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ท้ังนี้โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูล
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     บทที่ 1  บทน ำ 

ประวัติและสภำพปัจจุบันของโรงเรียนบ้ำนคลองลำว 

 โรงเรียนบ้านคลองลาว ต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลปีท่ี 1 
ถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี  6   
 โรงเรียนบ้านคลองลาว  ต้ังอยู่ท้องท่ี  หมู่  7  ต าบลวังใหม่  อ าเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี จัดต้ังเมื่อปีพุทธศักราช  2509  โดยประชาชนในท้องถิ่น  น าโดย นายเฉลิม  คะ
เชนทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ต าบลวังโตนด  และนายเจียง  จันโทภา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 ต าบล 
วังโตนด  เป็นผู้รวบรวมทุนทรัพย์  และแรงงานของประชาชนก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก  
จ านวน 2 ห้องเรียน  มูลค่าประมาณ 30,000  บาท โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ 
 โรงเรียนบ้านคลองลาว  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดท าการเรียนการสอนได้
ต้ังแต่ วันท่ี  13  มิถุนายน 2509 โดยเปิดท าการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ในปีพุทธศักราช  2513  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดสรรงบประมาณ  
ให้ท าการก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ  ป. 1 ข.  จ านวน  3  ห้องเรียน งบประมาณ  120,000  บาท  
นายเฉลิม  อินทโชติ  ครูใหญ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา โดยมีนายจรรยา  เฉลิมโรจน์  เป็น
ประธานฯ  และนายเจียง  จันโทภา  รองประธานฯ  ได้ร่วมกันจัดหา  ทุนทรัพย์  และวัสดุก่อสร้าง  
ท าการก่อสร้างเพิ่มเติม  รวมเป็น  4  ห้องเรียน 
 ในปีพุทธศักราช  2515   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณ  
ให้สร้างบ้านพักครู   (แบบกรมสามัญ)  1  หลัง   งบประมาณ  25,000  บาท 
 ในปีพุทธศักราช   2520   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณ 
ให้สร้างบ้านพักครู   (แบบกรมสามัญ)   1   หลัง   งบประมาณ    45,000   บาท 
 ในปีพุทธศักราช  2521  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6    
 ในปีพุทธศักราช  2522   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดสรร
งบประมาณ  สร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบ 312) 1  หลัง  งบประมาณ  110,000   บาท 
 วันท่ี  1  ตุลาคม  2523  โรงเรียนบ้านคลองลาวได้โอนสังกัดจากองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดจันทบุรี   มาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 



- 2 - 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

 ในปีการศึกษา  2523  นายบุญศรี  สีคราม  ครูใหญ่  พร้อมด้วย  คณะครู และ
กรรมการศึกษา ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 1 หลัง 2  ห้องเรียน  มูลค่าประมาณ  40,000  
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ 
 วันท่ี 18  มิถุนายน 2523  ได้เกิดวาตภัยอย่างรุนแรงพัดอาคารเรียนช่ัวคราวพัง
เสียหายใช้การไม่ได้ 
 ในปีพุทธศักราช  2531  นายค านึง  รัตนภาค  ครูใหญ่  พร้อมด้วยกรรมการศึกษา  
ได้ท าการต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1ข. จ านวน  1  ห้องเรียน   โดยได้รับเงินบริจาคจาก นายเหลือง 
- นางจินตนา  รัศมีเจริญ   จ านวน  40,000  บาท  จากนายวิทูร - นางวิยะดา  ต้ังศักด์ิสถิตย์   
จ านวน  60,000  บาท ประชาชนในท้องถิ่นบริจาคสมบท  71,040  บาท  ใช้ไม้จากอาคารช่ัวคราว
สมทบมูลค่าประมาณ 30,000 บาท รวมเป็นมูลค่า   201,040   บาท 
 ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้เปิดสอนช้ันเด็กเล็ก  เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเล็กๆในชุมชนได้มีท่ีเรียนใกล้บ้านเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปกครอง 
 ในปีการศึกษา 2537   โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้เปิดท าการเรียนการสอน  
ช้ันอนุบาล  1 – 2 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -  6 
 วันท่ี  1  มกราคม  2538 นายดาวเหรียญ -  นางไฉไล  รัศมีเจริญ , นายเหลือง - 
นางจินตนา  รัศมีเจริญ ,  นายวิฑรู - นางวิยะดา  ต้ังศักด์ิสถิตย์  ได้แจ้งความประสงค์บริจาคอาคาร
เรียน  แบบ  สปช. 105/29 จ านวน   5  ห้องเรียน   มูลค่าก่อสร้าง 2,040,000 บาท   ให้กับโรงเรียน
บ้านคลองลาว  โดยจะท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและมอบให้กับทางราชการต่อไป  
นายค านึง  รัตนภาค  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองลาวได้ด าเนินการเพื่อรับบริจาค   
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  ได้เริ่มท าการก่อสร้าง   เมื่อวันท่ี 2  เมษายน  2538 
 เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช  2539  เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง 
สิริราชย์สมบั ติครบ  50  ปี  ด้วยความจงรักภักดี  และส านึกในพระมหากรุณาธิ คุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คณะของผู้บริจาคเงินก่อสร้าง   คณะกรรมการศึกษา   ผู้น าหมู่บ้าน   
และประชาชน     จึงพร้อมใจกันขอพระราชทานช่ืออาคารเรียนท่ีสร้างใหม่ว่า  “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติครองราชย์  50  ปี”   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองราชย์ครบ  50  ปี  และเพื่อเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒน์มงคลแก่ชุมชน  และหมู่บ้านต่อไป 
 วันท่ี  4  สิงหาคม  2538   นายเหลือง - นางจินตนา  รัศมีเจริญ  บริจาคเงินให้
สร้างส้วม  แบบ  สปช.  602 / 26  ค่าก่อสร้าง  170,000  บาท 
 อาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29  จ านวน  5  ห้องเรียน และส้วมแบบ สปช. 
602/26  จ านวน 10 ท่ี   ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย    เมื่อวันท่ี  25  ตุลาคม  2538 
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 วันท่ี 9 มกราคม 2539 เวลา 09.00 น. ได้จัดท าพิธีรับมอบอาคารเรียนและส้วม โดย 
นายจเร เฉลิมวงศ์   ผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในการรับมอบ  และ
เวลา  15.00  น.  ฯพณฯ  นายชวน   หลีกภัย   เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารเฉลิม   
พระเกียรติครองราชย์  50  ปี) 
 วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2539   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ  พระราชทานช่ืออาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวว่า   “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”   
ตามหนังสือ  ส านักราชเลขาธิการท่ี  รล.  0003 / 3889   ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2539 

 ในปีการศึกษา 2545  นางสาวเพ็ชรี  รัศมีเจริญ ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้าง หอสมุด
เพ็ชรีรัศมีเจริญ จ านวนเงิน  240,000  บาท  ประชาชนบ้านคองลาวบริจาคสมทบ จ านวน  30,000  
บาท  ใช้ไม้ท่ีรื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก. มาใช้ก่อนสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้ในปีการศึกษา  
2546 
   ในปีการศึกษา 2551 ได้รับงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 
1 สร้างอาคารเรียน สปช.105/29  งบประมาณ  2,188,000 บาท  และเปิดใช้ในวันท่ี  26 มกราคม  
2552 
           วันท่ี  27 มกราคม  2552  ได้รับงบประมาณ  2,188,000 บาท  อาคารเรียนแบบ 
สปช.105/29  ขนาด  4  ห้องเรียน  คณะกรรมการฯและประชาชนต้ังช่ือ   “อาคารรัฐราษฎร์ร่วม
ใจ”          
            วันท่ี  12 สิงหาคม 2558  ได้รับงบประมาณ  3,481,800  บาท  อาคารเรียนแบบ  
สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร  2  ช้ัน  4  ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)  งบประมาณปี  2557  
คณะกรรมการฯและประชาชนต้ังช่ือ “อาคารประชารัฐสามัคคี”    
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองลาว  เปิดท าการสอน 2 ระดับ คือ ระต้ังแต่ช้ันปฐมวัย 
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 และระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

       รำยนำมผู้บริหำรโรงเรียนบ้ำนคลองลำว (พ.ศ.2509 – 2559) 
1.  นายเฉลิม  อินทโชติ  ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2513 
2.  นายบุญศรี  สีคราม   ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2524 
3.  นายค านึง  รัตนภาค  ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2546 
4.  ว่าท่ีร้อยตรีสุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์   ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2546 – 2555 
5.  นายจักรกฤช ยมหา  ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2555 – ต.ค.2559 
6.  นางสุชานันท์  รัตนภาค  ด ารงต าแหน่ง เมื่อ 10 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  
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 โรงเรียนบ้านคลองลาว 154 ม.7 ต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 
039–460861 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  มีท่ีดิน 11 ไร่ 50  
ตารางวา  เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 4 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ต.วังใหม่  หมู่ 7, 8, 9 และ 10  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ท่ีดินของ นายประเทือง  เสมสฤษด์ิ 
 ทิศใต้  ติดต่อ ถนนสายหนองสีงา – ปากทางแทรกเตอร์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ท่ีดินของ นางฉงน  นิลชาติ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองลาว 
 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ หมู่ท่ี 7,8,9 และ 10 ต.วังใหม่ 
 จ านวนนักเรียน  373 คน 
 อัตราการเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนเข้าเรียน   100% 
 อัตราการเรียนต่อ    100% 
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ข้อมูลครู บุคลำกรและนักเรียน  
-ข้อมูลครู บุคลากร (ปีการศึกษา 2564)  

