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๔.๙๓ ยอดเยี่ยม 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔.๙๓ ยอดเยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๓ ๔.๙๗ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย   ๔.๙๔ ยอดเยี่ยม 
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ระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ รวม ๔๖ คน (ข้อมูล ณวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

) ข้าราชการครู จํานวน ๒ คน จัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
          ด้ำนคุณภำพของเด็ก โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๑ มี
ค่าคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 100  เนื่องจากมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายตามที่กําหนดมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา มีการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง มีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  มี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับปฐมวัย ๔๖ คน  
มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จํานวน ๔๖  คน มีน้ําหนักส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์จํานวน ๐ คน กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้
เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนร้อย
ละ ๑๐๐ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านคลองตะเคียนทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค้นหาคําตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนร้อยละ 
๑๐๐  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช ๒๕๖๐ กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
พุทธศักราช ๒๕๖๐   
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
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จากกิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนใน
ระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีการให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากําหนด ได้มี
การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี  
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอ
คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
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การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน

ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ําใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมี
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียน บ้านคลองตะเคียนได้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจําวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต การสอบถาม การสํารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นําผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานที่ ๒ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕ เนื่องจาก มีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น จัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างพอเพียงกับชั้นเรียน มีการสงเสริมใหครูมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีมุมประสบการณให้เด็กได้
เลือกเล่นตามความสนใจ และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณเ์หมาะสมกับบริบท รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มี
การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสใหผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีสวนร่วม 

 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๓ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓  
เนื่องจาก ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสใหเด็กได้รับ
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ประสบการณตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้จากการลงมือกระทําด้วยกระบวนการทดลองบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู้โดยให้เด็ก
มีสวนร่วมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนในการจัดและดูแลทําความสะอาด ใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ สังเกต การสอบถามจากผู้ปกครอง และนํา
ผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพสูงขึ้น 

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รวมทั้ง
พัฒนา/แก้ไขพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) และมีการวิจัยกลุ่มเด็กท่ีมีพัฒนาการอ่อนเพ่ือแก้ปัญหา รวมทั้งมีการประชุม
ชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 
3.2.1 กระบวนกำรพัฒนำ  
   ๑.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ : ประกาศ ณ วันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและ
ไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรผูานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของ
เด็กปกติและ กลุมเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
       ๒.  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียนจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนและมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จํานวน ๒ คน ซึ่ง
พอเพียงกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       ๓.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยส่งครูเข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ให้
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
       ๔.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ โรงเรยีนบ้านคลองตะเคียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึง
ความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ (แหล่งเรียนรู้ เช่น โรงเพาะพันธุ์
จิ้งหรีด บ่อเลี้ยงกบ แปลงผักสวนครัว ฯลฯ) 
      ๕.  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.12 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนอํานวยความสะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู โดยจัดตั้งโครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษาโดยพัสดุ และให้ครูเบิกได้ตามความต้องการและจําเป็น 
      ๖.  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิด
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เป็นร้อยละ 99.99 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

3.2.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๒ มีค่าคะแนน 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เป็น
ผลจากการดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาข้างต้นนั้น ส่งผลให้ 
 ๑.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนน 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่มี
ความยืดหยุ่น มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ออกแบบการจัด
ประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒.  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนน 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
100 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีครูพอเหมาะกับภารกิจการเรียนการสอนและมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
โดยตรง จํานวน ๒ คน ซึ่งพอเพียงกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๓.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนน 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ครูได้เข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สําคัญใน
การออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว มีการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๔.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มีค่าคะแนน ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  
มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ (แหล่งเรียนรู้  
เช่น บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลาช่อน โรงเรือนเห็ด แปลงผักสวนครัว ฯลฯ) 
  ๕.  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนน 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.12 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน อํานวยความ
สะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนา
ครู โดยจัดตั้งโครงการจัดหาวัสดุการศึกษาโดยพัสดุ และให้ครูเบิกได้ตามความต้องการและจําเป็น 
  ๖.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มีค่าคะแนน 4.95 คิดเป็นร้อยละ 99.00 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
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สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
3.2.3. จุดเด่น 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่น คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ ครูได้เข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา ให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สําคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว มีการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

