
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบานคลองหาด 
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 

…………………………………………………………………………. 
  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 ก าหนดไว้ในข้อ 14 ( 2 ) ว่า 
ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดเป้าหมาย  หลักการ  เนื้อหา  กระบวนการจัดท า  และบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีสถานศึกษาต้องค านึง และน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 2564 โดยเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการวางแผน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก 
แต่งต้ังผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนขององค์การหน่วยงาน
และสถาบัน ให้เข้ามาร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไข และภาพแห่งความส าเร็จ ซึ่งครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้าง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด ตามกฎกระทรวงท่ีว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 16 และสถานศึกษาจะต้องใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 – 2564 ต่อไป 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
         
        (นายนพจอม  งามมีศรี) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        โรงเรียนอนุบาลคลองหา 



ค ำน ำ 

  

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประจ าปีการศึกษา  2562 - 2564  เล่มนี้   
เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการก าหนดทิศทางในการบริหารงาน การด าเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลคลองหาดอย่างมีเป้าหมาย และให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้แนว
การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) ภายใต้ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting)  
 สาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เล่มนี้ ประกอบด้วย การศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของโรงเรียน น ามาประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อก าหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision)           
พันธกิจ (Mission)  เป้าหมาย (Corporate Objectives) ยุทธศาสตร์ กลยุทธิ์ (Strategy) และโครงการเพื่อน าสู่
การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ท่ีให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
  

                                                                                 (นายอนนท์  หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
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บทคัดย่อ 
 

  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ ต้ังอยู่ในต า
ยลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปิดท าการ
สอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 3 ขวบ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนนักเรียนรวมกันท้ังส้ิน 442 คน มีข้าราชการครู 18 
คน ช่างปูนชั้น 3 จ านวน 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 1 คน จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีภารกิจในการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป นอกจากนี้ ยังต้องด าเนินงานตาม
นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 4 ป.12 กลยุทธ์ โดยใช้ 9 จุดเน้น เป็นหลักการท างาน ในปีงบประมาณ 2557 ท่ีผ่านมา ทางโรงเรียน
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการค่อนข้างจ ากัด จึงต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
จ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ยังไม่จัดว่า เป็นโอกาสหรืออุปสรรคแต่อย่างใด แต่เนื่องจาก
โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้มีโอกาสในด้านการใช้เทคโนโลยีอยู่ได้บ้าง และจากการวิเคราะห์สภาพภายในท่ี
เป็นจุดแข็ง ได้แก่ ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารจัดการ และด้านโครงสร้างและนโยบาย ส่วน
จุดอ่อนได้แก่ ด้านผลผลิตและบริการ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ในสภาพโดยรวมสรุปได้ว่า การด าเนินงานมีลักษณะ
เอื้อและแข็ง จ าเป็นต้องพัฒนาในด้านการส่งเสริมเร่งรัดและปรับปรุง เพื่อส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ จึงได้มีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งเน้น ให้โรงเรียนอนุบาลคลอง
หาดจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลช้ันน า จัดการเรียนรู้ 2 ภาษา รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการท างานและทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนทักษะการท างาน และทักษะชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  
  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลคลองหาดจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางท่ี
ท าให้เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้เป็นจริงได้ คือ 

 1. พัฒนาหลักสูตรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
          2.   พัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active  Lerning 
          3.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          4.   ส่งเสริมความเป็นผู้เป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 

            5.   ส่งเสริมทักษะการท างาน และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  1 
 

 
บทน ำ 

- ควำมเป็นมำของโรงเรียน 
- สภำพปัจจุบัน 
- ภำรกิจของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

โรงเรียนอนุบำลคลองหำด 

เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  1  ต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว  อยู่ห่างจากอ าเภอคลองหาดประมาณ 2 กิโลเมตรเดิมช่ือว่า โรงเรียนบ้ำนคลองหำด 2ได้จัด
ต้ังขึ้นตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชา  เมื่อวันท่ี 5  มกราคม พ.ศ.2523   มีเนื้อที่
ท้ังส้ิน  25  ไร่  100  ตารางวา  ซึ่งมี  นำยสมเสียง   เชื้อสุขเป็นผู้บริหารคนแรก 
 ในปีการศึกษา  2541  ทางราชการได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ
คลองหาด   เข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต และได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นโรงเรียน
ในเครือสหวิทยาเขต   โรงเรียนจึงได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนอนุบำลคลองหำดต้ังแต่   
วันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2541  เป็นต้นมา 
 ปีงบประมาณ  2523 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม  3  ห้องเรียน  เป็นจ านวนเงิน  
300,000บาท  และบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นจ านวนเงิน  170,000บาท 
 ปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  เป็นจ านวนเงิน   
230,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2528  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลและสนามวอลเลย์บอล เป็น 
จ านวนเงิน   100,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง เป็นจ านวนเงิน   
510,000บาท  และสนามกีฬา  เป็นจ านวนเงิน  270,000บาท และส้วมอีก  4  ท่ี  เป็นจ านวนเงิน  50,000
บาท  และยังได้รับงบประมาณจากกรมประมง  สร้างสระน้ าท่ีมีเนื้อที่ประมาณ  3  ไร่  และงบประมาณสร้าง
ถังเก็บน้ าฝนจ านวน  2  ถัง  งบประมาณ  80,000  บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรงอีก  
1  หลัง 
 ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร  สปช. 105 / 29  และสนามฟุตบอล   
เป็นจ านวนเงิน  2,000,000บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร สปช. 105/29  จ านวน  4  ห้องเรียน 
เป็นจ านวนเงิน  360,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2544   ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา  เป็นจ านวนเงิน  100,000  บาท และได้รับ
งบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า  เป็นจ านวนเงิน  324,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม  เป็นจ านวนเงิน  75,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดเป็นจ านวน 85,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2559  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 

3,488,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 

2,888,000 บาท 
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการทาง

คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้ 
จ านวนอาคารเรียนมี  5  หลัง  อาคารเรียนช่ัวคราว  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง  อาคาร

โรงอาหาร  1  หลัง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  ลานกีฬาต้านยาเสพติด  1  สนามบ้านพักครู 3  หลัง  บ้านพัก
นักการภารโรง  1  หลัง  ส้วม สปช.  3  หลัง 
 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลคลองหาด   จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง 
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งส้ิน  343 คน  มีข้าราชการครู  20  คน ครูอัตราจ้าง  4  คน 
ครูชาวต่างชาติ 2  ครูธุรการ  2  คน  นักการภารโรง 2 คน  โดยมี  นำยอนนท์ หันทยุง เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
 ลักษณะของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถ่ินมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง มีรายได้น้อย ท าให้ประชาชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาน้อย 

โรงเรียนมีผลงานดีเด่น  ด้าน กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแบบไทย 
สีประจ าโรงเรียน  ฟ้ำ  -  ขำว 

 เขตบริการของโรงเรียน  หมู่ท่ี  1 , 6 , 13  ต าบลคลองหาด 
 อักษรย่อของโรงเรียน  “  อ.ค. ” 
 เว็บไซต์โรงเรียนhttp://www.akschool.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akschool.ac.th/
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โรงเรียนอนุบำลคลองหำด  สำขำบ้ำนใหม่ไทยเจริญ 

 ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  มีเนื้อที่  19 ไร่ 3 งาน   
52 ตารางวา   เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   เดิมมีช่ือว่า   
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนใหม่ไทยเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบของกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เขต 2  และได้มอบโอนให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด   
เมื่อวันท่ี   29  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2520   โดย
ความต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งมีนายบุญมา  คานเจริญ  เป็นหัวหน้าในการจัดสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราวขึ้นบนที่ดินในความรับผิดชอบของกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เขต  2  ซึ่งมีเนื้อทีป่ระมาณ  
30 ไร่  และได้รับการสนับสนุนในการจัดต้ังโรงเรียนและบุคลากรครูจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  
เขต  2  โดยเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก  ในเดือนพฤษภาคม  2520   มีนักเรียนจ านวน  120  คน  
มีครูจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  เขต  2 จ านวน 2 นาย คือ 
 1.   จ่าสิบต ารวจสมพร   อรัญวาศรี      ท าหน้าท่ี    ครูใหญ่ 

2.   จ่าสิบต ารวจเอกเลิศ   จันทร์ศิริ     ท าหน้าท่ี   ครูผู้สอน 
ต่อมา   เมื่อวันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2524   คณะกรรมการศึกษา   ได้มีมติให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่

ติดกับถนนสาย วังน้ าเย็น – คลองหาด   โดยสับเปล่ียนกับท่ีดินของนายมนัส  กอบแก้วผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น   
ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  25  ไร่  ได้รับอนุมัติให้ย้ายโรงเรียนได้เมื่อวันท่ี  10   มิถุนายน  พ.ศ.2525  และกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  เขต   2  ได้ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ท่ี  30  รักษาพระองค์   โดยการ
น าของพันโทปรีชา  เปรมาสวัสด์ิ  ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง  10  เมตร ยาว  54 เมตร  6  
ห้องเรียน  1  หลัง พร้อมห้องประชุม   โรงอาหาร   คิดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน   702,431   บาท 
 พ.ศ.  2526   นายเรืองศักดิ์   มาศจันทร์   ท าหน้าท่ีครูช่วยสอน 

วันท่ี   20  กันยายน  พ.ศ.2526   พลเอกอาทิตย์  ก าลังเอก  ผู้บัญชาการทหารบกและ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาท าพิธีเปิดป้าย 
 พฤษภาคม  2531   นางนัฐกาญจน์   เหล่าทองสาร   ท าหน้าท่ีครูช่วยสอน 
 วันท่ี  9   ตุลาคม พ.ศ.2532   ได้รับพระมหากรณุาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    
สยามบรมราชกุมารี   เสด็จเย่ียมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ   เพื่อเยี่ยมชมโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   และโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน 
 วันท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2532  โรงเรียนได้รบัคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา  
2532   ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
 วันท่ี   24   มิถุนายน  พ.ศ.2542   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
สยามบรมราชกุมารี   เสด็จเย่ียมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ   เพื่อเยี่ยมชมโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   และโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียนเป็นครั้งท่ี 2 
 วันท่ี   29   มีนาคม  พ.ศ.2543   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ   ได้มอบโอน
โรงเรียนให้กับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   โดยเป็น โรงเรียนสำขำของโรงเรียน
อนุบำลคลองหำด ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอคลองหาด  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
 โรงเรียนเปิดท าการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. 2521  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) 
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ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีนักเรียนท้ังส้ิน  122  คนโดยมีนำยอนนท์ หนัทยงุ เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน  และได้จัดครูมาสอน   3   คน   ได้แก่ 
 1.   นางจิระวรรณ   เช้ือสุข  อาจารย์   1   ระดับ   5 
 2.   นางสาวกัญจนวรรณ   เมฆอินทร์    อาจารย์   1   ระดับ    4 
 3.   นายประสงค์   เช้ือสุข  ครูอัตราจ้าง 