ล าดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง อันดับ สาขาวิชาเอก 
1. นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อ านวยการ คศ.3 บริหารการศึกษา 
2. นายชัยด ารงค์ สิงหเจริญวัฒน์ รองผู้อ านวยการ คศ.1 บริหารการศึกษา 
3. นางพิศวาส เพ็งสุวรรณ คร ู คศ.3 การศึกษาปฐมวัย/ 

การศึกษาพิเศษ 
4. นางเนาวรัตน์ วารีรักษ์ คร ู คศ.3 การศึกษาปฐมวัย 
5. นางสุวิมล  พลอยแหวน คร ู คศ.2 การศึกษาปฐมวัย/การบริหาร

การศึกษา 
6. น.ส.สุภาวดี  บุตตะวงค์ คร ู คศ.2 ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ / ก า ร บ ริ ห า ร

การศึกษา 
7. นายอดุลย์ รักษาภักดี คร ู คศ.2 การสอนภาษาไทย/การบริหาร

การศึกษา 
8. นางสาวนิจพร ขุนเทพ คร ู คศ.1 การศึกษาปฐมวัย 
9. น.ส.รุจิเรธ สุดสงวน คร ู คศ.1 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
10. นายสัญญา ศรีคงรักษ์ คร ู คศ.1 พืชศาสตร์-พืชสวน/หลักสูตร

และการสอน/บริหารการศึกษา 
11. น.ส.รัตนา เหลืองาม คร ู คศ.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร/การบริหารการศึกษา 
12. น.ส.เกษมณี  อุณวงศ์ คร ู คศ.1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
13. น.ส.วรรณภา สอนวงษ์ คร ู คศ.1 คณิตศาสตร์ 
14. น.ส.ธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ คร ู คศ.1 การสอนภาษาไทย 
15. น.ส.สุภาภรณ์ สืบศรี คร ู คศ.1 ภาษาอังกฤษ 
16. นางสาวหัทยา ชนะสิทธ์ิ คร ู คศ.1 ภ า ษ า อั ง ก ฤษ / กา รบริ ห า ร

การศึกษา 
17. นางสาวศิริวิมล พงษ์แตง คร ู คศ.1 สังคมศึกษา 
18. นายพัฒนศักด์ิ หอยสังข์ ครูผูช้่วย - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. นายพงศ์เทพ ใจอ่อน ครูอัตราจ้าง - พลศึกษา 
20. น.ส.ปภากร  พลอยแหวน บุคลากรวิทย์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
21. น.ส.สุดารัตน์ ช านาญชล พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
22. นายบุญมา มีพร้อม ลูกจ้างชั่วคราว - นักการภารโรง  
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-โครงสร้ำงกำรบริหำร 
แผนภูมิ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 

(๒๑ งาน) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 

(๑๗ งาน) 

หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

(๒๐ งาน) 

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ 

(๒๒ งาน) 

 
-การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
-การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
-การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
-งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
-การด าเนินงานธุรการ 
-การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-การก าหนดแนวทางการรับนักเรียนและ
จักสรรโอกาสทางการศึกษา 
-การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการ
จัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
-การประสานการจัดการศึกษา ในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
-การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
-การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
-การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
-งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 
-การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
-การก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

-การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-การวางแผนงานด้านวิชาการ 
-การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
-การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
-การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
-การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
-การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
-การนิเทศการศึกษา 
-การแนะแนว 
-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
-การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทาง
วิชาการ 
-การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
-การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบากรและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
-การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
-การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
-การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

-การวางแผนอัตราก าลัง  
- การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
- การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
- การลาทุกประเภท  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
- การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  
- การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ  
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
- การออกจากราชการ  
- การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
- การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียว 
กับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ 
- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
- การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
- การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

- การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  
- การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ  
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ  
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ  
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา  
- การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- การวางแผนพัสดุ  

- การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน 
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่ กรณี  
- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
จัดท าและจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุ  
- การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
- การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
- การเบิกเงินจากคลัง  
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 - การน าเงินส่งคลัง  
- การจัดท าบัญชีการเงิน  
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
- การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และรายงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉล่ีย

ปีการศึกษา 2561 59.72 33.94 52.98 39.47 46.53

ปีการศึกษา 2562 47.67 27.75 33.5 36.73 36.41

ปีการศึกษา 2563 63.14 49.71 33.68 42.58 47.28

ผล O-NET ป.6 โรงเรียนบ้ำนคลองลำว เปรียบเทียบ 3 ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

 ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ส่วนมากร้อยละ 70 เป็นนักเรียนในเขตบริการ ม.7,8,9,10  
ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ร้อยละ 20 เป็นนักเรียน ม.1,2,3,4,5,6 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม  
จ.จันทบุรี ร้อยละ 10 มาจาก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ส่วนมากร้อยละ 70 เป็นนักเรียนในเขตบริการ  
ม.7,8,9,10 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ร้อยละ 20 เป็นนักเรียน ม.1,2,3,4,5,6 ต.วังใหม่  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ร้อยละ 10 มาจาก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ตำรำง 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉล่ีย

โรงเรียน 63.14 49.71 33.68 42.58 47.28

สพป.จบ.1 62.64 53.49 37.94 42.55 49.16

ประเทศ 56.2 43.55 29.99 38.78 42.13

ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคลองลาว

โรงเรียน สพป.จบ.1 ประเทศ

ตำรำง 2 ผลกำรทดสอบ O – NET ป.6 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนบ้ำนคลองลำว 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำง 3 แสดงกำรเปรียบเทียบ ผลกำรทดสอบ O-Net นักเรียนชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562  
           กับปีกำรศึกษำ 2563  

สาระวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 +เพิ่มขึ้น/-ลดลง 
ภำษำไทย 47.67 63.14 +15.47 

ภำษำอังกฤษ 27.75 49.71 +21.96 
คณิตศำสตร์ 33.5 33.68 +0.18 
วิทยำศำสตร์ 36.73 42.58 +5.85 

เฉลี่ย 36.41 47.28 +10.87 
ตำรำง 4 แสดงกำรเปรียบเทียบ ผลกำรทดสอบ O-Net นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนกับประเทศ  
            ปีกำรศึกษำ 2563 

สาระวิชา โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า /-ต่ ากว่า 
ภำษำไทย 63.14 56.20 +6.94 

ภำษำอังกฤษ 49.71 43.55 +6.16 
คณิตศำสตร์ 33.68 29.99 +3.69 
วิทยำศำสตร์ 42.58 38.78 +3.8 

เฉลี่ย 47.28 42.13 +5.15 
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แหล่งเรียนรู้ 
ตำรำง 5  แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายใน/ช่ือแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ช่ือแหล่งเรียนรู ้
1.  ห้องสมุด 
2.  ห้องสหกรณ์โรงเรียน 
3.  ห้องดนตรี/นาฎศิลป์ 
4.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
5.  ห้องวิทยาศาสตร์ 
6.  ห้องศิลปะ 
7.  บ่อปลาดุกและแปลงสาธิตเกษตร 
8.  เรือนเพาะช าเห็ด 
9.  โรงเก็บขยะ ห้องคัดแยกขยะ ขายขยะ 
10. สนามเด็กเล่น 
11. ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

1  วัดคลองลาว  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองลาว/วังใหม่ 
3. วัดซับยี่หร่า 
4. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนณรงค์กิตติขจร 
5. ค่ายลูกเสือช่ัวคราว โรงเรียนณรงค์กิตติขจร 
6. วัดสนธิ์ทอง 
7. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ 
8. วัดหินกอง 
9. น้ าตก 89 เขาหินกอง ม.9 ต.วังใหม่ 
10. บ้านสวนดินหอม (เกษตรอินทรีย์) ม.10 ต.วังใหม่ 
11. เทือกเขาซับทะลาย 
12. เขื่อนบ้านคลองลาว 

 
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน / ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.  นางรัชนี  อุดม  ภูมิปัญญาด้านการจัดดอกไม้ 
 2.  นางสาวทิวา  วงศ์สร้างทรัพย์ ภูมิปัญญาด้านการผูกผ้า 
 3.  นายวิเชียร  ถาวรบุตร  ภูมิปัญญาด้านการตีกลองยาว 
 4.  พระครูธวัช จันโทภาส  ภูมิปัญญาด้านศีลธรรม/ศาสนา 
 5.  พระมหาไพโรจน์ พลญาโณ ภูมิปัญญาด้านศีลธรรม/ศาสนา 
 6.  นางเพชรรุ่ง  พุกกะเวช ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรอินทรีย์ 
 7.  นายสิทธิกร  วงษ์ศรี  ภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ 
 8.  นายบรรจบ  กวางต๊ิด  ภูมิปัญญาด้านกาแฟ สายพันธุ์จันทบูร 
 9.  นางสาวอุมาพร  พ่วงพี ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม     
สภำพปัจจุบันของโรงเรียนบ้ำนคลองลำว 
 สภำพของหลักสูตรที่ใช้ในสถำนศึกษำ 

โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองลาว 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ (รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่) 
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2. ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6   ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  

สภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระตามสภาพและความพร้อม ส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงาม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บูรณาการ
สอดแทรก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, STEM Education,STEAM,การสอนวิทยการค านวณ, 
Coding ฯลฯ 

สภำพกำรวัดผลและประเมินผล  
โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรท่ีโรงเรียนใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

สภำพข้อมูลจ ำนวนนักเรียน และครู 
ตำรำง 6 แสดงจ านวนนักเรียนแต่ละช้ัน ปีการศึกษา 2560-2564 

 
ช้ันเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
อนุบาล 2 44 40 39 52 
อนุบาล 3 55 36 42 39 
รวมอนุบำล 99 76 81 91 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 52 57 42 47 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 44 47 47 43 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 57 43 47 47 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 62 57 44 47 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 47 56 55 44 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 52 44 58 53 
รวมประถม 287 304 293 281 
รวมทั้งสิ้น 413 380 374 372 
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ตำรำง 7 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสงูสุด อายุ