3.2.4. จุดควรพัฒนำ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จุดควรพัฒนา คือตัวชี้วัด ที่ 5 (ให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ตามผลการประเมินที่ได้มีค่าคะแนน 
๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ซึ่งน้อยที่สุด (กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานและดําเนินการ
ตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด) 

3.2.5 แผนงำน/ แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องอาจจะไม่ทราบในรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรปฐมวัย ดังนั้นการพัฒนาให้ดีขึ้นใน
ครั้งต่อๆ ไปจะต้องพัฒนาโดยการชี้แจงรายละเอียดของการจัดทําหลักสูตรปฐมวัยให้ทุกฝ่ายทราบถึงการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
กําหนด โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด 
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๓.๓ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
  

 ระดับคุณภำพ แปลผล 
มำตรฐำน   

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
            ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๔.๕๘ ยอดยี่ยม 

            ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔.๖๑ ยอดยี่ยม 

            ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕.๐๐ ยอดยี่ยม 
            ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๙๙ ยอดยี่ยม 
            ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒.๔๖ ดี 
            ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕.๐๐ ยอดยี่ยม 

รวม  ๑.๑ ๔.๔๔ ยอดยีย่ม 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
            ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
            ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
            ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
            ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

รวม ๑.๒ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
รวมมำตรฐำนที่ ๑ ( ๑.๑ + ๑.๒) ๔.๗๒ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔.๕๐ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๔.๗๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

๔.๕๐ ยอดยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๒ ๔.๗๙ ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๔.๖๐ ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔.๘๐ ยอดยี่ยม 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๕.๐๐ ยอดยี่ยม 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔.๘๐ ยอดยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๓ ๔.๘๔ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๔.๗๘ ยอดเยี่ยม 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มำตรฐำน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 4.72 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔.79 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๔.84 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ๔.78 ยอดเยี่ยม 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จํานวน 106 คน และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จํานวน 39 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน ครูผู้สอนจํานวน 15 คน ธุรการจํานวน 
1 คน ช่างไฟฟ้าจํานวน 1 คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เสนอต่อ
หนว่ยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการ
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้        

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนน 4.44อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ํากว่า ระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับ
สังกัดสพฐ. และระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนน
เฉลี่ยรายบุคคลของนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในวิชาภาษาไทย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.00  
คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลของนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
6.25  ผลประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
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ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๔๕.๗๐ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 
สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ ๔๘.๑๐ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรวมสองความสามารถ ร้อยละ ๔๖.๙๐ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีผล
การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 2 มีค่าคะแนน 4.79 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยผ่านการ
บริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมภาคภูมิใจ โดย
ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ นําผลการนิเทศติดตาม
ประเมินผล มาจัดทําแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานั้นมีการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพใน
ทุกด้าน โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทและสังคมปัจจุบัน มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 มีค่าคะแนน 4.84 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
โดยผ่านการการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือคัดกรองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ 100 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านการเรียนและปัญหาด้าน
พฤติกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือร่วมการแก้ปัญหาทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการจัดแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคุณธรรม กิจกรรมภาษาเพ่ือการสื่อสาร สถานศึกษาเปิดสอนรายวิชา
เพ่ิมเติม คือ หน้าที่พลเมือง ต้านทุจริต ทักษะอาชีพ และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง ต้านทุจริต นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม และส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพเพ่ือ
สอดคล้องกับหลักสูตรการมีงานทําของจังหวัดชลบุรี ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้จึงมีกิจกรรมชุมนุม/ฐานเรียนรู้ และผลสรุปการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนโดยจัด
กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและอาชีพ ในวันประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําเสนอผลงาน
ผ่านการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริง เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี โดยการค้นหาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีที่ห้องสมุด การเรียนการสอนผ่าน YOUTUBE การจัด
กิจกรรมเสียงตามสาย ช่วงพักกลางวัน สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกจัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์มีการบูรณาการให้มีชิ้นงาน ภาระงานในทุกระดับชั้น ปรับหลักสูตรสถานศึกษาในปี 
2563 โดยจัดทําหน่วยบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง การมีงานทํา ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วยโครงงาน เช่น โครงงานทําไม้กวาดจาก
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ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓

ภาษาไทย ๘๕.๒๖ ๖๗.๕๖ ๗๔.๐๖ ๗๐.๔๗ ๖๖.๔๔ ๗๓.๑๗ ๖๘.๒๙ ๗๑.๐๐ ๖๗.๕๗ ๗๑.๕๔
คณิตศาสตร์ ๘๓.๔๘ ๗๖.๑๙ ๖๘.๕๓ ๖๘.๓๓ ๖๖.๒๒ ๖๓.๓๓ ๕๐.๒๙ ๕๒.๘๓ ๕๖.๗๑ ๖๕.๑๐
วิทยาศาสตร์ ๘๖.๕๘ ๖๗.๙๔ ๗๐.๘๒ ๖๒.๖๐ ๖๖.๕๖ ๗๐.๘๓ ๖๑.๕๙ ๗๔.๑๗ ๖๑.๑๔ ๖๙.๑๔
สังคมศึกษา ๘๖.๙๐ ๗๕.๖๑ ๘๑.๖๘ ๗๙.๗๒ ๗๖.๓๒ ๗๙.๙๐ ๗๓.๘๗ ๗๕.๑๙ ๗๓.๗๓ ๗๘.๑๐
สุขศึกษา ๘๑.๘๔ ๘๓.๓๘ ๘๑.๗๖ ๘๒.๔๐ ๘๒.๙๔ ๘๑.๘๓ ๗๙.๐๖ ๘๓.๒๕ ๘๑.๗๑ ๘๒.๐๒
ศิลปะ ๙๑.๑๙ ๗๖.๗๕ ๗๘.๐๐ ๗๘.๖๗ ๗๒.๙๔ ๗๕.๖๗ ๗๓.๐๖ ๗๗.๕๐ ๗๑.๒๑ ๗๗.๒๒
การงานอาชีพฯ ๗๒.๘๔ ๘๐.๓๑ ๗๘.๑๒ ๗๗.๘๐ ๖๗.๔๔ ๘๐.๕๐ ๕๘.๗๑ ๗๓.๐๐ ๗๔.๕๗ ๗๓.๗๐
ภาษาอังกฤษ ๖๕.๔๕ ๖๙.๒๕ ๗๐.๕๙ ๗๕.๖๐ ๖๐.๖๗ ๖๒.๐๐ ๕๘.๓๕ ๖๙.๕๘ ๖๑.๒๑ ๖๕.๘๖

๘๑.๖๙ ๗๔.๖๒ ๗๕.๔๔ ๗๔.๔๕ ๖๙.๙๔ ๗๓.๔๐ ๖๕.๔๐ ๗๒.๐๗ ๖๘.๔๘ ๗๒.๘๓รวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชัน้

เฉล่ียรวม

ขวดพลาสติก โครงงานการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ โครงงานการเลี้ยงจิ้งหรีด โครงงานการเลี้ยงกบ โครงงานการ
เลี้ยงปลา โครงงานการทําพวงกุญแจจากยางพารา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  
เป็นต้น ทีเ่น้นการลงมือจากการปฏิบัติจริง มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดทําชิ้นงาน นําเสนองาน โดยครูพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC) สู่การการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนําผลที่ได้ไปจัดการ
แก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 

แผนงำน/ แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพสูงขึ้น (ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 
พัฒนาผู้เรียนด้านแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาครูด้านเทคนิค

วิธีการสอนและนําสื่อมาใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนรวมทั้งให้ผู้เรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและเร่ง
พัฒนาการอภิปราย การนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ของผู้เรียน โดยครูนํา
กระบวนการ PLC และทักษะการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกรายวิชาและสถานศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาต่อไป จัดทําโครงการแหล่งเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครูครบทุกชั้น
เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่าง
เรียน เมื่อจบการศึกษาไปมีทักษะอาชีพและนําไปใช้ในการดํารงชีวิตในอนาคตต่อไป 

ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยร้อยละ 72.83 อยู่ในคุณภาพระดับดี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับชั้น พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 81.69 อยู่ในระดับคุณภาพ

ดีเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 74.62 อยู่ในระดับคุณภาพดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 
75.44 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 74.45 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยร้อยละ 69.94 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยร้อยละ 73.40 อยู่



32 
 

ในระดับคุณภาพดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 65.40 อยู่ในระดับคุณภาพดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ย
ร้อยละ 72.07 อยู่ในระดับคุณภาพดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 68.48 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 71.54 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 65.10 อยู่ในระดับคุณภาพดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
69.14 อยู่ในระดับคุณภาพดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 78.10 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ร้อยละ 82.02 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 77.22 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ร้อยละ 73.70 อยู่ในระดับคุณภาพดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 65.86 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