4.   นายเรืองศักดิ์   มาศจันทร์  ครูช่วยสอน 
ปัจจุบันปีการศึกษา   2561 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

พุทธศักราช  2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี  1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6   มีนักเรียนชาย   105 คน   

นักเรียนหญงิ   คน  รวมทั้งส้ิน   คน  โดยม ีนำยอนนท ์หันทยุง  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  
ได้จัดให้ครูมาปฏิบัติหน้าท่ีประจ า  5 คน และพนกังานบริการ 1 คน   ได้แก่ 

1. นางธิติพรสุทารส ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
2. นางยุวดี  สืบส าราญ  ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
3. นางสาวเกสรา แดงแก่นคอย    ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
4. นางสาวเจษฏาภรณ์ มณีศรี     ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
5. นายก าจัด   นามลี              พนักงานบริการ 

 ลักษณะของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถ่ินมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างมีรายได้น้อย ท าให้ประชาชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการสถานศึกษาน้อย 

เขตบริการของโรงเรียนหมู่ท่ี  3  ต าบลคลองหาด  และหมู่ท่ี  7  ต าบลไทยอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

 
 

 

1. ด้ำนสถำนศึกษำ 
1.1  เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
1.2  เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 2  ปีการศึกษา  2552 
1.3  ปีการศึกษา 2559 – 2561  “ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ในพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

1.4  เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O - NET  ช้ัน ป.6  คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ  ในปีการศึกษา  2552 , 2554 , 2555 , 
2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561 

1.5  เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา NT ช้ัน ป.3  คะแนนเฉล่ียทุกด้าน 
สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ ระดับประเทศ ในปีการศึกษา  2556, 2557, 2558, 2561 

1.6  รางวัลชนะเลิศในการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็น
ตัวแทน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม  

-  ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก  ในปีการศึกษา  2550 - 2561 
-  ระดับชาติ  ในปีการศึกษา 2554, 2555, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561 

1.7  รำงวัลดีเด่น ประเภท พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา การประกวด
ผลงานการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 
2559 
 1.8  การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบท่ี  3  ระดับก่อนประถมศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก  คะแนนเฉล่ีย  91.95 และ ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดี คะแนนเฉล่ีย 83.10   
 1.9  เป็นโรงเรียนน าร่อง ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพท้ัง
องค์กร ระหว่างปี 2555 – 2561 

1.10 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเผยแพร่กิจกรรมสถานศึกษาในเวทีวิชาการ ปีการศึกษา 2559 

1.11 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ด าเนินการขับเคล่ือนและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซียน
ธิ ศึกษาการภาค๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา
2559 

1.12 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2559 

1.13 ได้รับรางวัล เป็นหน่วยงานตัวอย่างท่ีมีแนวปฏิบัติดีเด่นระดับประเทศโดยส่งเสริมการประกัน
คุณภาภาพภายในสถานศึกษาไปใช้บริหารจัดการศึกษาจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนมีผลงำนดีเด่นในรอบปีกำรศึกษำ 2559-2561 
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1.14 ได้รับรางวัล ระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในการประกวด BEIDQM Aword และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืนและมคุีณภาพท้ัง
องค์กร   ปีการศึกษา 2560 

1.15 ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 1 การน าองค์กร ในการประกวด 
BEIDQM Aword และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพท้ังองค์กร ปีการศึกษา 
2560 

1.16 ได้รับโล่รางวัล ในความวิริยะ อุตสาหะ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ BEIDQM 
ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยัง่ยืนและมีคุณภาพท้ังองค์กร ปีการศึกษา 
2560 

1.17 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (ScQA) จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ปีการศึกษา 2561 

1.18 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับต าบล ปีการศึกษา 2561 
 

2. ด้ำนผู้บริหำร 
 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  ๔H โดยใช้  (Best 
Practice)  ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้“ ได้โดเด่นปีการศึกษา 2559 
 2) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซียนของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค๙ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา 
2559 
 3) ได้เผยแพร่ผลงานการประกวดผลการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านด้านบริหาร
จัดการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสู่ประชาคมอาซัยน ปีการศึกษา 2559 
 4) ได้รับรางวัลดีเย่ียม การประกวดผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 
 5) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก 
ปีงบประมาณ 2559  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในฝัน  Lab 
schools ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชัน  สานฝันสู่สากล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1     
ปีการศึกษา 2559 
 6) ได้น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ภาคกลาง  ภาคตะวันตก  
และภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
 7) ได้รับรางวัล นวัตกรรม การพัฒนาทักษะนักเรยีนโรงเรียนในฝัน โดยใช้กิจกรรม CM  
 (Circle Meeting) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2559 

8) ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ/เลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2559-2560 
9) ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีเป็นศูนย์สอบประจ าอ าเภอ และส่งนักเรียนเข้าร่วม 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งท่ี  31  ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2559-2561 
10) ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ/เลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2559-2560 
11) ได้อบรมผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ

เล่ือนให้เป็นวิทยฐานะ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 2560 
 12) ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2561 
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 13) ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2561 
14) ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีเป็นศูนย์สอบประจ าอ าเภอ และส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบ

ปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งท่ี  31  ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2559-2561 
  15) ผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2560 

16) ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกร” ปีการศึกษา 2561 
  17) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT ปีการศึกษา 
2561 

18) ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ปีการศึกษา 
2561 
 
3.ด้ำนครูผู้สอน 

ระดับประเทศ 
1) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงช้ันท่ี 2ระดับชาติ จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559  ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
 2) ได้น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ภาคกลาง  ภาคตะวันตก  
และภาคตะวันออก ปีการศึกษา2559 ครูอัญญาณา  โสดาราม –รองผู้อ านวยการวิลัย  สมสาร์ 
 3) ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้และ
ท าส่ือประกอบการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 ครูอัญญาณา  โสดาราม 
 4) ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์
อาเซียน ครูอัญญาณา โสดาราม 
 5)  ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ครูนิภาพร      
หวังเชิดกลาง ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล  
 6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดส่ือการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์
ปัญหา ปีการศึกษา 2559  ครูสุพัตรา ครประสี 

7) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงช้ันท่ี 2 ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

8) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงช้ันท่ี 2 ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

9) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมระบายสีภาพช่วงช้ันท่ี 1 ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  ครูอัญญาณา โสดาราม 

10) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญเงินกิจกรรมระบายสีภาพช่วงช้ันท่ี 2 ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  ครูอัญญาณา โสดาราม 
 
 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 
 1) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา วาดภาพระบายสี ช่วงช้ันท่ี 2 ประจ าป ี2559 
ครูอัญญาณา  โสดาราม 
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 2) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา เรียงร้อยถ้อยความ ช่วงช้ันท่ี 2 ประจ าปี 2559           
ครูกัญจณวรรณ กอบแก้ว 
 3) ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงช้ันท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ครูอาภาภรณ์       
เกิดกุล   
 4) ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ1 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงช้ันท่ี 2 ปีการศึกษา 2559                 
ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล   
  5) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงช้ันท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ครูอาภาภรณ์      
เกิดกุล   
  6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงช้ันท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ครูอาภาภรณ์      
เกิดกุล   
 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว  
 1. รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่  65  ปีกำรศึกษำ  2559 
เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชำติ) 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมอันดับ1ช้ัน ป.4 – 6   ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
เหรียญทอง ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.4 – 6    ครูอัญญาณา โสดาราม   
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1–  3    ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.4 –  6    ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล  
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า  ช้ัน ป.4 –  6    ครูกัญจนวรรณ  กอบแก้ว   
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด  ปะ    ครูสายสุนีย์  ท้าวน้อย 
-กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    ครูมยุรัตน์ ภาษี 
ระดับประถมศึกษำ 
-กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ช้ัน ป.1-3  ครูอัญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ช้ัน ป. 4 – 6 ครอูัญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ด้วยปะติด ช้ัน ป. 4 – 6 ครูอัญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ด้วยปะติด ช้ัน ป.1– 3  ครูอัญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมคิดสร้างสรรค์ ช้ัน ป. 4 – 6     ครูอัญญาณา  โสดาราม 
- กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ช้ัน ป.4- 6 ครูอัญชนา           

พัฒนทองค า, ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมถ่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ป.4-6    ครูจิระวรรณ  เช้ือสุข 
-กิจกรรมถ่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ป.1-3  ครูจิระวรรณ  เช้ือสุข 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show ) ช้ัน ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ครูจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
-กิจกรรมเขียนตามค าบอก ช้ัน ป.4-6     ครูกัญจนวรรณ  กอบแก้ว 
-กิจกรรมเขียนเรียงความ  ช้ัน ป.4-6    ครูกัญจนวรรณ  กอบแก้ว 
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-กิจกรรมเขียนตามค าบอก ช้ัน ป.1-3    ครูถวิลวดี  ขันโอราฬ 
รำงวัลเหรียญเงิน 

-กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป. 1 – 3 ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป. 4 – 6   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป. 1 – 3     ครูอัญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ช้ัน ป.1- ม3     ครูอัญชณา พัฒนทองค า 
-กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.4-6 ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้               

ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมคัดลายมือ ช้ัน ป.4-6    ครูกัญจนวรรณ  กอบแก้ว 

รำงวัลเหรียญทองแดง 
-กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ช้ัน ป.1-3   ครูถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมคัดลายมือ  ช้ัน ป.1-3     ครูถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน ป.1– 6  ครปูระสงค์  เชิอสุข ครูจิระวรรณ  เช้ือ

สุข 
-กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ช้ัน ป.4-6   ครูกัญจนวรรณ  กอบแก้ว  
-การสร้าง Webpage ประเภท Web Edition ช้ัน ป.4-6 ครูจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
 
2. รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่  66  ปีกำรศึกษำ  2560 

เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชำติ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1-ป.3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3    ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

เหรียญทอง 
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด  ปะ    ครูสายสุนีย์  ท้าวน้อย 
- กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    ครูมยุรัตน์ ภาษี ครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย 
ระดับประถมศึกษำ 
- กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ช้ัน ป.4 – 6  ครูจิระวรรณ เช้ือสุข 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ป.1– 3   ครูจุฬาลักษณ์ บุญมาก 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ป.4– 6   ครูจิระวรรณ เช้ือสุข 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ช้ัน ป.4- 6                  

ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ช้ัน ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล                                             

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ช้ัน ป.1-3  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ช้ัน ป.4-6  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ช้ัน ป.1-3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ช้ัน ป.4-6   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
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-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย  ช้ัน ป.1-3     ครูอัญชณา พัฒนทองค า ครูถวิลวดี 
ขันโอราฬ  

-กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ช้ัน ป.4-6    ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ ครูมยุรัตน์ ภาษี 
-การใช้โปรแกรมน าเสนอ Presentation ช้ัน ป.4-6  ครูจุฑาวรรณ  หันทะยุง ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
-กิจกรรมเครื่องร่อน ร่อนไกล  ช้ัน ป.1-3     ครูประสงค์ เช้ือสุข 
-กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย เด็กพกพร่องต่อการเรียนรู้ ช้ัน ป.1-6 ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูอัญ

ชนา  
พัฒนทองค า 

 
 
 

รำงวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ช้ัน ป.4-6 ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ช้ัน ป.1-3   ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ช้ัน ป.4-6  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป.1-3   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

  -กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ช้ัน ป.1-6  ครูประสงค์ เช้ือสุข 
-กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ช้ัน ป.1-6   ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ัน ป.1-3 ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง ครูอุ้มพร 

นวนนกุูล 
รำงวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ช้ัน ป.1-3    ครูถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ช้ัน ป.4-6   ครุถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.4-

6  ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ช้ัน ป.4-6    ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ช้ัน ป.1-6   ครูประสงค์ เช้ือสุข 
 
3. รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่  67  ปีกำรศึกษำ  2561 

เหรียญทอง (ระดับชำติ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1-ป.3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.1-ป.3   ครูอัญญาณา โสดาราม 
เหรียญเงิน (ระดับชำติ) 

-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.4-ป.6   ครูอัญญาณา โสดาราม 
เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภำค )  

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3    ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.1-ป.3   ครูอัญญาณา โสดาราม 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.4-ป.6   ครูอัญญาณา โสดาราม 
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ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ    ครูมยุรัตน์ ภาษี ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
-กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    ครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย ครูบุปผวรรณ วีระกิติกุล 
ระดับประถมศึกษำ 
-ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน ป.1 – 6                    

ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ช้ัน ป.1– 3   ครูชัชฎาภรณ์ แหวน

เงิน 
-กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ช้ัน ป.1– 6   ครูประสงค์  เช้ือสุข 
-กิจกรรมประติมากรรม ช้ัน ป.4- 6                  ครูอัญญาณา โสดาราม ครูมยุรัตน์ ภาษี 
-กิจกรรมประติมากรรม ช้ัน ป.1- 3                   ครูอัญญาณา โสดาราม ครูมยุรัตน์ ภาษี 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ช้ัน ป.1- 3                   ครูอัญญาณา โสดาราม  
-กิจกรรมมารยาทไทย ช้ัน ป.4- 6                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมมารยาทไทย ช้ัน ป.1- 3                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมเล่านิทาน ช้ัน ป.1- 3                   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ช้ัน ป.4- 6                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูชัชฏาภรณ์ แหวน

เงิน 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูชัชฏาภรณ์ แหวน

เงิน 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ช้ัน ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล                                             

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.4-

6  ครูทิพย์สุดา สีอ่อน ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ช้ัน ป.4- 6                  

ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ช้ัน ป.1-3   ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ช้ัน ป.4-6   ครูจิระวรรณ เช้ือสุข 

รำงวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ช้ัน ป.1-3 ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.4-6 ครูอุ้มพร นวนนกุูล ครูจุฑาวรรณ หัน

ทะยุง 
-กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย ช้ัน ป.1-3  ครูอัญชนา พัฒนทองค า  ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 

ครูอัญญาณา โสดาราม 
-กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ช้ัน ป.1-6  นิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ัน ป.1-3 ครูจุฑาวรรณ หันทะ

ยุง  ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
-กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ช้ัน ป.4-6  ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง                    

ครูอุ้มพร นวนนกุูล 
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-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ัน ป.1-3 ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง                                
ครูอุ้มพร นวนนกุูล 
รำงวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ช้ัน ป.1-3    ครูจิระวรรณ เช้ือสุข 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ช้ัน ป.4-6    ครูจิระวรรณ เช้ือสุข 
-กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ช้ัน ป.4-6  ครูถวิลวดี ขันโอราฬ                              

ครูจิระวรรณ เช้ือสุข 
-กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ช้ัน ป.1-3     ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา หญิง ช้ัน ป.1-6  ครูประสงค์ เช้ือสุข 
-กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ช้ัน ป.1-6  ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ช้ัน ป.4-6  ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ช้ัน ป.1-6 ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง                        

ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
 

 
 

ระดับเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำคลองหำด 
  ประจ ำปี พ.ศ. 2559 
  1)  ครูผู้มีวิริยะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลา  ประจ าปี พ.ศ. 2559  จ านวน 6 
คน ได้แก่ อนนท์ หันทยุง, อัญชนา พัฒนทองค า, นิภาพรหวัง เชิดกลาง, กัญจนวรรณ กอบแก้ว, อุ้มพร นวนนุ
กูล/ ถวิลวดี ขันโอราฬ 
           2) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว ได้แก่ 
อนนท์หันทยุง, วิลัย สมสาร์, จิระวรรณ เช้ือสุข, สายสุนีย์  ท้าวน้อย, จุฑาวรรณ หันทะยุง, ถวิลวดี ขันโอราฬ,       
สุพัตรา ครประสี, ณรงค์ สีคุณ, มยุรัตน์ ภาษี, จารุวรรณ วงศ์วรรณ, Mr.Aldrin labadia Jarlata 
  ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
  1)  ครูผู้อุทิศตน ประจ าปี 2560 จ านวน 6 คน ได้แก่  จิระวรรณ เช้ือสุข, อาภาภรณ์ เกิดกุล, สุพัตรา   
ครประสี, นิภาพร หวังเชิดกลาง, จุฑาวรรณ หันทะยุง, สายสุนีย์ เท้าน้อย 
  2)  ครูผู้อุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลา ประจ าปี 2560  จ านวน 4 คน ได้แก่  อนนท์ หันทยุง, 
นภิาพรหวัง  เชิดกลาง, มยุรัตน์ ภาษี, สุพัตรา ครประสี 
  ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
  1)  ครูต้นแบบ ประจ าปี 2561  จ านวน 5 คน ได้แก่  ครูอัญญาณา โสดาราม, ครูสายสุนีย์  ท้าวน้อย
,ครูอัญชนา พัฒนทองค า, ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง, ครูยุวดี สืบส าราญ 
  2)  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  จ านวน 13 คน ได้แก่ ครูจิระวรรณ เช้ือสุข, ครูทิพย์สุดา สี
อ่อน, ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน, ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ, ครูถวิลวดี ขันโอราฬ, ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง, ครู
สุพัตรา     ครประสี, ครูอัญชลี เขยเป็นสี, ครูอุ้มพร นวนนุกูล, ครูอัญชนา พัฒนทองค า, ครูอัญญาณา โสดา
ราม, ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล และครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย 
 
4.ด้ำนนักเรียน 
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ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2559  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.3 - ป.4เด็กหญิงดวงทิพย์  เปล่ียนสี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 

 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาล1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งท่ี35  ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล –อภิรดา  พาสัน/รุ้งพลาย ปานทรัพย์/ 
 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาล2 โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งท่ี35  ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล   -กุลสตรี  บัวกลาง/วรพจน์  เจือจันทร์/ณัฐธิดา  รอดอุด/ 
 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีท่ี1  โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งท่ี35  
ชมรมพุทธศาสตร์สากล   -นิภา  ค าเหลือง/สุดารัตน์  เจริญเขต/วิไลรัตน์  แก่นลา 

-ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีท่ี2  โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งท่ี35  
ชมรมพุทธศาสตร์สากล-อดิศักด์ิ  ศรีภมร /วรัญญา  สงเหลา/อภัสรา  มหานาม/ศศิธร  แพทย์หลวง 

 
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ปีกำรศึกษำ 2559 
 -กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ันป.1 – 3   -เด็กหญิงแน็ทคอนสเม็ด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี2 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ันป.4 – 6  - เด็กหญิงดวงทิพย์  เปล่ียนสี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า ช้ันป.4 – 6  -เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ช้ัน ป.4 – 6  -เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 

 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 
 1) กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีท่ีเพื่อนรัก  ปีการศึกษา 2559กรวลัย นิลสนธิ/สุภัชชา อักษร / 
จุฑาภัทร  มีเทียนกิจ/สัตกมล  ทิมา /รัตนากร  แจ่มแจ้ง /ณัฐพล  พันโคกกรวด /ธนัญญา  นิพล/ ธิดารัตน์  
บุญสมบัติ / อดิศักดิ์  ศรีภมร/ อาภัสรา มหานาม /นิภา  ค าเหลือง/วิไรรัตน์  แก่นลา 
 2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา  2558   
 

เหรียญทอง ( ตัวแทน ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ันป.1 – 3   -แน็ทคอนสเม็ด  ช้ันป.2 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ันป.4 – 6  -ดวงทิพย์  เปล่ียนสี ช้ันป.5 
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า     ช้ันป.4 – 6  -ณัฐณิชา  พิมพา   ช้ันป.5 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ช้ัน ป.4 – 6  -สุภัชชา  อักษร     ช้ันป.6 

เหรียญทอง 
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ –ปิยะวุฒ มงคะสิงห์/ญานิดา บุญสิริ 

  -กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน       -โยวิตราญ์  ศรีเมือง/ธรรมธร ประพันธ/์กุลสตรี บัวกลาง 
ระดับประถมศึกษำ 
1.กิจกรรมการแข่งขันปติมากรรมป.1 – 3 –อดิศักด์ิ ศรีภมร/รับขวัญ สารภี/ธนันญานิพล 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.1-3 -ธนพล  ศรีนวล/ณัฐกิตต์  ดอกจันทร์กลาง 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6  -ณัฐพล  พันโคกกรวด/ขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ 
4. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.4-6 –เด็กหญิงสุภชัชา  อักษร 
5.ศิลป์สร้างสรรค์    ป.4-6 –อนุวัฒน์  เตียง 
6.เล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางการรู้ ป.1-6  -ณัฐชา  งิ้วงาม 
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7.ประกวดมรยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 –จิระศักดิ์  อุ่น
มุกดา/รัญชิดา  เพชรหิน 