เฉลี่ย 
อายุราชการ

เฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่าป.
ตรี 

ป.ตรี สูงกว่าป.
ตรี 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 48 25 
รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 31 5 
ครูประจ าการ 
 - ครูผู้ช่วย 
 - ครู คศ.1 
 - ครู คศ.2 
 - ครู คศ.3 

3 
1 
1 
1 
- 

12 
 
9 
1 
2 

- 8 7 39 10 

ครูอัตราจ้าง 1 2 - - - 33 7 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 1 1  40 8 

รวม 
6 16 

1 9 9 37  
22 

 มีครูท่ีสอนวิชาตรงตามสาขาวิชาเอก  14  คน  

 มีครูท่ีสอนวิชาตามถนัด  4  คน 
ตำรำง 8 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี  
ท่ี รายการ แบบ สร้างเมื่อ งบประมาณ 
1. อาคารเรียน ป.1ข. ปี พ.ศ. 2513 321,040 
2. บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ปี พ.ศ. 2515 25,000 
3. บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ปี พ.ศ. 2520 45,000 
4. อาคารอเนกประสงค์ 321 ปี พ.ศ. 2522 110,000 
5. อาคารเรียน  (อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ) 
สปช.105/29 2  เม.ย. 2538 2,040,000 

6. ส้วม สปช.602/26 4 ส.ค. 2538 170,000 
7. หอสมุดเพ็ชรี  รัศมีเจริญ - ปี พ.ศ. 2545 270,000 
8. อาคารเรียน  (อาคารรัฐราษฎร์

ร่วมใจ) 
สปช.105/29 ปี พ.ศ.  2551 2,188,000 

9. อาคารเรียน (อาคารประชารัฐ
สามัคคี) 

สปช.105/29 ปี พ.ศ.  2558 3,481,800 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 โรงเรียนบ้านคลองลาว  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) เมื่อ 27-29 มิถุนายน พ.ศ.2554 ผลการประเมิน ดังนี้ 
ตำรำง 9 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี การศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ระดับปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

35.00 33.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.79 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น เ ลิศ ท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 90.25 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
 *ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 90.25 คะแนน 
 *มีคุณภาพระดับดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
 *ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่ ไม่ใช่ 
 *มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่ ไม่ใช่ 
 *ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่ ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ตำรำง 10 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.20 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.32 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.75 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.43 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.56 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 7.00 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.76 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
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ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น เ ลิศ ท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 82.02 ดี 
 
 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป ใช่ไม่ใช่ 
 สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี
 ใช่ไม่ใช่ 
     สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่ไม่ใช่ 
 สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสำม 
  1. กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 8 ควรมีการขออัตราครูอนุบาลเพิ่มจากต้นสังกัด 
มาตรฐานท่ี 9 เสนอแนะ 2 ข้อ 
 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสไปดูงานตามโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ใน
การจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย เพื่อน ากลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตกแต่งห้องเรียนให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
ประกอบด้วยต้นไม้ รั้วเต้ีย จัดมุมต่างๆ ให้โดดเด่นเป็นระเบียบมากขึ้น 
มาตรฐานท่ี 13 ควรจัดหาส่ืออุปกรณ์การสอน ท้ังื่อจัดซื้อและส่ือนวัตกรรมท่ีเกิดจากความคิดของครู 
ให้เพิ่มมากขึ้น 
  2.  กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 5 ควรให้ความเอาใจใส่ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านภาษาส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขึ้น เป็นกรณีพิเศษท่ัวท้ังโรงเรียน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน คลินิกภาษา หรือกิจกรรมภาษาไทย 
อังกฤษวันละค า และควรมีการศึกษาติดตามผลการปฏิบัติ โดยท าวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกจุดต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานท่ี 8 ครูควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย   
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มาตรฐานท่ี 9 ควรให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาผู้เรียนด้านกระบวนการคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและท่ัวถึงกัน ท้ัง
โรงเรียนและอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนบ้านคลองลาว  ต้ังอยู่เลขท่ี 154 หมู่ท่ี 7  ต าบลวังใหม่  อ าเภอนายายอาม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีบุคลากร รวมท้ังส้ิน 24  คน  มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 380 คน  ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เมื่อวันท่ี 27-29 มิถุนายน 2559  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแต่ละระดับได้รับพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน  ด้านครู  และด้าน
ผู้บริหาร  ผลการประเมินภาพรวมสรุปดังนี้ 
 1. ด้ำนผู้เรียน 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีวินัย และมีความรับผิดชอบ รู้จักเกรงใจผู้อื่น มีความเมตตากรุณา  
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีความซื่อสัตย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดี  มีความกระตือร้นร้อนสนใจใฝ่รู้ ชอบการท างาน มีความสามารถในการท างานตามล าดับ
ขั้นตอน มีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีมและรับผิดชอบการท างานร่วมกัน  มีความช่ืนชม
และรักการท างานและมีเจตคติต่อการท างาน มีน้ าหนักและสมรรถภาพทางกายแข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อครู เพื่อนักเรียน  รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีสุขนิสัยท่ีดี มีความช่ืนชมและชอบกิจกรรมด้านศิลปะ กีฬา
และนันทนาการ 
 2.  ด้ำนครู 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน  ได้ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 3.  ด้ำนผู้บริหำร 
 ผู้บริหาร  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหาร  มีร่องรอยการด าเนินการระบบระเบียบการ
บริหารงาน คณะกรรมการบริหารและหลักสูตรท่ีชัดเจน  มีหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติตามแผน 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน  การนิเทศติดตามประเมินผลและการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้
ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน ใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง  ส่วนด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล  
มีร่องรอยการด าเนินการมีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน  การดึงชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 
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ตำรำง 11  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพอิง

เกณฑ์ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพอิง
เกณฑ์ระดับประถมศึกษา 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
ม าต ร ฐ าน ท่ี  1 ผู้ เ รี ย น มี คุณธ ร รม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

        

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

        

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

        

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิ เคราะห์  คิดสัง เคราะห์  มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

        

มาตรฐานท่ี 5  ผู้ เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

        

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนท่ีมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

        

มาตรฐานท่ี 7  ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างานรักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ี ดี ต่อ
อาชีพสุจริต 

        

ด้านครู 
มาตรฐาน ท่ี 8 ครูมี คุณวุฒิ /ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 
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มาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพอิง
เกณฑ์ระดับก่อน

ประถมศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพอิง
เกณฑ์ระดับประถมศึกษา 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

        

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่าง เป็นระบบครบวงจรให้บรร ลุ
เป้าหมายการศึกษา 

        

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

        

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา   

        

ผลการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาในภาพรวม 

 ได้มาตรฐานคุณภาพ สม
ศ. 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ 
     สมศ. 

 ได้มาตรฐานคุณภาพ  
     สมศ. 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ 
     สมศ. 
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 บทที่  2  สถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนคลองลำว 

   การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านคลองลาว ได้ศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองลาว เพื่อสรุป
ประเด็นการวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน  คณะท างานได้วิเคราะห์ประเด็นปัจจัยของสภาพแวดล้อม  
ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายใน 
2. ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอก 

1. ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยใน 
 คณะท างานได้วิเคราะห์สถานภาพภายในโดยพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อน  จาก  6 ปัจจัย  
ดังนี ้

        1.1 ปัจจัยทำงด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย  ( Structure  and  Policy  : S1 ) เป็นจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ โรงเรียนมีโครงสร้างการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายด าเนินงาน
ท่ีชัดเจนเป็นระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการบริหารงานในรูปแบบองค์คณะบุคคล บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมก าหนดนโยบาย การประสานงานด าเนินการ การประชาสัมพันธ์ ท า
ความเข้าใจต่อบทบาทอ านาจหน้าท่ีในองค์คณะบุคคล ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนโดยท่ัวไป 
และจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ครูมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น
ปัจจุบันเกือบทุกปี จัดหาส่ืออุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  

 ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนในด้านการก าหนดโครงสร้างและนโยบาย ได้แก่ นโยบายเร่งรีบ มี
การเปล่ียนแปลงอย่างกะทันหัน บุคลากรได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถและต้อง
รับผิดชอบงานหลายหน้าท่ี 

1.2  ปัจจัยด้ำนผลผลิตและกำรให้บริกำร ( Service  and  Product  : S2) เป็นปัจจัยท่ี
มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  โรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้เกือบครบ  โรงเรียน
จัดการศึกษาได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอบุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
อัตราการศึกษาต่อ 100%  

 สุขภาพอนามัย นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยจัดอาหารกลางวันทุกคน นมพร้อมดื่ม 
การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย ได้มาตรฐานเด็กไทย  ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนมีกลุ่มนักเรียนท่ีเป็น โรค
อ้วน จากการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารขยะ  

            คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และค่านิยม  12  ประการ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ส่ิงท่ีต้องพัฒนาคือความรับผิดชอบและระเบียบวินัย 

 ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน  คือนักเรียนบางส่วนท่ีย้ายติดตามผู้ปกครองเข้ามาประกอบอาชีพ  
มีคุณภาพการศึกษาต่ า ต้องท าการปรับปรุงแก้ไขเป็นการเฉพาะอยู่เสมอ  

1.3  ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ( Man : M1 ) เป็นปัจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  
โรงเรียนมีจ านวนครูเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ครูส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น เรียนรู้องค์กรชุมชน
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี คณะครูมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการสอน บุคลากรทุกฝ่ายมีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติงาน  บุคลากรมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองและการเรียนการสอนอยู่เสมอ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามัคคี  เสียสละ  มีมนุษยสัมพันธ์   

 ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน  คือ ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ(ไม่ตรงกับเอก)  ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าท่ีควร  

1.4  ปัจจัยด้ำนกำรเงิน  (Money : M2)   เป็นปัจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ 
การบริหารงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการศึกษา ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีความโปร่งใส การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้  

 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนทางการศึกษา 
และเงินท่ีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มงีบประมาณสนับสนุนภายใต้
กรอบการบริหารงบประมาณ จุดอ่อนการระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษา ด้านความคิด ท่ีว่ารัฐจัด
การศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการรณรงค์ระดมทรัพยากรและมีปัญหาในเชิง
ปฏิบัติ 

            ประสิทธิภาพทางการเงินโรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการโดยแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เป็นการควบคุม ก ากับ  
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 1.5   ปัจจัยด้ำนวัสดุอุปกรณ์    (Material : M3) เป็นปัจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  
กล่าวคือ  โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  หลากหลาย  มีการส ารวจความ
ต้องการในการใช้ส่ือ  มีการจัดท าทะเบียนรับ-จ่าย  ครุภัณฑ์  อย่างเป็นปัจจุบัน   

 ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน  คือ วัสดุครุภัณฑ์บางส่วนช ารุดเส่ือมสภาพไม่สามารถน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
           1.6  ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  (Management  : M4)  เป็นปัจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน  กล่าวคือ  โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
มีโครงสร้างและนโยบายด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการบริหารงานในรูปแบบ
องค์คณะบุคคล ก าหนดให้มีธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธ์โรงเรียน เป็นกรอบทิศทางจัดการศึกษา 
และมีแผนปฏิบัติการเป็นแผนด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานธุรการและ
การเงินมีการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นระบบ การมีส่วนร่วมที่จริงจัง โดยผู้น าท้องถิ่นให้
ความส าคัญในการจัดการศึกษาของภาคราชการ ระเบียบ กฎหมายเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัด
การศึกษา การท าความเข้าใจ ตระหนักถึงการพัฒนาคน จริงใจ จริงจัง 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายใน  ตามปัจจัยท้ัง 6 ด้าน สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้าน
คลองลาว  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน อยู่ในสภาวะ “แข็ง” กล่าวคือ  โรงเรียนบริหารงบประมาณได้
ตรงต่อความต้องการในการจัดการศึกษา  และบุคลากรมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
สนองตอบความต้องการของชุมชน  จุดอ่อน  คือ ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ(ไม่ตรงกับเอก) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าท่ีควร 
2.ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยนอก  ( Sociocultural  Factors : S) 
 คณะท างานได้วิเคราะห์สถานภาพภายนอกของโรงเรียนบ้านคลองลาว จาก 5  
ปัจจัย  คือ 

2.1  ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  เป็นปัจจัยท่ีมีโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการด าเนิน
ภารกิจของโรงเรียนบ้านคลองลาว  กล่าวคือ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ตระหนักถงึคุณค่าของการให้
การศึกษา  เอาใจใส่นักเรียน มีเจตคติท่ีดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ยอมรับ  ส่งเสริมความคิด  การกระท าของนักเรียนและส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อ ให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีนกัเรยีน
บางส่วนข้ามฝ่ังมาจาก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ มาเรียน และนักเรียน ร้อยละ 8-10 เป็นแรงงานต่างด้าว
เข้ามาศึกษา  ส่งผลท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ทางสังคม
ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน มีความใกล้ชิด  เกื้อกูลกันส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือความ
ไว้วางใจ   และผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงปริญญาตรี ดูแลนักเรียน
อย่างท่ัวถึง  ท้ังด้านการเรียนและชีวิตประจ าวัน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม  (ท าสวน
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ผลไม้  พริกไทย  ยางพารา)  เนื่องจาก  มีภูมิอากาศร้อนช้ืนพื้นท่ีเหมาะสมกับการประกอบการเกษตร  
รับจ้าง  ค้าขายตามล าดับ ส่วนมากมีฐานะปานกลางถึงยากจน  อีกท้ังในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ  โรงเรียนมีศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาท างานในองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ
และเอกชนเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม  มีความรับผิดชอบ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน   
โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง โดยเปิดบริการท้ังในระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และท่ัวถึง  โรงเรียนเป็นสถานท่ีบริการส าหรับชุมชนในการออกก าลังกายมีประชาชนในชุมชนได้เข้า
มาใช้บริการ 

  สภาพการคมนาคม  มีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน โดยมีผู้ปกครองมาส่ง 
และรถยนต์รับส่งนักเรียนประจ า  และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเครื่องมือส่ือสารท าให้การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองรวดเร็วมากขึ้น 

  อุปสรรค คือ สถาบันครอบครัว  มีปัญหาการหย่าร้างมากต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตา
ยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร นักเรียนขาดความอบอุ่น  มีการย้ายถ่ินท่ีอยู่
เพื่อการประกอบอาชีพ  ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน 
ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ต่ าไป  ประกอบอาชีพต่างถิ่น/หย่าร้าง/เสียชีวิต  เด็กต้องอาศัยอยู่กับญาติ
ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมบางอย่างไม่เหมาะสม ผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งหวังให้การจัดการเรียนรู้เป็น
ภาระหน้าท่ีของทางโรงเรียนแต่ฝ่ายเดียว บางส่วนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องการเรียน 

2.2  ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Technological  Factors : T )  เป็นปัจจัยท่ีมี
โอกาสมากกว่าอุปสรรค  ต่อการด าเนินงานภารกจิของโรงเรียนบ้านคลองลาว กล่าวคือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลาย  ชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์  โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน    

             มีการจัดองค์ความรู้ท่ีถูกต้องในการใช้งานโรงเรียน จัดกระบวนการสอน ท้ัง
คอมพิวเตอร์ การสอนส่ือทางไกลผ่านดาวเทียม ท่ีเพียงพอกับจ านวนความต้องการของนกัเรียน และ
ประชาชน  

   อุปสรรค  คือ  ระบบเทคโนโลยียังไม่เข้าถึงท่ัวทุกพื้นท่ีบริการ  ท าให้การค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองยังไม่ต่อเนื่อง  การแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมท่ัวทุก
พื้นท่ี 
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2.3  ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  ( Economic  Factors : E )   เป็นปัจจัยท่ีมีโอกาสมากกว่า
อุปสรรค   ในการให้บริการทางการศึกษา  โดยเฉพาะงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลใน
การจัดการศึกษา  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้  สวนยางพารา  มีรายได้ดี
ส่งผลมีเงินส าหรับดูแลนักเรียน และสนับสนุนการศึกษา ชุมชนมีทรัพยากรท่ีหลากหลายสามารถ
น ามาสร้างอาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน  และนักเรียน     
   อุปสรรค คือ  ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง มีรายได้ท่ีไม่แน่นอน 

2.4  ปัจจัยทำงด้ำนกฎหมำยและกำรเมือง  ( Political and  legal  Factors : P ) เป็น
ปัจจัยท่ีมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  ต่อการด าเนินภารกิจของโรงเรียนบ้านคลองลาว  กล่าวคือ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีการประกันโอกาสทางการศึกษาและนโยบาย  การ
ปฏิรูปการศึกษาท าให้ครูปรับบทบาทวิธีการสอน  รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เช่น  
การจัดการศึกษาตามโครงการ  BBL ท าให้มีส่ือ  และการจัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ  การเมืองท้องถิ่น มี
นโยบายด้านการศึกษา  ท่ีชัดเจน การช่วยเหลือสนับสนุนจากท้องถิ่นมีมาก เป็นโอกาสอย่างมากใน
การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ท้องถิ่น ท้องท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการ  โรงเรียนจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีระเบียบ 

 อุปสรรค การเมืองในภาครัฐมีแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน ส่วน
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินภารกิจ คือมีการเปล่ียนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ค่อนข้าง
บ่อย เกิดความไม่ต่อเนื่องของนโยบายเชิงปฏิบัติ  มีการปรับเปล่ียนตามด้วย ความสับสนของฝ่าย
ปฏิบติัมีมากต้องปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์  

2.5 ปัจจัยด้ำนลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร (Customer) ผู้ปกครองไว้วางใจในการน าบุตรหลาน
เข้ามาเรียนในสถานศึกษา ผู้ปกครองให้ความส าคัญและร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆกับ
สถานศึกษาอย่างดี ผู้ปกครองเห็นถึงผลงานในโรงเรียน เช่น การศึกษา วิชาการ การกีฬา และอื่นๆอีก
มากมาย โรงเรียนมีศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาท างานในองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในสังคม  มีความรับผิดชอบ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน โรงเรียนมีนกัเรียนนอกเขต
บริการหลายหมู่บ้านมาเข้าเรียน โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง โดยเปิด
บริการท้ังในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง โรงเรียนเป็นสถานท่ีบริการส าหรับชุมชนในการออก
ก าลังกายมีประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอกตามปัจจัยท้ัง  5  ด้าน  ดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้
ว่า โรงเรียน บ้านคลองลาวมีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกว่าท่ีเป็นอุปสรรค อยู่ในสภาวะ “เอื้อ” กล่าวคือ  
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนรอบๆ โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนงาน โครงการ
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ต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้ปกครองส่วนมากนิยมส่งเสริมบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน ส่วนมาก
มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถีงดี มากกว่ากึ่งหนึ่งจึงช่วยเอื้อให้โรงเรียนสามารถหางบสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น การสนับสนุนงบการจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ด้านเทคโนโลยีชุมชนสามารถถ่ายทอดผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี สมาร์ท
โฟน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งประมาณร้อยละ 50-60 มีส่วนช่วยให้ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ ด้านกฏหมายและการเมืองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลวังใหม่ให้การสนับสนุน 
ลูกค้าหรือผู้รับบริการสนใจบุตรหลาน ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้
การศึกษามีเจตคติท่ีดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับดี  มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีจะน ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนคลองลำว 

จากการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านคลองลาวที่ได้
น าเสนอแล้วนั้น  สรุปผล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

ตำรำงที่ 12 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ดังนี ้

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน 

น้ าหนักคะแนน 

(คะแนนเต็ม1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง(+) จุดอ่อน(-) 

1.ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย 

0.12 4 3 +0.48 -0.36 +0.12 

2.ด้านผลผลิตและการ
บริการ 

0.25 4 3 +1.00 -0.75 +0.25 

3.ด้านบุคลากร 0.11 4 3 +0.44 -0.33 +0.11 

4.ด้านประสิทธิภาพ
การเงิน 

0.20 4 2 +0.80 -0.40 +0.40 

5.ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 0.10 4 2 +0.40 -0.20 +0.20 

6.ด้านบริหารจัดการ 0.12 4 2 +0.48 -0.24 +0.24 

7. วิสัยทัศน์/ค่านิยม
ร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

0.10 4 3 +0.40 -0.30 +0.10 

สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน +4.00 -2.58  

เฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน +1.42 
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ตำรำงที่ 13 การจัดท าแผนพัฒนาคูณภาพการศึกษา 2564 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ดังนี ้

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

(คะแนนเต็ม1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส(+) อุปสรรค(-) 

1.ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 0.30 4 3 +1.20 -0.90 +0.30 

2.ด้านกฏหมายและ
การเมือง 

0.25 5 2 +1.25 -0.50 +0.75 

3.ด้านเศรษฐกิจ 0.10 5 2 +0.50 -0.20 +0.30 

4.ด้านสังคมวัฒนธรรม 0.20 4 3 +0.80 -0.60 +0.20 

5.เทคโนโลยี 0.15 4 2 +0.60 -0.30 +0.30 

สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก +4.35 -2.5  

เฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก +1.85 
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กรำฟที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน/โอกำส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
ปีกำรศึกษำ 2563 สรุป 

 

 แปลผลจากการ SWOT ได้ว่า โรงเรียนบ้านคลองลาวอยู่ในสถานการณ์ Stars เอื้อและแข็ง การ
ก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ แต่เมื่อดูจากกราฟจะเห็นว่ามี
บางส่วนล้ าเข้าไปในส่วนของ Cash cows  Question marks  Dogs ซึ่งแสดงว่ายังมีปัจจัยบางอย่างท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรค แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะดี 
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กลยุทธ์สร้ำงควำมเติบโต/เชิงรุก (เอื้อและ

แข็ง) 
-พัฒนาคุณภาพ   -เพิ่มประสิทธิภาพ 

-สร้างรากฐาน  -สร้างศักยภาพ 
-สร้างความเข้มแข็ง  -ขยายฐานการ... 
- กระจายโอกาส  -สร้างความเป็นเลิศ 

-สร้างเครือข่าย  -ส่งเสริม 
-สร้างประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ควำมถนัด/กำรพลิกตัว (เอื้อแต่ออ่น) 

-ปรับปรุง  -สร้างกลไก 
-ปรับปรุงกลไก  -กระตุ้นให้เกิดการ 

-เร่งรัดพัฒนา  -สร้างแรงจูงใจ 
-ปฏิรูป  -พัฒนาความเข้มแข็ง 
-ฟื้นฟู  -เพิ่มขีดความสามารถ 

-ขับเคล่ือน 

 
กลยุทธ์รักษำเสถียรภำพ/กำรแตกตัว/ขยำย

ขอบข่ำยกิจกำร (ไม่เอื้อแต่แข็ง) 
   -ชะลอ  -ยกระดับ    

 -สร้างความเท่าเทียม  -ประสาน 
-พัฒนาขุมก าลัง  -ระดม 

 

 
กลยุทธ์กำรตัดทอน/กำรต้ังรับหรือ

ป้องกันตัว (ไม่เอื้อและอ่อน) 
-ยุบเลิก  -เพิ่มมาตรการ 
-ควบรวม  -หลอมรวม 

-ปรับลด  -ปรับโครงสร้าง 
-พลิกฟื้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก  กล่าวคืองบประมาณ
และทรัพยากรท่ีได้รับจัดสรรเพียงพอ ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้
การศึกษามีเจตคติท่ีดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับดี  มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและมีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่จะน ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค คือสถาบัน
ครอบครัว  มีปัญหาการหย่าร้างมากต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าท่ีควร  มีการย้ายถ่ินท่ีอยู่เพื่อการประกอบอาชีพ  ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน  และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  มีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน  กล่าวคือ  การบริหารงบประมาณตรงตามความต้องการ มีความโปร่งใสและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองและกระบวนการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณครู  
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จุดอ่อน คือครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ(ไม่ตรงกับเอก)  
ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าท่ีควร 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านคลองลาวจึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกท่ีเอื้อและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          สรุปโดยรวม สถานภาพบริบทของโรงเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (การศึกษา 
ภาคบังคับ) เอื้อและมีโอกาส ดังนั้นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ความเป็นเชิง
รุก มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา และสร้างโรงเรียนสมบูรณ์แบบของภาคประชาชน 
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ข้อสรุปจำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพภำยใน โรงเรียนบ้ำนคลองลำว 

 1. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.1. โรงเรียนมีโครงสร้างการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีโครงสร้าง
การบริหารงานชัดเจน แบบกระจาย
อ านาจแบ่งงาน 4 ฝ่าย โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ได้ 

1.2. มีค าส่ังการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร
แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

1.3.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ 
ก าหนดทิศทางการบริหาร โดยมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มีความชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนและมีการก ากับ 
ติดตาม สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

1.4. ผู้บริหารมีการส่ังการท้ังแนวดิ่งและ
แนวราบ 

1.5. โรงเรียนมีคู่มือในการปฏิบัติตาม
ขอบข่ายงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้
ระบบการบริหารมีทิศทางเดียวกันและ
คล่องตัว 

1.6. นโยบายการจัดการของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัด
การศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษา 
 

1.1 ขาดการกระจายภาระงาน ครูและบุคลากร
บางคนรับงานมาก บางคนรับงานน้อย 

1.2 ครูไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มท่ี ยังมีการเกี่ยงงานกัน 

1.3 ครูในโรงเรียนมีภารกิจมากรวมทั้งได้รับการ
มอบหมายงานนอกเพิ่มเติมซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน 

1.4 ขาดการนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

1.5 การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนท่ีมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรเนื่องจาก
บุคลากรมีน้อย ส่งผลให้การด าเนินงานเกิด
ความล่าช้า 

1.6 การด าเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบ RT,  
ผลการสอบ NT,  ผลการสอบระดับชาติ O-net 

1.7 นโยบายการจัดการศึกษามีปรับเปล่ียน
บ่อยครั้ง  และภาระงานท่ีมากขึ้น  ท าให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ลดลง 

1.8 คณะกรรมการผู้ปกครองในช้ันเรียนมีการ
ประชุมน้อยไป 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

       จัดระบบการประกันคุณภาพภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.7 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน
ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 
 1.8 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
 1.9 โรงเรียนมีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นอยู่เสมอ 

1.9 การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในด้านกีฬา
ยังไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

1.10 ภาระงานท่ีได้รับผิดชอบในงานท่ีไม่ตรง
กับความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

 

2. ระบบกำรปฏิบัติงำน (System) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

2.1 สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การท างานชัดเจน 
2.2 โรงเรียนมีการใช้ICT เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการติดต่อส่ือสาร 
2.3 โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอืน่ใน
การพัฒนาโรงเรียน 
2.4 ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง 
2.5 มีการรายงานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ
ผ่าน Social Media ช่วยให้สามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
2.6 จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริม  
ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียน 
2.7  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนประชารัฐจึงมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่อการใช้งาน 

2.1.ขาดการน าระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

2.2 สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร
โดยเฉพาะห้องท่ีห่างจากตัวขยายสัญญาณ 

2.3.วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ือเทคโนโลยี
บางรายการขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

2.4.อุปกรณ์ด้าน ICT ไม่เพียงพอกับนักเรียน 
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3.  บุคลำกร (Staff 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

3.1  มีบุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก 

3.2  บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนา
ตนเอง 

3.3  บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกัน 

3.4 บุคลากร  ต้ังใจท างานอย่างเต็มความสามารถ   

ส่งผลให้การจัดการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน 

3.6  บุคลากรของโรงเรียนมีวฒุิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าและได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาในทุกด้าน  ท้ังด้านความรู้ความสามารถ   

ทักษะการท างานในโอกาสต่างกัน  บุคลากรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ส่งผลให้การจัดการ 
ศึกษามีประสิทธิภาพ 

3.1. ครูและบุคลากรรับผิดชอบภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง ขาดความ
ต่อเนื่องเช่ือมโยงท้ังในด้านความรู้และทักษะในด้าน
งานสอน  เช่น การสอนแบบโครงงาน  การวิจัยในช้ัน
เรียน ซึ่งต้องอาศัยเวลาอย่างมากในการด าเนิน
กิจกรรม 

3.2  ขาดแคลนบุคลากร วิชาเอกดนตรี –นาฏศิลป์ 

3.3  บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียน 
การสอนเนื่องจากอายุงานน้อยและขาดความมั่นคง 
ในการท างาน รวมไปถึงการควบคุมช้ันเรียนเนื่องจาก
มีประสบการณ์ในการท างานไม่เพียงพอ 