 
1.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในแต่ละวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 
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จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 65.01 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.35 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
63.42 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.43 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.37 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
70.19 อยู่ในระดับคุณภาพดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.54 อยู่ในระดับคุณภาพดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.00 
อยู่ในระดับคุณภาพดีและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.63 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
45.19 อยู่ในระดับคุณภาพกําลังพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.06 อยู่ในระดับ
คุณภาพกําลังพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.01 อยู่ในระดับคุณภาพกําลังพัฒนา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.97 อยู่ในระดับคุณภาพดี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.38 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.59 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 92.14 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.76 
อยู่ในระดับคุณภาพกําลังพัฒนา 

  



34 
 

 2. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 รวมระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.82 รวม
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 9.18 รวมระดับผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอนัดีของสังคมสอดรับกับโครงการค่านิยม 12 ประการ โครงการสภานักเรียน โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอื่น คิดเป็นร้อยละ 100 
  2.)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จากการสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีชาวพุทธรวมทั้งสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน นําความรู้สู่ชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านอาชีพของชุมชนและโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
  3.)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 100 
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  4.)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จากการประเมิน การสังเกตและ
สัมภาษณ์ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตามเกณฑ์ ซึ่งมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่นและไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืนทั้งนี้ มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  -  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตาม
จุดเน้น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน 
  -  การใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อตามศักยภาพของผู้เรียน โดยมีแหล่งเรียนรู้พร้อมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องปฏิบัติต่างๆ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเลี้ยงจิ้งหรีด โรงเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยง
กบ บ่อปลา ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
  -  กิจกรรมห้องสมุด กําหนดเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่ส่งเสริมให้ทุกคนสนใจ รักการอ่านหนังสือ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการอ่านที่หลากหลาย สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจําวัน โดยจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ ได้ข้อคิดจากการอ่านเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ส่งผล 
สัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสอน เป็นที่น่าพึงพอใจ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเสียงตามสาย เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ มาเผยแพร่แก่นักเรียนเพ่ือนร่วมโรงเรียน นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการทํา
กิจกรรมเป็นกลุ่มเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกลุ่ม ทําให้ผู้เรียนได้รบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  -  กิจกรรมบูรณาการตามแผนการจัดการบูรณาการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้รอบตัว รักการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  -  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ รักการเรียนรู้รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 
  -  กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียน
เช่น ผู้เรียนมีกิจกรรมในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทาง Internet เพ่ือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ที่ได้
นําเสนอผลงานโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
  -  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัด
ขึ้นในชุมชนเช่น การสับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ การแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ การทํากระเป๋าถือจากกระป๋อง
น้ําอัดลม  
  -  กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ดั้งนี้ กิจกรรมคัดลายมือ 
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันสําคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมสภานักเรียน เป็น
ต้น 
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  -  กิจกรรมฟันขาวยิ้มสวย โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารมื้อกลางวันมีการ
ดูแลสุขภาพในช่องปาก ปีละ 2 ครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของ
โรงพยาบาลหนองใหญ่ ในการให้คําแนะนําและดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จน
ทําให้นักเรียนเกิดเจตคติและสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดของตนเองมากขึ้น และมีอานามัยต่อปากและฟันดี
ขึ้นมีอัตราการปวดฟันน้อยลง มีการเต้นประกอบเพลงแปรงฟันสูตร 222 
  -  กิจกรรมสํารวจภาวะโภชนาการนักเรียน โดยโรงเรียนได้ออกแบบสํารวจคุณภาพชีวิตในการดูแล
สุขภาพการรับประทานอาหาร ตลอดจนการสํารวจน้ําหนัก ส่วนสูงของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบ
พัฒนาการเจริญเติบโตและหาข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ส่งเสริมสุขภาพได้ตรงตามเป้าหมาย โดยมีการ
บันทึกน้ําหนักส่วนสูงประจําทุกเดือนเพ่ือเป็นข้อมูลของพัฒนาการของนักเรียน 
  -  กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันโดยโรงเรียนได้จัดการดูแลและจัดทําอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารที่ดี 
มีประโยชน์ เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีสุขภาพตามเกณฑ์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้เรียน
ที่ขาดแคลน และยากจน ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 
   1.) กิจกรรมการอุดหนุนอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองพลู โดยให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
   2.) กิจกรรมอาหารเสริม (นม) เป็นโครงการดื่มนมฟลูออไรด์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การ
บริหารตําบลคลองพลู โดยให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมทุกวันและทุกคน 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวัย 
  -  กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
การทํางานกลุ่ม และมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติในการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจ ใฝ่เรียนรู้ การให้เกียรติ
ผู้อื่นแบบมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน นอกจากนั้นยังจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนได้มีทักษะชีวิต เช่นกิจกรรมส่งเสริมกฎจราจร กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ 
ชุมนุมท่ีนักเรียนสนใจ กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
  -  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฝ้า
ระวังดูแล กํากับติดตามสภาวะผู้เรียนที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติดให้โทษหลีกเลี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ 
ปัญหาทางเพศโดยการประชาสัมพันธ์และกวดขัน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ ผู้เรียนเพื่อสร้างเจต
คติท่ีดีต่อการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอบรมผู้นํา
เยาวชนป้องกันโรคเอดส์ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอบรมทักษะการจราจรการป้องกันทางเพศ ได้มีการเรียนการสอนโดยแทรกในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้กับนักเรียนและหน่วยงานจากสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง
การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรสํารวจพากลุ่มเสี่ยงในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  - กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด - 19 ในโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ
แพร่กระจายและการป้องกันไวรัสโควิด – 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองพลู
เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด - 19 ในสถานศึกษาเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรมสอนวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้อง การไอ จาม และการระวังตนเองจากการสัมผัส
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พ้ืนผิวต่าง ๆ สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียนช่วยกันกักตัวหรืออยู่กับท่ีพยายามไม่ออกไปนอกบ้าน ทั้งนี้เพ่ือลด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  