8.ประกวดมรยาทงามอย่างไทย ป.1-3–สุดารัตน์  เจริญเขต/รัตนโชติ  สุขกล่ า 
9.การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3  -แน็ทเจียแดน 
10.การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6  -ดวงทิพย์  เปล่ียนสี 
11.สวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 –ศุภสิริ วงษ์นามเถาว์/รัตนวดี  ทะสกุล/รัตนาภรณ์กริ่มทุ่ง

ทอง/พิมพ์มาดา  ลูกจันทร์/ปณิตา  ประจ าตน/ณัฐพล  กาละพันธ์/จันทร์กานต์  นักเคน/ขวัญธิศุ โมราขาว/
กนกขวัญ สุทธสนธ์/โสภิตา  แก้วศรี 

12.กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6  -ณัฐนิชา  พิมพา 
13. กิจกรรมอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 –แพรธานทอง  พันภูม ิ
14. กิจกรรมอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3–ธิดารัตน์  บุญสมบัติ 
15. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show )–อทิตยา  หนุนเงิน/สายสมร 

เตียง/ปาริฉัตร สายจันทร์ 
16. กิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) –ภัทรเกียรติ  ภูมิเงิน/ณิชานัน วงศ์

วรรณ 
17. กิจกรรมวาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 อัญญามญั  บ้านแสน/ 

ไอรดา จันทร์แช่ม 
18. กิจกรรมเขียนตามค าบอก ป.4-6 –หทัยชนก สุพรหมมา 
19.กิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6 –จุฑาภัทร มีเทียนกิจ 

  รำงวัลเหรียญเงิน  
1. กิจกรรมวาดระบายสี ป.1 -3– วรรณา  เครืออนันต์ 
2. กิจกรรมมารยาทไทย หญิง ช้ัน ป.4 – 6   –ภานุพงษ์  หรทึก  /นภัสสร  หอมไกล 
3. กิจกรรมโครงงานคณิต ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับช้ัน 
ป.4-6 –รัตนากร  แจ่มแจ้ง/ภูมิระพี พลน า/ปัณวชิช์  ชูเมือง 

  รำงวัลเหรียญทองแดง 
1.กิจกรรมการนัดดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 –ปิยพัชร  วิเชียร/

ปนัดดา  แก้วทับ 
2.กิจกรรมคัดลายทือส่ือภาษาไทย ป.1-3  -วทัญุตา  เกียรติเกาะ 
3.กิจกรรมปริศนาสร้างสรรควรรณคดีไทย ป.4-6  -ชนิสรา สมจันทร์/รามิลเกษสกุล/หทัย

ชนก พวงศร ี
4.กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Editor ป.4-6 –จุฑาภัทร มีเทียนกิจ/ขุนคลัง  ทอง

ดี 
ระดับ เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำคลองหำด ประจ ำปี 2559 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คลองหาดเกมส์”ประจ าปี 2559  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลหญิง  อโนมา คุ้มครอง/ ชนากานต์ น าพา/ 

ชญานัท  ตองอ่อน/ กฤติยาภรณ์ หาจ าปี/พิยดา กล้าหาญ/พัชราภรณ์  เทียนแก้ว/ปนัดดา พันโคก
กรวด/วรญัญา  สมบูรณ์พงษ์ 

ระดับโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีอนุบำล  ประจ ำปี 2559 
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  - กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2559 -ภูริณัฐ  เป่ียมถาวร/  
 สุภิสรา อินทร์เทศราช/กุลสตรี บัวกลาง/ชุติภัทชญา สิทธิแก้ว /ธนกฤต เจียงแก้ว/นิภา ค าเหลือง/ 
ศศิธร  แพทย์หลวง /กัญญาวีร์  จันทร์เกษ /ธนัญญา นิพล/วรเมศฝอดสูงเนิน/ณัฐพล พันโคกกรวด 
/วิษณุ  หมวดก๋อย/ปาราเมธ  แนมพลกรัง/ขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ /ณัฏฐณิชา พิมพา /ยุพารัตน์ อายุสี 
/รัญชิดา  เพชรหิน /อมราวดี  แสงทอง /พิยดา กล้าหาญ /ปวริศา  ภู่มาก / พลอยชมพู  ผาชัย / 
นุติพง์ ร่มเย็น /อนุวัฒน์  เตียง 
 

ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 
เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชำติ) 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1-ป.3 เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
-ผลสอบ NT ได้คะแนนเต็ม วิชาความสามารถด้านการคิดค านวณ เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่างประดับ 

ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ปีกำรศึกษำ 2560 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3   เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 

 
 
 
 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
เหรียญทอง 

ระดับประถมศึกษำ 
- กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ช้ัน ป.4 – 6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ป.1– 3 เด็กชายปิยะพงษ์ ยอดกุล 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ป.4– 6   เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสมบัติ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ช้ัน ป.4- 6                  

เด็กชายณัฐฏิ์เกียรติ เหล่าเขตกิต เด็กชายนัฐพล สงเหลา เด็กชายพลพิพัฒน์ เพชรสง่า 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ช้ัน ป.4-6   เด็กหญิงปาริฉัตร สายจันทร์  

เด็กหญิงสายสมร เตียง เด็กหญิงอทิตยา  หนุนเงิน 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ช้ัน ป.1-3  เด็กหญิงกัญญาวรี์  จันทร์เกษ เด็กหญิงญานิศา 

วงศ์วรรณ เด็กหญิงรุจิราพร  โสภี เด็กหญิงวิไรรัตน์ แก่นลา เด็กหญิงสวรรยา  บัวงาม 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ช้ัน ป.4-6  เด็กหญิงธนพร พุทธา เด็กหญิงธนัญญา นิพล   

เด็กหญิงรับขวัญ  สารภี เด็กหญิงวนิดา  สุขเจริญ เด็กหญิงวรรศิริ สิทธิแก้ว 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ช้ัน ป.1-3   เด็กหญิงแนท ครสม็ด  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ช้ัน ป.4-6   เด็กหญิงพูนศรี  โมราขาว  
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย  ช้ัน ป.1-3     เด็กหญิงกนกขวัญ สุทธสนธ์ เด็กหญิงขวัญธิศุ             

โมราขาว เด็กหญิงณัฐพร  กาละพันธ์ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สารพิษ เด็กหญิงปณิตา ประจ าตน เด็กหญิงรัตนาวดี  
ทะสกุล เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์ เด็กหญิงศุภสิริ วงษ์นามเถา เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ เด็กหญิงอโนมา 
คุ้มครอง 
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-กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ช้ัน ป.1-6    เด็กหญิงขวัญข้าว เก่งเกษกิจ เด็กหญิงจุฑาภัทร      
มีเทียนกิจ เด็กหญิงชนากานต์ น าพา เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพา เด็กหญิงดาริกา รูปหล่อ เด็กหญิงต้นน้ า ตาไธ
สง เด็กหญิงยุพารัตน์ อายุสี เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริ่มทุ่งทอง 

-การใช้โปรแกรมน าเสนอ Presentation ช้ัน ป.4-6  เด็กชายขุนคลัง ทองดี เด็กหญิงจุฑาภัทร มีเทียน
กิจ 

-กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย เด็กพกพร่องต่อการเรียนรู้ ช้ัน ป.1-6 เด็กชายยศวร ถ าวาปี เด็กหญิง
อภิญญา เจนเขตร์การ 
รำงวัลเหรียญเงิน 

-กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ช้ัน ป.4-6 เด็กชายภัทรเกียรติ ภูมิเงิน เด็กชายวิศนุ 
หมวดก๋อย 

-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ช้ัน ป.1-3   เด็กหญิงขวัญจิรา ช่างประดับ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ช้ัน ป.4-6  เด็กชายณี ครเสม็ด เด็กหญิงปวันรัตน์ ภู่มาก 

เด็กหญิงวทัญญุตา เกียรติเกาะ เด็กชายศุภกร จันทรโชติ เด็กหญิงอัญญมญั บ้านแสน  
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป.1-3    เด็กชายรัตนโชติ สุขกล่ า เด็กหญิงสุดารัตน์                

เจริญเขต 
  -กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ช้ัน ป.1-6  เด็กหญิงปพิชญา ไชยสิน 

-กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ช้ัน ป.1-6   เด็กหญิงอัญชนา บุตรดาวงษ์ 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ัน ป.1-3 เด็กชายธนกฤต เจียงแก้ว                       

เด็กชายอิงศิวานนท์ จอกนาค 
รำงวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ช้ัน ป.1-3    เด็กชายอัครินทร์ จิมรัมย์ 
-กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ช้ัน ป.4-6   เด็กหญิงชุติภัทร โกษากุล 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.4-

6  เด็กชายปัณณวิชช์ ชูเมือง เด็กชายภูมิระพี พลน า เด็กหญิงรัตนากร แจ่มแจ้ง 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ช้ัน ป.4-6    เด็กหญิงนภัสสร หอมไกล เด็กชายภานุพงษ์ หร

ทึก 
-กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ช้ัน ป.1-6   เด็กหญิงรออันน่า ศิริยามันค์ 
 

ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 
เหรียญทอง 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1-ป.3   เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.1-ป.3   เด็กหญิงกิ่งฉัตร พลาสี 

เหรียญเงิน 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.4-ป.6   เด็กชายปาราเมธ แนมพลกรัง 

ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ปีกำรศึกษำ 2561 
เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภำค )  
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-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3    เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.1-ป.3   เด็กหญิงกิ่งฉัตร พลาสี 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ช้ัน ป.4-ป.6   เด็กชายปาราเมธ แนมพลกรัง 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
เหรียญทอง  

ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ    เด็กหญิงธัญญานุช  กองค า เด็กหญิงมนต์นภา   

จันทรา  เด็กหญิงวรกาญจน ์ เรืองสมบัติ 
-กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    เด็กชายชยันต์  ประโยชน์มี เด็กชายสุวรรณ    

จันทิชัย เด็กชายวริทธื์  จันทร์ตรา 
ระดับประถมศึกษำ 
-ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน ป.1 – 6                    

เด็กชายยศวร  ถ าวาปี เด็กหญิงอภิญญา  เจนเขตร์การ 
-กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ช้ัน ป.1– 3  เด็กหญิงอคัมศิริ  ยินดี

ทรัพย์ 
-กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ช้ัน ป.1– 6  เด็กหญิงศิริณภา  แสงจันทร์ 
-กิจกรรมประติมากรรม ช้ัน ป.4- 6                  เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ 

เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด เด็กชายภาณุพงศ์  ทวีศิลป์ 
-กิจกรรมประติมากรรม ช้ัน ป.1- 3                   เด็กหญิงกรกัญญา  เช้ือสะทุม 

เด็กชายรวินันท์  วรรณเกตุ เด็กหญิงโชติกา  บุญทองย้อย 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ช้ัน ป.1- 3                  เด็กชายวรเชษ  พลอาจ 

  
-กิจกรรมมารยาทไทย ช้ัน ป.4-6                   เด็กหญิงนภัสสร หอมไกล เด็กชายภานุพงษ์  หร

ทึก 
-กิจกรรมมารยาทไทย ช้ัน ป.1-3                   เด็กชายรัตนโชติ สุขกล่ า  

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญเขต 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3                เด็กชายวรพจน์  เจือจันทร์ 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ช้ัน ป.4- 6                   เด็กหญิงณัฐวิภา  กองค า   

เด็กหญิงทัญญูตา  กียรติเกาะ เด็กหญิงรับขวัญ  สารภี เด็กหญิงวรัญญา  สงเหลา เด็กหญิงไอรดา  จันทร์แช่ม 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ช้ัน ป.1- 3                   เด็กหญิงกนกพร  เป่ียมถาวร 

เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่พ่วง เด็กหญิงภาสิณี  ไหลยา เด็กหญิงวิไลรัตน์  แก่นลา เด็กหญิงสวรรยา  บัวงาม 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ช้ัน ป.4-6   เด็กหญิงธนพร  พุทธา

เด็กหญิงธนัญญา  นิพล เด็กหญิงปวันรัตน ์ ภู่มาก 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.4-

6   
เด็กชายปัณณวิชช์  ชูเมอืง เด็กหญิงรัตนากร  แจ่มแจ้ง เด็กหญิงศศิธร  แพทย์หลวง 

-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ช้ัน ป.4- 6                  
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สารพิษ เด็กชายธนภูมิ  เนระภูสี เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีภมร 
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-กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ช้ัน ป.1-3  เด็กหญิงอัมรินทร ์ หัสดง 
-กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ช้ัน ป.4-6  เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสมบัติ 

รำงวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ช้ัน ป.1-3 เด็กหญิงนิภา  ค าเหลือง 
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.4-6 เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด 

เด็กชายบุญโชค  ทองเหลืองสุข เด็กชายพีรภาส  ชุ่มชูใจ 
-กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย ช้ัน ป.1-3  เด็กหญิงกนกขวัญ  สุทธสนธ์ 

เด็กหญิงขวัญธิศุ โมราขาว เด็กหญิงณัฐพร กาละพันธ์ เด็กหญิงปณิตา ประจ าตน  
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริ่มทุ่งทอง  เด็กหญิงรุ่งนภา พุทธา  เด็กหญิงวรรณศิริ สิทธิแก้ว  
เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์ เด็กหญิงศุภสิริ วงษ์นามเถา เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ 

-กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ช้ัน ป.1-6  เด็กหญิงอัญญามญั  บ้านแสน 
-กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ัน ป.1-3 .  

เด็กชายธนกฤษ เจียงแก้ว  เด็กชายศุภกานต์ วงษ์นามเถา 
-กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ช้ัน ป.4-6 เด็กชายฐพลณัฐ   โชคจารุพร

ชัย 
เด็กชายภูธน  ค าเหลือง 

-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ัน ป.1-3 เด็กชายธนกฤษ  เจียงแก้ว 
เด็กชายศุภกานต์   วงษ์นามเถา 
รำงวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ช้ัน ป.1-3    เด็กชายรัฐภูมิ  รั่งกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ช้ัน ป.4-6    เด็กหญิงณัฏณิชา   ค าผง 
-กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ช้ัน ป.4-6  เด็กชายภัทรเกียรติ  ภูมิเงิน 

เด็กชายวิษณุ  หมวดก๋อย 
-กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ช้ัน ป.1-3     เด็กชายปุณภพ  สาวันดี 

  -กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ช้ัน ป.4-6     เด็กหญิงอาภัสรา  มหานาม 
-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา หญิง ช้ัน ป.1-6  เด็กชายณี  ครเสม็ด 

เด็กหญิงปิยาพัชร  วิเชียร 
-กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ช้ัน ป.1-6  เด็กชายปิยะพงษ์  ยอดกุล 
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ช้ัน ป.4-6 เด็กหญิงอัจริยาพร  เจียมเจริญ 
-กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ช้ัน ป.1-6 เด็กชายพุทธินันท์  จอกนาค 

เด็กหญิงอัญญามญั  บ้านแสน 
ระดับ เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำคลองหำด ประจ ำปี 2561 
 -รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตะกร้อชาย 
ระดับโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีอนุบำล  ประจ ำปี 2561 
  -เด็กหญิงโสภิดา  ทะมานนท์ เด็กหญิงอรรัมภา  จงแต่งกลาง เด็กชายทินกร  บุตรดาวงษ์  
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญเขต เด็กหญิงแน็ท  ครเสม็ด เด็กหญิงวทัญญุตา  เกียรติเกาะ เด็กหญิงณัฐพร  กาละ
พันธ ์
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สภาพปัจจบุนั 
 

อาคารสถานที ่
 

 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26    จ านวน    1  หลัง 
 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26    จ านวน    1  หลัง 
 อาคารเรียนช่ัวคราว     จ านวน    2  หลัง 
 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29    จ านวน    2  หลัง 
 อาคารเรียนแบบ สปช. 104/26    จ านวน    1  หลัง 
 อาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช. 202/26   จ านวน    1  หลัง 
 อาคารโรงอาหาร      จ านวน    1  หลัง 
 บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26    จ านวน    2  หลัง 
 บ้านพักนักการภารโรงแบบ สปช. 304/28   จ านวน    1  หลัง 
 ส้วมแบบ สปช. 601/26     จ านวน    3  หลัง  
 สนาม ฟ. พิเศษ      จ านวน    1  สนาม 
 ลานกีฬาเอนกประสงค์     จ านวน    1  สนาม 
 ลานกีฬาต้านยาเสพติด     จ านวน    1  สนาม 

 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนอำคำรเรียน  อำคำรประกอบ  อำคำรประกอบ  อำคำรชั่วครำว  และส้วม 
 

ล ำดับที่ ประเภทอำคำร…..แบบ จ ำนวน(ห้อง/หลัง/ท่ี) 
1. อาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26 3  ห้องเรียน 
2. อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 6  ห้องเรียน 
3. อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 8  ห้องเรียน 
4. อาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 8  ห้องเรียน 
5. อาคารเรียนช่ัวคราว 1  หลัง 
6. อาคารเอนกประสงค์  สปช. 202/26 1  หลัง 
7. อาคารโรงอาหาร 1  หลัง 
8. บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26 2  หลัง 
9. บ้านพักนักการภารโรงแบบ สปช. 304/28 1  หลัง 
10. ส้วมแบบ สปช. 601/26 12  ท่ี 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนสนำมกีฬำและสิ่งปลูกสร้ำงอื่น 
 

ล ำดับที่ ประเภทอำคำร….แบบ จ ำนวน (สนำม) 
1. สนาม ฟ. พิเศษ (สนามฟุตบอล)                1  สนาม 
2. ลานกีฬาเอนกประสงค์  (สนามวอลเลย์บอล) 1  สนาม 
3. สนามเปตอง 1  สนาม 
4. สนามตะกร้อ 1  สนาม 
5. ลานกีฬาต้านยาเสพติด 1  สนาม 

 
 
นักเรียน ครู บุคลำกร 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ชั้น ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 10 2 12 
อนุบาล 2 24 19 43 
อนุบาล 3 21 22 43 

รวม 55 43 98 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 24 25 49 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 21 15 36 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 21 12 33 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 18 15 33 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 27 19 46 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 26 16 42 

รวม 137 102 239 
รวมทั้งสิ้น 192 145 337 

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชั้น ชำย หญิง รวม 
อนุบาล 1 - - - 
อนุบาล 2 7 7 14 
อนุบาล 3 5 8 13 

รวม 12 15 27 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 10 8 18 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 6 4 10 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 8 9 17 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 5 2 7 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2 4 6 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 9 10 19 

รวม 40 37 77 
รวมทั้งสิ้น 52 52 104 

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
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จ ำนวนบุคลำกรโรงเรียนอนุบำลคลองหำด และโรงเรียนอนุบำลคลองหำด สำขำบ้ำนใหม่ไทยเจริญ 
 

 
 

 
ล าดับที่ 

 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
อันดับ 

 
ประจ าชั้น 

 
วุฒิ / วิชาเอก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายอนนท์  หันทยุง 
นางอัญญาณา  โสดาราม 
นางอาภาภรณ์  เกิดกุล 
นางอัญชนา  พัฒนทองค า 
นางจิระวรรณ  เชื้อสุข 
นางธิติพร  สุทารส 
นางสาวยุวดี  สืบส าราญ 
นายประสงค์  เชื้อสุข 
นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย 
นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง
นางสาวสุพัตรา ครประสี 
นางสาวจารุวรรณ  วงค์วรรณ 
นางสาวอุ้มพร นวนนุกูล 
นางสาวถวิลวดี  ขันโอราฬ 
นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวอัญชลี เขยเป็นสี 
นางสาวบุปผวรรณ วีระกิติกุล 
นางสาวทิพย์สุดา สีอ่อน 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 
นางสาวณัฐพร  อันชัยศรี 
นางสาวจามาพร  วงศ์จ าปา 
นายวิโรจน์  ไกรจะบก 
นายก าจัด  นามลี 
Mr.Aldrin  Jarlata 
Miss.Almie Fe L. Jarlata 
นางสาวผุสรัตน์  สายเสมา 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 
นางสาวอารดา  จันทะผิว 

ผอ.รร. 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 
ช่างปูน 3 

    ช่างไฟฟา้2 
ครูต่างชาติ 
ครูต่างชาติ 

ธุรการโรงเรียน 
ธุรการโรงเรียน 
ครูอัตราจ้าง 

คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.3 
คศ.2 
คศ.2 
คศ.2 
คศ.1 
คศ.1 

   คศ.1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

- 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1ห้องปกติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 

อนุบาลปีที่ 2 (สาขา) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่5,6 (สาขา) 

- 
อนุบาลปีที่  3/2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

- 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 

- 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

อนุบาลปีที่ 3/1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(สาขา) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(สาขา) 

อนุบาลปีที่ 2/2 
อนุบาลปีที่ 2/1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ครูพี่เลี้ยงห้องเรียน IEP 
 

 
 