3.4  มีบุลากรใกล้จะเกษียณแต่การสร้างบุคลากร
ทดแทนท าได้ล่าช้า 
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4.  ด้ำนควำมสำมำรถของบุคลำกร (Skill) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

4.1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
4.2.บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 
4.3 บุคลากรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนา  บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
4.4 บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
ยอมรับและมีการปรับแนวคิดในการท างาน 
4.5 บุคลากรมีความสามารถ เสียสละ เข้าถึงและ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน 
4.6 ครูส่วนมากมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพ
โดยพัฒนาตนเองและวิชาชีพและเล่ือนวิทยฐานะ
ตามล าดับ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
4.7 บุคลากรได้รับการเสริมแรง ท าให้มีก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
4.8 ครูรุ่นใหม่มีการใส่ใจในการค้นหานวัตกรรม
ความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
4.9 ครูมีจรรยาบรรณและรักในวิชาชีพครู 
4.10 ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

4.1 บุคลากรบางส่วนยังขาดความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ 
4.2 บุคลากรใช้เทคนิควิธีการสอนยังไม่
หลากหลาย 
4.3 บุคลากรมีความสามารถใน 
การจัดการศึกษาและประสบการณ์สอนไม่
เท่ากัน 
4.4 ความร่วมมือของบุคลากรบางส่วนยังไม่
เป็นเอกภาพ 
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5.  ด้ำนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์องค์กร (Stragety) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ 
2. การก าหนดกลยุทธ์มีการบูรณาการการท างาน
กับหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3. กลยุทธ์ช่วยพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้าน
วิชาการเต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล 
4. กลยุทธ์ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
5. มีกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

1.มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่สอดรับ 
2. การส่ือสารกลยุทธ์ลงสู่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับ
ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ 
บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญด้าน 
กลยุทธ์ขององค์กรเท่าท่ีควร 
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6.  ด้ำนรูปแบบกำรบริหำร (Style) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.การบริหารจัดการผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า
ในการท างาน  มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  
ชุมชน  วิทยากรท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นเสมอท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี  ส่งผล
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษามีการรูปแบบบริหารงานอย่างเป็น
ระบบตามวงจรเดมมิ่ง PDCAและการมีส่วนร่วม 

4 โรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้บริหารมีการแบ่งงานตามโครงสร้างท่ีชัดเจน 

6. มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

7. ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงานท่ี
ชัดเจนเหมาะสม ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้
ข้อมูลท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

8. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของ
งานอย่างสม่ าเสมอ 

1.การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดใน
การพัฒนาอาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ 

2.ระบบสารสนเทศหลายระบบขาดการ
เช่ือมโยงข้อมูล 

3.การจัดสรรงบประมาณบางส่วนยังไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
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7. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยมร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน (Share Value) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ 
และค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
2.บุคลากรมีค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือ    
ร่วมกันจนกลายเป็นรากฐานของ ระบบการ
บริหาร เช่น มีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์ รักษา
วินัย เสียสละเพื่อส่วนรวมและบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3.การท างานของบุคลากรในโรงเรียนเน้นการ
ท างานเป็นทีมท าให้เกิดความสามัคคีในการ
ท างาน 
4.การมีความส าเร็จร่วมกัน  ผลส าเร็จท่ีได้รับ 
คือทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5.ครูมีจิตส านึกในความเป็นครู ปฏิบัติหน้าท่ี
ได้รับมอบหมาย 

1.ครูปฏิบัติหน้าท่ีไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจาก
ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
2. การท างานของบุคลากรบางส่วนยังเคยชินกับ
การรอรับฟังค าส่ังจากผู้บริหารจึงท าให้ขาด
ความริเริ่มในการพัฒนางาน 
3. ผลการปฏิบัติงานบางงานมีความล่าช้า ไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากงานท่ีได้รับมอบหมายไม่ตรง
ตามความสามารถของบุคคลกร 
4. บุคลากรปฏิบัติงานด้านการสอนไม่ค่อยเต็มท่ี 
เนื่องจากกิจกรรมมากเกินไป 
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ผลกำรศึกษำกำรจัดสถำนภำพภำยนอก 

1 ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร 
โอกำส อุปสรรค 

1.ผู้ปกครองไว้วางใจในการน าบุตรหลานเข้ามา
เรียนในสถานศึกษา 

2.ผู้ปกครองให้ความส าคัญและร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆกับสถานศึกษาอย่างดี 

3.ศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาท างานในองค์กรต่างๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม  
มีความรับผิดชอบ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียน 

4.นักเรียนนอกเขตบริการหลายหมู่บ้านมาเข้าเรียน 

5.โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่าง
ท่ัวถึง โดยเปิดบริการท้ังในระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และท่ัวถึง 

6.นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

7.ชุมชนเข้ามาใช้สถานท่ีในการออกก าลังกายมี
ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ 

8.ผู้ปกครองเห็นถึงผลงานในโรงเรียน เช่น 
การศึกษา วิชาการ การกีฬา และอื่นๆอีกมากมาย 

1.ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ต่ าไป  ประกอบ
อาชีพต่างถิ่น/หย่าร้าง/เสียชีวิต  เด็กต้อง
อาศัยอยู่กับญาติส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมบางอย่างไม่เหมาะสม 

2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งหวังให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นภาระหน้าท่ีของทางโรงเรียนแต่
ฝ่ายเดียว 

3.ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่
นักเรียนในเรื่องการเรียน 
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2. กำรเมือง 

โอกำส อุปสรรค 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจและ
สนับสนุนด้านการศึกษาและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไปในทางท่ีดี 

2. หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดระเบียบแบบแผน 
กฎหมาย ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3. นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

4. ชุมชนส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 

5. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการศึกษา ส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 

6.  การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ท าให้
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

7. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล เอื้อ
ประโยชน์ให้กับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนได้มีโอกาส
ศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

1. หน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปล่ียนการ
บริหารงาน รวมถึงระเบียบแบบแผนต่างๆ
ในการท างานบ่อย จึงท าให้การท างาน
สะดุดไม่ต่อเนื่อง 

2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
และ พ.ร.บ.การศึกษาส่งผลให้เกิดปัญหาใน
การพัฒนาการศึกษา 

3.  นโยบายปรับลดอัตราก าลังข้าราชการ
ของรัฐบาลส่งผลให้โรงเรียนมีบุคลากรไม่
เพียงพอ 

4.  ระเบียบวินัยว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
พ.ศ.2543 ประกอบกับครูมีจิตวิทยาไม่มาก
ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนด้ือไม่เช่ือ
ฟังไม่ต้ังใจเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนขาด
ระเบียบวินัย 

5. การกระจายงบประมาณไม่ท่ัวถึงและไม่
เหมาะสม 

6.  การจัดสรรอัตราก าลังโดยไม่ค านึงถึง
ความต้องการของสถานศึกษาเป็นอุปสรรค
การสรรหาผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ 
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3. เศรษฐกิจ 

โอกำส อุปสรรค 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชนและจากบริษัท ห้างร้าน รอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียน 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)
จาก สพฐ.ตามจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด  ชุมชนให้
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ยากจน  มากกว่าร้อยละ 90 
4. ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษาโดยบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี
แต่ยากจน ส่งผลให้นักเรียนต้ังใจเรียนดียิ่งขึ้น 

5.ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  องค์กร
เอกชนต่าง ๆ ร่วมระดมทุนสนับสนุนค่าจ้าง
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

1.รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอน ส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายสูง 
มีปัญหาเรื่องการเงิน 
ส่วนมากขาดก าลังทรัพย์ในการสนับสนุน
นักเรียน 
2. รายได้จากการท าสวนของผู้ปกครองไม่
แน่นอน ซึง่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดโรค
ระบาดโควิดท าให้สภาพทางเศรษฐกิจไม่ดี 
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4. สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

โอกำส อุปสรรค 

1. ชุมชนมีสังคมวัฒนธรรมท่ีดี การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากส่ือทางเทคโนโลยี เช่น โทรทัศน์  
วิทยุ ส่งผลให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียน ได้รับความรู้ท่ี
หลากหลาย มีการศึกษาท่ีก้าวหน้า 
2.ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกนัอนุรกัษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผล
ให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษาและท าให้นักเรียนมี
แบบอย่างท่ีดี 
3.ผู้น าชุมชนมีเข้มแข็งมีความสามัคคี ส่งผลให้
นักเรียนในโรงเรียนปลอดยาเสพติด 
4.ชุมชนมีความรักและร่วมมือกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.ได้รับความร่วมมือจากผู้น า ชุมชนและ
ผู้ปกครองในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน 
ป.6 ทุกปีการศึกษาท่ีศิษย์เก่าและชุมชนเข้า
มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
6.ผู้น าชุมชนมองเห็นความส าคัญของการศึกษา 
7.สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 
8.คนรุ่นใหม่มีศักยภาพและสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

1.  วัฒนธรรมต่างชาติมีอิทธิพลท าให้นักเรียน
เกิดการเลียนแบบและผู้ปกครองรักบุตรหลาน
มาก ขาดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ศิลปะอันดีงามของไทยโดยผลักให้เป็นหน้าท่ี
ของครูและโรงเรียน 

2.  ผู้ปกครองบางส่วนด่ืมสุรา  เล่นการพนัน
ทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้
เด็กบางคน  มีพฤติกรรมก้าวร้าว 

3. มีส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่ือยั่วยุ เช่นการใช้โทรศัพท์ 

มือถือ ท าให้นักเรียนมีสมาธิส้ัน  

4.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนการสอน บางส่วนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า 
ตา ยาย  ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร
เนื่องจากต้องท างาน ขาดการช่วยก ากับติดตาม
การบ้านของนักเรียน 
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โอกำส อุปสรรค 