3.ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 

 
 

  

  จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รวมระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 35.69  
รวมระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46.23 รวมระดับผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 18.08 และไม่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดยการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รวมระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.92 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

4.ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน ปีกำรศึกษำ 2563 

สมรรถนะของผู้เรียน 
จ ำนวนนักเรียน
(คน) 

ผลกำรประเมิน 

ป.๖ ม.๓ รวม ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 
1.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๗ ๒๖.๙๒ ๑๔ ๕๓.๘๕ ๕ ๑๙.๒๓ ๐ ๐ 
2.ควำมสำมำรถในกำรคิด ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๔ ๑๕.๓๘ ๑๙ ๗๓.๐๘ ๓ ๑๑.๕๔ ๐ ๐ 
3.ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ 

๑๕ ๑๑ ๒๖ ๖ ๒๓.๐๘ ๑๘ ๖๙.๒๓ ๒ ๗.๖๙ ๐ ๐ 

4.ควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต 

๑๕ ๑๑ ๒๖ ๑๔ ๕๓.๘๕ ๑๒ ๔๖.๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 

5.ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 

๑๕ ๑๑ ๒๖ ๑๒ ๔๖.๑๕ ๑๔ ๕๓.๘๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๙ ๓๓.๐๘ ๑๕ ๕๙.๒๓ ๒ ๗.๖๙ ๐ ๐ 
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จากตาราง พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 มีความสามารถในการสื่อสารระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 26.92 ระดับดี ร้อยละ 53.85 ระดับพอใช้ ร้อยละ 
5.00 ความสามารถในการคิด ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 15.38 ระดับดี ร้อยละ 73.08 ระดับผ่าน ร้อยละ 3.00  
ความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 23.08 ระดับดี ร้อยละ 69.23 ระดับผ่าน ร้อยละ 2.00 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 53.85  ระดับดี ร้อยละ 46.15 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 46.15  ระดับดี ร้อยละ 53.85  
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บทที่ ๔ 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

๔.๑ นโยบำยในกำรจัดกำรศกึษำ 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โรงเรียน
จึงได้กําหนดนโยบาย เพ่ือเป็นทิศทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
  ๒. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านอ่านคล่อง เขียนคล่อง และนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริม พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
  ๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการแข่งขัน 
  ๕. ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย 
  ๖. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  ๘. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
  ๙. ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๐. ปรับปรุงอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๑๑. ส่งเสริม พัฒนาครู ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ตามยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒๑ 

๔.๒ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน : โรงเรียนดี มีคุณภาพ ชุมชนส่งเสริม สร้างคนดี สู่สังคม  
อย่างยั่งยืน 

๔.๓ พันธกิจของโรงเรียน 
  ๑. ส่งเสริมผู้บริหารพัฒนาตนเองและเป็นผู้นําทางวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ๒. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง เพื่อตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถทางทักษะความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สืบสานความเป็นไทยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 ๕. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ  นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และทุกภาคส่วนของสังคม ในการส่งเสริมและร่วมมือในการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน  
 ๘. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้ได้   
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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๔.๔  เป้ำประสงค์ของโรงเรียน 
  ๑. ผู้บริหารพัฒนาตนเองและเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
  ๒. ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง เพื่อตอบสนองผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ความสามารถทางทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต  

๔. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ภาคภูมิใจใน 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานความเป็นไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  ๕. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะความรู้ ทักษะอาชีพทักษะชีวิต   
 ๖. ชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมมือจัดการศึกษา เพ่ือสร้างคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน  
 ๗. จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  
๔.๕ จุดเน้นของโรงเรียน 
  จากความคาดหวัง พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังกล่าว โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จึงได้กําหนดจุดเน้นการ
พัฒนาคุภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑. นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕  
  ๓. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ สพฐ. กําหนดทั้ง ๓ ด้าน 
( ด้านความสามารถ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ ) 
  ๔. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ๕. ส่งเสริมทางเลือกในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  ๖. จัดการศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 
  ๗. พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อการมีระบบประกันที่เข้มแข็ง 
  ๘. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน 

๔.๖ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  คุณธรรม นําความรู้ สู่ความพอเพียง 

๔.๗  เอกลักษณ์โรงเรียน 
รักษ์วัฒนธรรม งดงามนาฏศิลป์ไทย 

๔.๘  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
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ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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๔.๙ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สําหรับผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพ้ืนฐานกําหนด นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ดังนี้ 
  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. มีวินัย 
  ๔. ใฝ่เรียนรู ้
  ๕. อยู่อย่างเพียงพอ 
  ๖. มุ่งม่ันในการทํางาน 
  ๗. รักความเป็นไทย 
  ๘. มีจิตสาธารณะ 

๔.๑๐ กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน 
  จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจและจุดเน้น โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจึงได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุผลการดําเนินงานดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 เร่งปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยความสมานฉันท์ สันติวิธี  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน   
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม เพ่ิมและให้โอกาสในการรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับประชากรวัยเรียน
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
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                                                                บทท่ี ๕ 
      โครงกำรกิจกรรม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้จัดการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยโรงเรียนได้เร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพมาโดยตลอด ผู้บริหาร
โรงเรียนได้เอาใจใส่ต่องาน คณะครูจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม 
และบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้จัดทําโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยจัดโครงการที่หลากหลาย ครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจรองของโรงเรียน ดังนี้ 
 ๑. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น 
 ๒. โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 ๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  ๔. โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 ๕. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
 ๖. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 ๘. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการมีงานทํา 
 ๙. โครงการปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
 ๑๐. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางวัฒนธรรมประเพณี 
 ๑๑. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑๒. โครงการวิถีพุทธ 
  ๑๓. โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑๔. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต 
 ๑๕. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ๑๖. โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภค 
  ๑๗. โครงการการบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา 
  ๑๘. โครงการป้องกันเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 
  ๑๙. โครงการโรงเรียนสุจริต 
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ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
๑. โครงกำรส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยและ
จุดเน้น 
   - กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
   -กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET,NT 
   -กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   -กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   -กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   -กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพภายใน 
   -กิจกรรมทัศนศึกษา 
   -กิจกรรมวัดผลประเมินผล 
   -กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย 
   -กิจกรรม English on Friday. 
   -กิจกรรม English in Everyday Life. 
   -กิจกรรมวันภาษาไทย 
   -กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนว  
STEM Education. 
   -กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 
 
   -กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 
   -กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 

๖๐,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

นางรัตนาวรรณ จันทราช 
 
นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา 
นางนพพร มาลัย 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวกานติมา อาขนุการ 
นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
 