กศ.ม./ การบริหารการศึกษา 
ค.บ. / การประถมศึกษา 
กศ.ม. / การสอนสังคมศึกษา 
ค.บ./ สังคมศึกษา 
กศ.ม. / การสอนภาษาไทย 
ค.บ. / การศึกษาปฐมวัย 
กศ.บ. / วิทยาศาสตร์-เคมี 
ค.บ. / การประถมศึกษา 
กศ.ม./ การบริหารการศึกษา 
ค.บ. / คอมพิวเตอร์ศึกษา 
กศ.ม./ การบริหารการศึกษา 
กศ.ม./ การบริหารการศึกษา 
คบ/.ดนตรี 
คบ/วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คบ/ภาษาไทย 
คบ/อังกฤษ 
ค.บ/คณิตศาสตร์ 
ศษ./การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ./คณิตศาสตร์ 
คบ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คบ./สังคมศึกษา 
ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 
ศษ./การศึกษาปฐมวัย 
ม.ต้น 
ม.ปลาย 
- 
- 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
คบ./การสอนภาษาอังกฤษ 
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ใช้ข้อสอบกลำง) 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.2)  ปีกำรศึกษำ 2561 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้ว  เขต 1 
 
 

 
 

ชื่อ
โรงเรียน 

 
 
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ภาษาไทย 
 

 
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

คณิตศาสตร ์

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
อนุบาล

คลองหาด 
34.72 0.00 2.78 75 22.22 39.22 0.00 0.00 36.11 63.89 

อนุบาล
คลองหาด 
สาขาบ้าน

ใหม่ 
ไทยเจริญ 

25.64 8.33 16.67 75 0.00 19.10 9.09 72.73 18.18 0.00 

 
 
 

ชื่อโรงเรียน 

 
 
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์ 
 

 
คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
อนุบาล

คลองหาด 
40.42 0.00 0.00 22.22 77.78 40.00 0.00 2.78 25 72.22 

อนุบาล
คลองหาด 
สาขาบ้าน

ใหม่ 
ไทยเจริญ 

18.36 27.27 45.45 18.18 9.09 17.00 27.27 54.55 18.18 0.00 
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ใช้ข้อสอบกลำง) 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4)  ปีกำรศึกษำ 2561 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้ว  เขต 1 
 
 

ชื่อโรงเรียน 

 
 
คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

ภาษาไทย 
 

 
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

คณิตศาสตร ์

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
อนุบาล

คลองหาด 
57.74 0.00 21.21 75.7

5 
3.04 57.00 6.07 21.21 57.57 15.15 

อนุบาล
คลองหาด 
สาขาบ้าน

ใหม่ 
ไทยเจริญ 

48.00 14.29 85.71 0.00 0.00 33.00 14.29 85.71 0.00 0.00 

 
 
 

ชื่อโรงเรียน 

 
 
คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

วิทยาศาสตร์ 
 

 
คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
อนุบาล

คลองหาด 
51.10 0.00 54.55 39.39 6.06 58.70 0.00 27.28 60.60 12.12 

อนุบาล
คลองหาด 
สาขาบ้าน

ใหม่ 
ไทยเจริญ 

33.90 0.00 100 0.00 0.00 23.10 57.14 42.86 0.00 0.00 
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ใช้ข้อสอบกลำง) 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5)  ปีกำรศึกษำ 2561 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้ว  เขต 1 
 
 

 

ชื่อโรงเรียน 

 
 
คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

ภาษาไทย 
 

 
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

คณิตศาสตร ์

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
อนุบาลคลอง

หาด 
74.23 0.00 6.49 39.13 54.38 57.00 6.52 13.05 78.26 2.17 

อนุบาลคลอง
หาด สาขา
บ้านใหม่ 
ไทยเจริญ 

43.50 16.67 50.00 33.33 0.00 24.00 66.67 33.33 0.00 0.00 

 
 
 

ชื่อโรงเรียน 

 
 
คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

วิทยาศาสตร์ 
 

 
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
อนุบาล

คลองหาด 
62.33 0.00 15.22 67.39 17.39 74.60 4.35 8.70 23.91 63.04 

อนุบาล
คลองหาด 
สาขาบ้าน

ใหม่ 
ไทยเจริญ 

33.75 0.00 100 0.00 0.00 27.00 50.00 50.00 0.00 0.00 
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รำยงำนผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้ว เขต 1 

 

ชื่อโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยรวม ปีกำรศึกษำ 2561 

ประเทศ เขตพื้นที ่ โรงเรียน 
อนุบาลคลองหาด 49.48 46.57 54.98 

อนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 49.48 46.57 36.32 
 
 

 

 

 
 

ช่ือโรงเรียน 
ความสามารถ 

ด้านภาษา 
คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ประเทศ เขตพื้นท่ี ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
อนุบาลคลองหาด ปี 2561 53.18 50.42 56.64 4.34 43.47 47.82 4.34 
อนุบาลคลองหาด ปี 2560 52.67 48.72 52.11 13.79 51.72 31.03 3.44 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ปี 2561 53.18 50.42 44.48 35.71 35.71 28.57 0 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ปี 2560 52.67 48.72 41.26 22.22 66.66 11.11 0 

ช่ือโรงเรียน 
ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ประเทศ เขตพื้นท่ี ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
อนุบาลคลองหาด ปี 2561 47.19 43.65 54.03 8.69 30.43 47.82 13.04 
อนุบาลคลองหาด ปี 2560 37.75 32.27 38.42 27.58 51.72 13.79 6.89 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ปี 2561 47.19 43.65 27.32 62.50 31.25 6.25 0 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ปี 2560 37.75 32.27 38.09 33.33 44.44 11.11 1.11 

ช่ือโรงเรียน 
ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ประเทศ เขตพื้นท่ี ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
อนุบาลคลองหาด ปี 2561 48.07 54.98 54.28 4.34 30.43 65.21 0 
อนุบาลคลองหาด ปี 2560 45.31 42.02 41.37 27.58 51.72 17.24 3.44 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ปี 2561 48.07 54.98 37.32 56.25 18.75 18.75 6.25 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ปี 2560 45.31 42.02 38.09 11.11 77.77 11.11 0 
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รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)  ปีกำรศึกษำ 2561 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้ว  เขต 1 

     
ระดับ เฉล่ียรวม 

ประเทศ 43.14 
เขตพื้นท่ี 40.41 

อนุบาลคลองหาด 52.56 
อนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 36.74 

 
 

ช่ือโรงเรียน 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 

ประเทศ เขต 
พื้นท่ี 

โรงเรียน ประเทศ เขต 
พื้นท่ี 

โรงเรียน 

อนุบำลคลองหำด 
ปี 2561 

55.90 54.00 66.08 37.50 34.49 50.34 

ปี 2560 46.60 47.70 51.03 37.10 36.60 39.24 
บ้ำนใหม่ไทยเจริญ 

ปี2561 
55.90 54.00 47.70 37.50 34.49 26.67 

ปี 2560 46.60 47.70 40.71 37.10 36.60 37.14 
 
 

ช่ือโรงเรียน 
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ประเทศ เขต 
พื้นท่ี 

โรงเรียน ประเทศ เขต 
พื้นท่ี 

โรงเรียน 

อนุบำลคลองหำด 
ปี 2561 

39.93 38.30 49.40 39.24 34.85 44.40 

ปี 2560 39.10 37.00 42.35 36.30 30.40 37.80 
บ้ำนใหม่ไทยเจริญ 

ปี2561 
39.93 38.30 37.07 39.24 34.85 35.50 

ปี 2560 39.10 37.00 37.21 36.30 30.40 18.93 
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปลำยภำค   ปีกำรศึกษำ 2561 
โรงเรียนอนุบำลคลองหำด   

 
ช้ัน ภาษาไทย คณิต วิทย ์ สังคม ประวัติ

ศาสตร์ 
สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ประถมศึกษาปีท่ี  1 76.17 76.48 78.08 80.94 76.81 81.75 80.43 83.21 74.06 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 74.05 68.88 75.77 73.93 71.42 77.69 93.28 78.82 70.08 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 74.94 69.41 76.58 80.36 74.14 77.68 76.17 75.26 75.11 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 74.39 71.37 80.52 72.98 71.73 78.90 78.40 80.09 70.47 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 78.16 75.59 79.39 70.05 70.39 77.31 74.22 78 69.33 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 78.81 74.28 82.66 70.59 66.54 78.14 79.64 80.23 75.24 

รวมเฉล่ีย 76.09 72.67 78.83 74.81 71.84 78.58 80.36 79.27 72.38 
 
 
 

 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปลำยภำค  ปีกำรศึกษำ 2561 
โรงเรียนอนุบำลคลองหำด  สำขำบ้ำนใหม่ไทยเจริญ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน ภาษา
ไทย 

คณิต วิทย ์ สังคม ประวัติ
ศาสตร์ 

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ประถมศึกษาปีท่ี  1 72.79 74.26 69.94 64.94 67.53 84.59 75.47 75.79 67.12 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 74.00 71.45 69.45 66.18 65.55 78.64 77.00 80.09 65.91 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 74.94 71.88 72.12 79.06 69.19 81.38 86.69 76.75 64.25 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 77.71 70.71 70.71 70.29 68.29 83.00 81.43 84.71 65.43 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 69 73.16 68.66 69.5 70 77.5 75.33 77.16 67.33 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 71.57 66.47 72.31 73.89 73.73 78.63 76.05 80.31 69.84 

รวมเฉล่ีย 73.34 71.32 70.53 70.64 69.05 80.62 78.66 79.14 66.65 
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ภารกิจของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จึงได้ก าหนดภารกิจการท างาน
ของโรงเรียนไว้ดังนี ้

ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
การบริหารวิชาการ 

กำรพัฒนำหลักสูตร 
 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องอ าเภอคลอง

หาด 
 จัดท าหลักสูตรอาเซียน 

 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

 จัดท าโครงการปรับปรุงห้องสมุด 
 จัดแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

เช่น สวนหย่อม  แปลงเกษตร 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังใน

และนอกโรงเรียน 
 
กำรนิเทศกำรศึกษำ 

 จัดท ำโครงกำรนิเทศภำยใน 
 มีกำรจัดระบบนิเทศงำนวิชำกำรและกำร

เรียนกำรสอนภำยในโรงเรียน 
 
กำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

 จัดท าโครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 จัดหาส่ือตามความต้องการ 
 ประเมินผลจากการใช้ส่ือ 

 
 
 
 

 
 

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีดี 
 โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
 
 
 

 นักเรียนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 
 
 
 
 

 ครูได้รับการนิเทศ  100 % 
 การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น 
 