9.โรงเรียนใช้โรงเรียนเป็นลานกีฬาของหมู่บ้าน
และร่วมพัฒนาการกีฬาให้เด็กและเยาวชนใน
การออกก าลังกาย 

 

 

                                                 5.  เทคโนโลยี 

โอกำส อุปสรรค 

1.ความเจริญทางส่ือเทคโนโลยีมีสะดวกสบาย
และความทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้
ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อส่ือสาร 

1.ระบบเครือข่าย internet  

เสียบ่อย ท าให้การใช้งานจัดการเรียนการสอน
ขาดประสิทธิภาพ 

2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร
ส่งผลให้ชุมชนมีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพิ่มข้ึน  ท าให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
การเมืองการปกครอง และสิทธิของตนได้ใน
ระดับดี 

2. การเปล่ียนแปลงระบบ 

อินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานต้นสังกัดมีการ
ปรับเปล่ียนบ่อย 

3.ทุกครัวเรือนมีเครื่องอ านวยความสะดวกท้ังใน
ด้านการอุปโภคและบริโภคท่ีทันสมัย ส่งผลให้
ชุมชนได้รับความสุขสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
4.หน่วยงานและชุมชนรับข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น Page Facebook ,Line 

3. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ขาดเครื่องมือส่ือสารท่ี
ทันสมัย ส่งผลต่อการติดต่อท าให้ล่าช้า ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

 

5.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
(โทรศัพท์เคล่ือนท่ี, คอมพิวเตอร์,  อินเตอร์เน็ท)
โดยผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้
และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองง่าย
ขึ้น 

 



- 41 - 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

 บทท่ี 3  กำรบริหำรจัดกำร 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 โรงเรียนบ้านคลองลาว แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
งบประมาณ โดยผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แผนท่ีกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการ 
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 

 ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนศึกษา 

สภาพปัจจุบันปัญหาและ 

ความต้องการในรูปแบบคณะกรรมการ 

ร่วมด าเนินการ 

ในรูปแบบ

คณะกรรมการ 

ร่วมประเมินผล  

รายงานผล พัฒนา 

ในรูปแบบคณะกรรมการ 

ร่วมตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน 

ในรูปแบบคณะกรรมการ 
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กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
 โรงเรียนบ้านคลองลาวมีกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี ้
 1. ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
 2. ก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 3. ด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
โครงสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนคลองลำว 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนร่วม 

1.คณะครู บุคลากร 

2.คณะกรรมการฯ 

3.คณะกรรมการท่ี

ปรึกษาฯ ผู้น าชุมชน 

4.ผู้ปกครอง 

5.ผู้น านักเรียน 

รปูแบบการบริหารมีส่วนร่วม ภาระงานบริหาร 

1.วิเคราะห์ข้อมูลสภาพ

ปัจจุบันปัญหาวางแผน 

(Plan) 

2.ด าเนินงานตามแผน (Do) 

3.ตรวจสอบ (Check) 

4.รายงานผล (Act) 

 

1.บริหารวิชาการ 

2.บริหารท่ัวไป 

3.บริหารบุคคล 

4.บริหาร

งบประมาณ 

 

คุณภาพผู้เรียน 

คุณภาพสถานศึกษา 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองลาว 
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 บทท่ี 4  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรยีนบ้ำนคลองลำว 

 โรงเรียนบ้านคลองลาวได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมาแล้ว มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่างมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 
ยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 1  
 กลยุทธ์ที ่1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
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 กลยุทธ์ที ่5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  สรุปเป็นทิศทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนคลองลำว ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนบ้ำนคลองลำว 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
 1. จัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา แบบบูรณาการ ด้วยทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       3. ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนคลองลำว 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน มีคุณธรรมน าความรู้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
แบบบูรณาการ ด้วยทักษะในศตวรรษท่ี 21  
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นวัตกรรมกำรบริหำรโรงเรียนของผู้บริหำร 
 แนวคิดการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองลาว  FLOWER BKL Model อธิบายได้ 
ดังนี ้

 F   -  Fabrication   หมายถึง การจัดตกแต่ง ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้น่าอยู่น่าเรียน 

 L   -  Learning  Organization  หมายถึง การเรียนรู้ไปท้ังองค์กร เอื้อให้เกิดโอกาส

ในการหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) สร้างองค์กรท่ีมีความต่ืนตัวในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 O  -  Organization Behavior  หมายถึง  พฤติกรรมองค์กรท่ีมีคุณภาพ สามัคคี 

 W  -  Work Process   หมายถึง กระบวนการท างาน มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 

 

 

  

 
 

  E   -  Effactiveness   หมายถึง การมองเป้าหมายของงานท่ี ประสิทธิผลของงานเป็น   

ส าคัญ 

 R -    Responsibility  หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ผู้ร่วม

วิชาชีพ และต่อผู้รับบริการรับผิดชอบงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย 

 B –   Budgeting     หมายถึง การบริหารงบประมาณอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

 K –   Keep clean   หมายถึง การบริหารแบบเน้นความสะอาด อาคารสถานท่ี น่าอยู่ 

น่าเรียน 

 L -    Leadership  หมายถึง มีภาวะผู้น า น าการเปล่ียนแปลง สร้างโอกาสให้ครู 

บุคลากร พาคิด พาท า 
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 บทท่ี 5  กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียน 
 
กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียน 
    โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา   กลยุทธ์ระดับแผนงาน และกลยุทธ์ระดับโครงการ 
กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ 

1.  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
2.  เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี ด ารงชีวิตแบบวิถีไทย   
3.  จัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนรายบุคคล และปลอดจากส่ิงเสพติด                                                   
4.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการเรียนการสอน 
5.  การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับแผนงำนของโรงเรียน 
1.  แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  แผนงานพัฒนาบุคลากร 
3.  แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.  แผนงานพัฒนาชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำรของโรงเรียน แบ่งตำมงำน 4 ฝ่ำย ดังนี้ 
 กำรบริหำรวิชำกำร  ( 8 โครงกำร)  

 1.  โครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 2.  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 4.  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 5.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 6.  โครงการจัดหาหนังสือเรียน 
 7.  โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
 8.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  กำรบริหำรงบประมำณ  ( 1 โครงกำร) 
 1.  โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
  กำรบริหำรงำนบุคคล  ( 2 โครงกำร) 
 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 กำรบริหำรทั่วไป ( 10 โครงกำร) 
 1.  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
 2.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.  โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
 4.  โครงการโรงเรียนสีขาว 
 5.  โครงการสารบรรณและสารสนเทศ 
 6.  โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
 7.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ/บัณฑิตน้อย 
 9.  โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
     10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ ส่ือ อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 

กำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

มีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียนการ
สื่อสาร และการคิด

ค านวณ 

-ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน 
เขียนภาษาไทยได้ 
-ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
-ร้อยละ ของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ  70 
 

ร้อยละ  70 
 

ร้อยละ  70     

โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 

21 

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์วิเคราะห์ 

คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย      

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

-ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
-ร้อยละของนักเรียนสามารถ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ  80     

โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 

21 

มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

-ร้อยละของนักเรียนรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 
และท างานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ 
-ร้อยละของนักเรียนสร้างชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 60 

โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 

21 
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ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศ และการ
สื่อสาร  

-ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคม 

ร้อยละ 60 
 

โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 

21 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษา 

-ร้อยละของนักเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตร สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 

21 
มีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

-ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับชั้นที่
สูงข้ึน 
-ร้อยละของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการท างานหรือ
งานอาชีพ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

โครงการสง่เสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามท่ี      

สถานศึกษาก าหนด 

-ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 
ประการ /ค่านิยมหลัก 12 ประการ /           
โรงเรียนคุณธรรม /โรงเรียนสุจริต /สถานศึกษา
พอเพียง   

ร้อยละ 90 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

มีความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็น

ไทย        

-ร้อยละของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน 
-ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
-ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง  
และหลากหลาย 

-ร้อยละของนักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

ร้อยละ 80 โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 
มีสุขภาวะทางร่างกาย

และจิตสังคม 
-ร้อยละของนักเรียนรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต 
-ร้อยละของนักเรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม      
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุขอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่

ควำมส ำเร็จ 
มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด 

-โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ      
โรงเรียน  ความต้องการของชุมชน นโยบาย
รัฐบาลแผนการศึกษาชาติ  
-เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

รอ้ยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 

โครงการพัฒนา
แผนและหลักสูตร
สถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

-โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ      
โรงเรียนที่ชัดเจน  เป็นระบบ โดยใช้ PDCA 

 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 80 

โครงการพัฒนาแผน
และหลักสูตร
สถานศึกษา 

 -โรงเรียนมีการบริหารอัตราก าลงัอย่างชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดย
ความร่วมมือแบบภาคีเครือข่าย 
-โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น      
ระบบและต่อเน่ือง  มีระบบการส่งต่อที่เป็นระบบ 
-โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 
ต่อเน่ือง 
-โรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 

 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

 
-โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

ด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
-โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกลุ่มเด็กพิเศษเรียน
ร่วม 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

พัฒนาครู และ
บุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 

-โรงเรียนสง่เสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร
ทุกคน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-ครู และบุคลากรทุกคน จัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 90 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

-โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และปลอดภัย 

ร้อยละ 90 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ส่ือ 
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

-โรงเรียนจัดเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ทุก ห้องเรียน 

-โรงเรียนจัดระบบ WIFI INTERNETทุกห้องเรียน 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 80 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ส่ือ 
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการ 