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
 
นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

รวมเงิน ๔๘,๓๐๐  

๒. โครงกำรส่งเสริมคุณภำพประจ ำต ำบล 
   -โครงการพลังงานทดแทน 

- 
๒๐,๐๐๐ 

นางรัตนาวรรณ จันทราช 
นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

รวมเงิน ๒๐,๐๐๐  
๓. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำเพื่อพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

๒,๐๐๐ นางรัตนาวรรณ จันทราช 

รวมเงิน ๒,๐๐๐  
๔. โครงกำรระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
    -กิจกรรมรับนักเรียน 

- 
๕๐๐ 

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
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    -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    -กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 
    -กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๔,๘๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

รวมเงิน ๖,๘๐๐  
๕. โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน 
    -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
    -กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
    -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

- 
๑,๐๐๐ 
๖,๓๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

นางรัตนาวรรณ จันทราช 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

รวมเงิน ๑๗,๓๐๐  
๖. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๒,๐๐๐ นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

รวมเงิน ๒,๐๐๐  
๗. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 
   -กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

- 
๙,๐๐๐ 

นางสาวจิรประภา คนเพียร 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

รวมเงิน ๙,๐๐๐  
๘. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงและกำรมีงำนท ำ ๑๐,๐๐๐ นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

รวมเงิน ๑๐,๐๐๐  
๙. โครงกำรปัจจัยพื้นฐำนนกัเรียนยำกจน - นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

รวมเงิน -  
๑๐. โครงกำรส่งเสริมวันส ำคัญทำงวัฒนธรรม ประเพณี 
   -กิจกรรมวันไหว้ครู 
   -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

- 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

รวมเงิน ๒,๕๐๐  
๑๑. โครงกำรส่งเสริมวันส ำคัญทำงศำสนำและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
    -กิจกรรมวันปิยมหาราช 
    -กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
   -กิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.10 
   -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   -กิจกรรมวันชาติ 
   -กิจกรรมวันมาฆบูชา 
   -กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระพรมราชินี 
   -กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
   -กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

- 
 
- 
- 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๕๐๐ 
- 

๓,๐๐๐ 

นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 
นางสาวกานติมา อาจนุการ 

รวมเงิน ๕,๐๐๐  
๑๒. โครงกำรวิถีพุทธ 
   -กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
   -กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

นางสาวจิรประภา คนเพียร 
นางสาวกานติมา อาจนุการ 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 
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รวมเงิน ๑,๕๐๐  
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
๑๓. โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม 
   -กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ 
   -กิจกรรมรู้คุณแผ่นดิน รักษ์ถิ่นพอเพียง 

- 
- 
- 

นางสาวจิรประภา คนเพียร 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 
นางสาวจิรประภา คนเพียร 

รวมเงิน -  
๑๔. โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิต 
   -กิจกรรมธนาคารขยะ 
   -กิจกรรมตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ 
   -กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

- 
- 
- 

๕๐,๐๐๐ 

นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นางสาวชไมพร อาสนสุวรรณ์ 
นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 
นายพิภพ แสงเขียว 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
นางสาวปวีณา ขันทอง 

รวมเงิน ๕๐,๐๐๐  
๑๕. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
   -กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 

- 
๑,๕๐๐ 

นางสาวปวีณา ขันทอง 
นางสาวปวีณา ขันทอง 

รวมเงิน ๑,๕๐๐  
๑๖. โครงกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภค ๑๕๐,๐๐๐ นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 

รวมเงิน ๑๕๐,๐๐๐  
๑๗. โครงกำรกำรบริหำรและจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 
   -กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   -กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
   -กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ําเพ่ืออุปโภคและสาธารณูปโภค 
   -กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงาน 
   -กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
อาคารสถานที่ 
   -กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้สอยในการใช้รถราชการในการ
ติดต่องานราชการ 

- 
๑๐๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

นางนพพร มาลัย 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
นางสาวปวีณา ขันทอง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 
นางนพพร มาลัย 
นางนพพร มาลัย 
 
นางนพพร มาลัย 

รวมเงิน ๒๖๖,๐๐๐  
๑๘.โครงกำรป้องกันเฝ้ำระวัง ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-๑๙) 

๑๐,๐๐๐ นางรัตนาวรรณ จันทราช 
 

รวมเงิน ๑๐,๐๐๐  
๑๙.โครงกำรโรงเรียนสุจริต - นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

รวมเงิน -  
 

 