ด าเนินชีวิต 

-ร้อยละของครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา 

-ร้อยละของครจูัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

-ร้อยละของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่

สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

-ร้อยละของครูมรีูปแบบการจัดการเรียนรู้

เฉพาะส าหรับผู้มีความจ าเป็นพิเศษและ

ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

-ร้อยละของครจูัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการ

ฝึกทักษะการแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  

สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 

ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

-โครงการสง่เสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 
 
-โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

-ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยี     

สารสนเทศ จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้

นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 -โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ สื่อ 
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-โครงการสง่เสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

มีการบริหารจัดการเชิง
บวก 

-ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก

เด็ก 

-ร้อยละของครูบริหารชั้นเรียน ให้นักเรียน รักที่

จะเรียนรู้ และเรียนร่วมกันอย่างมี ความสุข 

ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

-ร้อยละของครูมีการตรวจสอบ ประเมิน

คุณภาพภายใน การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบข้ันตอน 

ร้อยละ 90 
 
 

-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

-ร้อยละของครูให้ข้อมูลย้อนกลับ  แก่นักเรียน 

เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

-ร้อยละของครูใช้เครื่องมือวัดผล  ประเมินผล 

ที่เหมาะสม กับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

-ร้อยละของการรายงานโครงการ 

-มีการรายงาน SAR 

ร้อยละ 90 -โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

 
กำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการเด็ก 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
เด็ก 

-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

-ร้อยละ 80 
 
 
-ร้อยละ 80 
 
 
-ร้อยละ 80 
 
 
-ร้อยละ 60 

-โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
-โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการสง่เสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 
-โครงการสง่เสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

-โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
-โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
-โรงเรียนสง่เสริมใหค้รูมคีวามเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ ์
-โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
-โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
-โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

-ร้อยละ 80 
 
 

-ร้อยละ 80 
-ร้อยละ 80 

 
-ร้อยละ 80 

 
-ร้อยละ 80 

 
 

-ร้อยละ 80 

-โครงการพัฒนาแผน
และหลักสูตร
สถานศึกษา 
-โครงการสง่เสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ สื่อ 
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 
-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

- ครูจัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
- ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
- ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาการเด็ก 

-ร้อยละ 80 
 

 

-โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้   
-โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต) 
-โครงการจัดหา
หนังสือเรียน 

 

 
 



- 54 - 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สู่แผนปฎบิัติกำร 4 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2564-2567) 
โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 

ผิดชอบ เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 

1.โครงการ
ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

1. ห้องสมุด

โรงเรียน 

2. พัฒนา

ทักษะ

ภาษาจีน 

3. จัดการเรียน

การสอน

คอมพิวเตอร์

ในห้องเรียน 

4. ส่งเสริมการ

เรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาการ

ทางสมอง 

(BBL) 

5.  สะเต็ม

ศึกษา STEM / 

STEAM 

6. วิทยาการ

ค านวณ / 

Coding 

7. ส่งเสริม

ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

8. เปิดบ้าน

วิชาการ 

“Open 

house” 

9.ทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

90 140000 90 140000 95 140000 100 140000 หัทยา/ 
สุภาวดี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 
ผิดชอบ เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 

2.โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
ชีวิตสู่อาชีพตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.กิจกรรม
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่อาชีพ 
3.กิจกรรม
ธนาคารขยะ 
4.ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

80 10000 85 10000 90 10000 95 10000 เกษมณี 

3.โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.ส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

และวินัย

นักเรียน 

2.โรงเรียนวิธี

พุทธ 

3.ค่ายพุทธ
ธรรมน าชีวิต 

85 10000 90 10000 95 10000 100 10000 อดุลย์ 

4.โครงการ
พัฒนาแผนและ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

2.ประเมินและ
รายงานการใช้
หลักสูตร 

3.จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 

90 10000 90 10000 95 10000 100 10000 ชัยด ารงค์ 

5.โครงการ
สัมพันธ์ชุมชน 

 80 10000 85 10000 90 10000 95 10000 พิศวาส 

6.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 90 10000 90 10000 90 10000 90 10000 รัตนา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 
ผิดชอบ เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 

7.โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1. นิเทศ

ภายใน  

2. ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

ของนักเรียน 

3. จัดท า

รายงาน SAR 

4. วัดผล

ประเมินผล 

80 10000 80 10000 80 10000 80 10000 ศิริวิมล/
สุวิมล 

8.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา    
๒.สร้างขวัญ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ในโรงเรียน   
3. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร   
4. ศึกษาดูงาน  

90 50000 90 50000 90 50000 90 50000 ชัยด ารงค์ 

9.โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ 
สื่อ อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

1.  กิจกรรม

ซ่อมแซมสื่อ

ครุภัณฑ์ 

อาคารสถานที่

และ

สภาพแวดล้อม 

2.  กิจกรรม

สถานศึกษา

ปลอดภัย 

3.  กิจกรรม

ซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค 

 

 

 

80 50000 80 50000 80 50000 80 50000 สัญญา 



- 57 - 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 
ผิดชอบ เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 

10.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้   

๑.การศึกษา
ทางไกลผ่าน 
DLTV และ 
DLIT 
๒.การเรียน
การสอน
ในช่วงการแพร่
ระบาดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 

70 10000 70 10000 70 10000 70 10000 ธวัลรัตน์ 

11.โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1.กิจกรรมงาน
อนามัย
โรงเรียน            
2.กิจกรรม
อาหาร
กลางวัน 
อาหารเสริม
(นม)            
3.กิจกรรม to 
be number 
one 
 4.กิจกรรม
กีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

95 10000 95 10000 95 10000 95 10000 สุภาภรณ์ 

12.โครงการ
จัดหาหนังสือ
เรียน 

 100 250000 100 250000 100 250000 100 250000 สุภาวดี/
วรรณภา 

13.โครงการ
ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

 100 200000 100 200000 100 200000 100 200000 รัตนา/ศิริ
วิมล 

14.โครงการ
โรงเรียนสีขาว 

 80 10000 85 10000 90 10000 90 10000 ชัยด ารงค์/
สัญญา 

15.โครงการสาร
บรรณและ
สารสนเทศ 

 80 10000 85 10000 90 10000 95 10000 พัฒนศักด์ิ 

16.โครงการ
สหกรณ์โรงเรียน 
 
 

 80 2000 85 2000 90 2000 95 2000 วรรณภา/
สุภาวดี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 
ผิดชอบ เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 

17.โครงการ
กิจกรรมวัน
ส าคัญ 

1.กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา  
2.กิจกรรมวัน
ราชินีฯ  
3.กิจกรรมวัน
ไหว้ครู  
4.กิจกรรมวัน
สุนทรภู่และยา
เสพติด            
5.กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา
และวนั
เข้าพรรษา 
6.กิจกรรมวัน
เฉลิมฯ ร.10 
7.กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
8.กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 
9.กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
10.กิจกรรม
ลอยกระทง  
11.กิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 
12.กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
13.กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

90 10000 95 10000 100 10000 100 10000 รุจิเรธ 

18.โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม ธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต) 

1.กิจกรรม
ประชาธิปไตย
และวินัย
นักเรียน 
2..กิจกรรม
ค่ายเยาวชน
คนดี 
 
 

90 10000 95 10000 95 10000 100 10000 รุจิเรธ/
สุวิมล/
สัญญา 



- 59 - 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 
ผิดชอบ เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 

19.โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ/
บัณฑิตน้อย 

 90 10000 95 10000 95 10000 100 10000 เนาวรัตน์/
สุภาวดี 

20.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 

1.กิจกรรมหนู

น้อยรักสุขภาพ 

2.กิจกรรมหนู
น้อยเด็กดีมี
คุณธรรม 
3.กิจกรรมการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการ 
4.กิจกรรม
ส่งเสริม
วิชาการ
ปฐมวัย 

85 30000 90 30000 95 30000 100 30000 สุวิมล/นิจ
พร 

21.โครงการ
โรงเรียนดีประจ า
ต าบล 

1. การจัดท า

ข้อมูล

สารสนเทศ

เป็นปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้

ของครู  

3. ปรับปรุง

อาคารสถานที่ 

วัสดุ อุปกรณ์ 

4. ส่งเสริม

ทักษะอาชีพ/

เศรษฐกิจ

พอเพียง  

5.ค่าย

คุณธรรม  

6.ปรับปรุง

หลักสูตร  

  

70 154000 75 154000 80 154000 85 154000 ชัยด ารงค์/
สัญญา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ผู้รับ 
ผิดชอบ เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 

 7. จ้างครูอัตรา
จ้าง 

         

22.โครงการ
เกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

1. เลี้ยงปลา 
2.ปลูกพืช ผัก 
3.การเพาะ
เห็ด 
4.ผักไฮโดรโป
นิกส์,ผักไร้ดิน 

80 10000 85 10000 90 10000 100 10000 รัตนา/
เกษมณี/
สัญญา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2564-2567 

 บทท่ี 6  การก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ รายงานผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดระบบการก ากับติดตาม 
ประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
กำรก ำกับ ติดตำม 
 1.1 ก าหนดรูปแบบการก ากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยใช้กระบวนการ
บริหารวงจรเดมมิ่ง PDCA 
 1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม 
กำรประเมินผล 
 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
 2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล 
 2.3 ด าเนินการประเมินผล 
ตรวจสอบ  
 3.1 ตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ บันทึกผลการพัฒนาปรับปรุง 
 3.2 คณะกรรมการ ครู บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา 
กำรรำยงำนผล 
 4.1 รายงานผลการด าเนินการเมื่อส้ินสุดโครงการ กิจกรรม 
 4.2 โรงเรียนจัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