 

 ครูผลิตส่ือภาคเรียนละ  2  ช้ิน 
 ครูได้น าส่ือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน 

 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน 

 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติและ
ผลงาน 

 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ีกระทรวง
ก าหนด 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงบเรียน 
 จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ

ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 

 จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
กำรประสำนควำมรวมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับ
สถำนศึกษำอื่น 

 จัดนิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 สนับสนุนสถานท่ีและจักการศึกษานักเรียน 
ก่อนวัยเรียนรว่ม  กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคล 
ครอบครัว  องค์กร  และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ

อบรม 
 ศึกษาดูงาน  นอกสถานที 
 ส่งเสริมและให้บริการสถานท่ี 

 
 เครื่องมือและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
 โรงเรียนมีคู่มือการวัดและประเมินผล 

 
 
 

 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตราฐาน 
 
 
 
 

 มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบรรลุ

ตามเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
 
 

 ชุมชนได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ 
 
 

 นักเรียนและชุมชนได้เข้าร่วมนิทรรศการได้
ความรู้ 

 นักเรียนก่อนวัยเรียนได้รับความสะดวกในเรื่อง
สถานท่ีและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

 บุคลากรได้รับความรู้จากการอบรม 
 

 ครูน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษานอกสถานท่ีมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าวิจัยและพัฒนา
เพื่อการเรียนการสอน 

 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

 จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็น 
ส าคัญตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ้

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียน
ท างานเป็นกลุ่มน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
แนะแนวการศึกษา 

 จัดท ำโครงกำรปัจฉิมนิเทศ 
 ประชุมผู้ปกครอง 
 จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 
 

 ครูมีความรู้และจัดท าวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
เรียนการสอนทุกคน 

 นักเรียนได้รับความรู้ตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนจากการเข้าชมรม 

 นักเรียนมีความรู้ในการจัดท าหมวกคาวบอย  
ดอกไม้จันทน์  หมอนฝักทอง  พวงกุญแจขี้ 
เล่ือย  ท่ีเสียบปากกาขี้เล่ือย  กีฬาไทย  กีฬา
พื้นบ้าน  ดนตรี  นาฎศิลป์พื้นบ้าน 

 
 
 

 นักเรียนท่ีจบการศึกษาได้รับการแนะแนว  
การศึกษาต่อครบ  100 % 

 ผู้ปกครองและโรงเรียนมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ทุกด้าน 

 นักเรียนท่ีมีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ 
 ครูมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนครบ 100 % 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรบริหำรงบประมำณ 

จัดท ำและเสนอของบประมำณ 
 วิเคราะห์ทิศทาง  และยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน  สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา(สพป. สพฐ. ) 

 ศึกษาวิเคระห์ วิจัย การจัดและพัฒนา
การศึกษา 

 วิเคระห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามข้อตกลง 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา 
 เผยแพร่ข้อมูลสาระสนเทศ 
 

กำรบริหำรกำรเงิน 
 รับโอนเงินงบประมำณจำก สพป.สระแก้ว 

เขต 1  เทศบำลต ำบลคลองหำด  
หน่วยงำนและองค์กร อื่นๆ 

 ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 
 น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

 
กำรบริหำรบัญชี 

 จัดให้มีการท าบัญชีการเงิน 
 จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 จัดท าแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน 

 
 

 
 

 โรงเรียนมีแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

 มีข้อมูลสาระสนเทศของโรงเรียน 
 เผยแพร่ผลงาน 
 
 
 
 
 

 
 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณและน าเงินส่งรายได้แผ่นดินให้
เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 

 
 

 ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ 
 บันทึกเปิดบัญชี  แยกประเภท 
 บันทึกบัญชีรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 บันทึกสรุปบัญชีแยกประเภททุกส้ินเดือน 
 บันทึกปิดบัญชีและตรวจสอบยอดเงินฝาก

ธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าเดือนส่ง สพป.

สระแก้ว เขต 1 ทุกส้ินเดือน 
 โรงเรียนมีแบบพิมพ์บัญชีคุมทะเบียนแยก

ประเภทตามสพป.สระแก้ว เขต 1 ก าหนด 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรระดมทัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

 ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับ
การสนับสนุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุน
ทุกประเภท 

 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับ
ทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลพร้อม
จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

  
กำรตรวขสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
กำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบติดตำมกำร
ใช้เงิน 

 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบการใช้
เงิน 

 
กำรจัดสรรงบประมำณ 

 จัดสรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ 
 
กำรบริหำรพัสดุและทรัพย์สินจัดท ำระบบฐำนขอ้มูล
สินทรัพย์บัญชีกำรเงิน 

 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีเพื่อจ าหน่าย 

 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 
 จัดท าบัญชีพัสดุ 

 
จัดหำพัสดุ 

 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน โครงการท่ีจัดท า
กรอบ (ไม่รู้รายละเอียด) 

 
 

 
 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ก าหนด

ของแต่ละประเภท 
 

 นักเรียนได้รับการพิจารณารับทุนด้วยความ
ยุติธรรมและเหมาะสม 
 

 
 
 

 การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในระบบถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

 
 

 
 

 โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
กรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
 ( MTEF) 

 โครงการต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 โรงเรียนมีค าส่ัง 
 โรงเรียนมีทะเบียนครุภัณฑ ์
 โรงเรียนมีบัญชีพัสดุ 
 
 
 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกรอบการ 
 (ไม่รู้รายละเอียด) 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
ก ำหนดรูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและ
จัดซ้ือจัดจ้ำง 

 ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ควบคุมบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 

 จัดท ำทะเบียนทรัพย์สินให้เปน็ปัจจุบัน 
 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมการ

เบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระบบ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ 

บ ารุงรักษาท่ีมีสภาพใช้งานไม่ได้เพื่อจ าหน่าย
หรือขอรื้อถอนเป็นส่ิงปลูกสร้าง 

 
 

 

 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพราะ
และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

 
 

 มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 การด าเนินการควบคุมการเบิก จ่ายและ

จ าหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 

 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 
 ด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้การสรรหาและ

บรรจุแต่งต้ัง 
 ด าเนินการพัฒนาทีมงานและจัดสวัสดิการให้

บุคลากรอย่างเหมาะสม 
 ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
 พิจารณาความดี ความชอบ 
 การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัต ิ
 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ท าค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งต้ัง 
 สถำนศึกษำเสนอเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่

ต้องกำรในกำรรับบรรจุและแต่งต้ังครูที่ขำด
แคลน 

 กำรย้ำยบุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

วินัยและกำรรักษำวินัย 
 ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงเก่ียวกับ

จรรยำบรรณและกำรรักษำวินัย 
 
กำรออกจำกรำชกำร 

 ชี้แจงบทลงโทษและสำเหตุของกำรออก
จำก(ยังไม่รู้รำยละเอียด) 

 
 

 

 
 

 โรงเรียนมีข้อมูลอัตราก าลังและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นปัจจุบัน 

 
 ปฐมนิเทศภายในข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุ

แต่งต้ังใหม่ 
 บุคลากรท างานเป็นทีมและพึงพอใจใน

สวัสดิการท่ีได้รับ 
 บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาการเรียน

การสอน 
 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 บุคลากรได้รับความชอบธรรม 
 โรงเรียนมีแฟ้มประวัติข้าราชการครู 
 โรงเรียนมีทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ข้าราชการครูมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
 

 โรงเรียนได้รับบุคลากรตามความต้องการ 
 บุคลากรไปช่วยราชการท าให้มีบุคลากรไม่

เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการรียนการสอน 
 
 
 
 

 บุคลากรตระหนักถึงมาตรการเกี่ยวกับ
บทลงโทษ 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรบริหำรทั่วไป 

กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้

ความสามารถในการปฎิบัติงานธุรการตาม
ระเบียบท่ีระบุไว้ใน 4 งาน 

 ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดโดยยึด
หลักถูกต้อง ถูกใจ ว่องไวเป็นปัจจุบัน 

การจัดท าสัมโนนักเรียน 
 ส ารวจข้อมูลนักเรียนในเขตบริการของ

สถานศึกษาตาม ทร. 14 ณ ท่ีว่าการอ าเภอ 
 จัดท าสัมโนนักเรียนท่ีเข้า 
 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศจากสัมโน

นักเรียน 
กำรรับนักเรียน 

 มีการก าหนดแผนการรับนักเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ และนอกเขตบริการ 

 ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 จัดหำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำให้งำนด้ำน

ต่ำงๆของสถำนศึกษำ 
 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุตลำกรให้มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและทักษะในกำรผลิตรวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ 

 สนับสนนุส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 
 

 

 
 

 งานธุรการเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 
 

 ส่งงานได้ทันตามก าหนดเวลา 
 
 

 จัดท าข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการอย่าง
เป็นระบบ 
 

 มีข้อมูลสาระสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

 มีการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ 100 % 
 

 นักเรียนเข้าเรียนครบตามแผนท่ีก าหนด 
 
 

 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทักษะและ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

 
 

 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรบริกำรสำธำรณะ 

 ให้บริการสถานท่ีในการจัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลและกีฬาอ าเภอ 

 ให้บริการด้านดนตรีและนาฎศิลป์เพื่อ
ประชาชนในงานพิธีต่างๆ 

กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
 วางแผนการประชาสัมพันธ์โดยมีส่วนร่วม

ของบุคลากรและชุมชน 
 มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ 
 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

 
กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 

 ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานตามกรอบ
งานท้ัง 4 งาน คือการบริหารวิชาการ  การ
บริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคล      
การบริหารท่ัวไป 

กำรประสำนรำชกำรกับเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนอื่น 

 โรงเรียนเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำย
กำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและ
ผู้เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนเป็นศูนย์เด็กประถมวัยต้นแบบ
อ ำเภอ 

 
 

 
 การแข่งขันกีฬาส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
 ได้งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านดนตรี 

 
 

 มีโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติท่ีประชุม 
 

 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน 

 มีการรายงานผลการด าเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ 

 การบริหารวิชาการ 
- มีครูวิชาการแต่ละช่วงช้ันนิเทศ ติดตาม 

 การบริหารงบประมาณ 
- มีการจัดท าระบบบัญชีการเงิน พัสดุถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน 
 การบริหารงานบุคคล 

- มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม กับงานอยู่เสมอ 

 การบริหารท่ัวไป 
-  จัดระบบงานธุรการ ถูกต้อง  ถูกใจ  

ว่องไว เป็นปัจจุบัน 
 บุคลากรในโรงเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับ

ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว 
 โรงเรียนในอ าเภอคลองหาดได้รับบริการส่ือ 

(ยังไม่รู้รำยละเอียด) 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรส่งเสริมประสำนงำนกำรศึกษำ ในระบบ นอก
ระบบและตำมอัธยำสัย 

 ส่งเสริมและประสานงานให้บุคลากรจัด
การศึกษาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ให้การสนับสนุนสถานท่ีในการจัดการศึกษา
นอกระบบ 

ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนวิชำกำร  งบประมำณ  
บุคลำกรและบริหำรท่ัวไป 

 ส ารวจปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็น 
ทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารท่ัวไป 

 จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการบริหารงานด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานท่ัวไป 

 จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน 

 ติดตาม ประเมินผลน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีความ
ยืดยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 
กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนกำรศึกษำ
ของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงำนและสถำบัน 
สังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ 

 สนับสนนุให้ยืมอปุกรณ์ให้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนอื่น 

 สนับสนนุส่งเสริมด้ำนบุคลำกรในกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆแก่ชุมชน บุคคล 
องค์กร หน่วยงำนและสถำบันสังคมอื่นๆ ที่
จัดกำรศึกษำ 

 

 
 

 นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดการศึกษาใน
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้ใช้สถานท่ีในการ
ประเมินผลแก่ผู้เรียน 

 
 

 รู้ปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็นด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร
ท่ัวไป 

 มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 
 

 โรงเรียนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
ท าให้การปฎิบัติงานส าเร็จไปด้วยดี 

 
 การบริหารในทุกๆด้านมีความราบรื่นและ

ประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

 ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ละสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา ได้รับการบริการและอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรส่งเสริมงำนกิจกรรมนักเรียน 

 วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
นักเรียน 

 ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุน
ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 

กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
 จัดให้มีระบบกำรประสำนงำนและพัฒนำ

เครือข่ำยกำรศึกษำ 
 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรศึกษำให้

บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทรำบ 

 ให้ควำมร่วมมือและสนับสนนุทำงวิชำกำร
แก่เครือข่ำยกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
เขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยขอ้มูลสำระสนเทศ 
 จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ 
 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่าย

ข้อมูล 
งำนเลขำนุกำร  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

 ด าเนินงานในการจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ี
ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

 มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 นักเรียนได้รว่มกิจกรรมตามระดับและความ

สนใจ 
 นักเรียนได้ปฎิบัติจริงได้รับประสบการณ์ตรงท า

ให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 น าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรม 

 
 

 โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

 ให้บริการและประสานงานโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
ในฐานะศูนย์ประสานงาน 

 
 
 
 
 

 มีการจัดท าระบบข้อมูลสาระสนเทศและข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

 บุคลากรมีความสามารถในการจัดระบบ
เครือข่ายข้อมูล 

 มีการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

 มีการจัดท ารายงานการประชุม 
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ภารกิจ เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

 ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหาร จัดการ
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

 บ ารุงดูแล พัฒนาอาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดล้อม 

 ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

 สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 
 

กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
 จัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
 จัดทัศนศึกษำไปยังแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 
 โรงเรียนจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

 
กำรจัดระบบกำรควบคุมในหน่วยงำน 

 วิเตราะห์สภาพปัญหา  ความเส่ียงของการ
ด าเนินงาน 

 ก าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียง 
 ให้บุคลากรน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไป

ใช้ 
 ด าเนินการควบคุมประเมินผลและรายงาน

ผลการประเมิน 
งำนที่ไม่ได้ระบุไว้ในหน่วยงำนอื่น 

 จัดให้บุคลากรรับผิดชอบงานตาม
ความสามารถ ความเหมาะสมละศักยภาพ
ของผู้ปฎิบัติ 
 

 
 โรงเรียนมีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
 โครงการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ใน

ห้องเรียน 
 อาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม 

 
 มีกำรดูแล ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ และ

สภำพแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

 
 นักเรียนได้รับความรู้ในการชมนิทรรศการ 
 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 บุคลากรได้รับความรู้เพื่อน ามาพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอน 
 

 ก าหนดปัญหาและความเส่ียง  
 มีมาตรการป้องกันความเส่ียง 
 บุคลากรร่วมกันวางแผนและน ามาตรการ

ป้องกันไปใช้ 
 

 น าผลท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในในปีต่อไป 

 
 บุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติงานได้ตามภาระกิจ

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเปน็รำยมำตรฐำนตำมกกกระทรวง  สมศ. รอบที่3 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน :ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ( วันท่ี  3 - 5  มิถุนายน   พ.ศ.  2556) 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 1มาตรฐานที่ว่า ด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งข้ีที่  1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์    
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2มาตรฐานที่ว่า ด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา 

15.00 13.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
                กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3มาตรฐานที่ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิภาพผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้น 
               เด็กเป็นส าคัญ 

35.00 32.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4มาตรฐานที่ว่าด้วย การประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  8 ประสิทธิภาพผลของระบบประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.95 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 91.95 ดีมำก 
 
 
 
 



 44 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเปน็รำยมำตรฐำนตำมกกกระทรวง  สมศ. รอบที่3 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน :ประถมศึกษำ  ( วันท่ี  3 - 5  มิถุนายน   พ.ศ.  2556) 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 1มาตรฐานที่ว่า ด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งข้ีที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.74 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.77 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.43 ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์    
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2มาตรฐานที่ว่า ด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
                กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3มาตรฐานที่ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียน          
                เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4มาตรฐานที่ว่าด้วย การประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.93 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 83.10 ดี 
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ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบที่ 3 สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
           การศึกษาปฐมวัย : เด็กส่วนหนึ่งขาดพัฒนาการท่ีดีในพัฒนาการ ด้านสังคมสมวัย คุณภาพดีท้ังการมี
วินัย และรับผิดชอบสังคม และส่วนหนึ่งขาดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ด้านสติปัญญา เด็กขาด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการส่ือสาร มีจิตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สมวัย 
           การศึกษาประถมศึกษา : ผู้เรียนส่วนหนึง่ขาดนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเขียนรายงานจากการเรียนรู้โดยโครงงานทุกถกูระเบียบวิธีวิจัย และการสรุปความรู้ท่ีได้ จากการอ่าน การ
ใช้เทคโนโลยี ส่วนหนึ่งขาดความสามารถในการคิดท่ีหลากหลาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
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ส่วนที่  2 
 

 
กำรประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ 

- กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
- กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
- ผลกำรประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ 
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กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนได้ศึกษำจำกผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำน  และคณะครู  เพื่อสรุปประเด็นกำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียนดังนี้ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
โอกำส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เช่น  วัด ศาลา  
ศาลแม่ย่าซอม  พ่อทรงธรรม 

2. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  เช่น  
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  งาน
ประจ าปีศาลแม่ย่าซอม  พ่อทรงธรรม  งานชมพู่
หวาน 

3. มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างไทย-กัมพูชา 
4. มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
5. เป็นศูนย์รวมส่วนราชการของอ าเภอคลองหาด 
6. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน 

1.  ปัญหาครอบครัวแตกแยก  หย่าร้าง 
2.  ปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงให้อยู่กับผู้สูงอายุ 
3.  ปัญหาการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว 
4.  ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5.  ปัญหาเยาวชนมักเลียนแบบชาวตะวันตก 
6.  การนิยมมีเพศสัมพันธ์และปัญหาการต้ังครรภ์ใน 
     วัยเรียนหรือก่อนวัยอันควร 
7.  ปัญหาการว่างงาน 
8.  ชุมชนให้ความส าคัญของวัตถุมากกว่าจิตใจ 
9.  ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถ่ินมาจากท่ีอื่น 

 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (T) 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1.   มีระบบสาธารณูปโภคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  มีการคมนาคมสะดวก 
3.  มีการให้บริการชุมชนอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ 
4.  มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัยเช่น โทรศัพท์ 
     อินเตอร์เน็ต 
5.  มีการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
     เกษตรกรรม 
6.  มีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตท้ังใน   

ส่วนราชการและชุมชน 
7.   มีธนาคารและเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ 
     (ATM)ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

1.  ระบบบริการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข
ยังไม่ทันสมัย 

2.  ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการ  เช่น 
     การไฟฟ้า  การประปา 
3.  ระบบการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตยังไม่เพียงพอ 
     ต่อความต้องการของชุมชน 
4.  เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีราคาสูง 
5.  ไม่มีระบบสัญญาณไฟจราจร 
6.  ขาดระบบการขนส่งสาธารณะ 
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ด้ำนเศรษฐกิจ (E) 
 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1.   พืชผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้ผลดี 
2.  มีโรงงานอุตสาหกรรมท าตุ๊กตา 
3.  มีตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
4.  มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าด้านการเกษตร 
5.  มีแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อน  เช่นทะเลคลองหาด 
     ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง  ถ้ าน้ า 
6.  มีธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรและ

สมาคมไร่อ้อย 
 

1.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและมีฐานะ 
     ยากจน 
3.  ปัญหาราคาสินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและ 
     น้ ามันเช้ือเพลิงมีราคาแพง 
4.  ปัญหาการจ่างแรงงานต่างด้าวและการค้าขาย 
     ส่ิงผิดกฎหมาย 
5.  การขาดแคลนน้ าในด้านการเกษตรและอุปโภค 
    บริโภค 
6.  ประชากรวัยท างานส่วนหนึ่งมีรายได้น้อยและ

ว่างงาน 
 
ด้ำนกกหมำยและกำรเมือง (P) 
 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเสียงตามสาย

ท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ 
2.  ชุมชนให้ความส าคัญกับการเมืองการปกครองใน  
     ระบอบประชาธิปไตย 
3.  โรงเรียนอยู่ใกล้ศูนย์รวมส่วนราชการ  เช่น  ท่ี        

ว่าการอ าเภอ  สถานีต ารวจ   โรงพยาบาล  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทหารพราน (เฉพาะกิจ) 

4.  นักการเมืองเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ 
     หน่วยงานราชการและชุมชน 
5.  ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การบริหาร 
     ส่วนท้องถิ่น  เช่น  งบประมาณ 
6.  มีการให้บริการด้านความปลอดภัย เช่น ต ารวจชุด

รักษาความสงบหมู่บ้าน 

1.  ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมายและมีการ          
ซื้อสิทธิ์ – ขายเสียง 

2.  นักการเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

3. มีการลักลอบซื้อ – ขาย  ขนส่งสินค้าหนีภาษี 
4.  มีการขโมยรถยนต์  รถจักรยานยนต์ไปขาย 
     ประเทศกัมพูชา 
5.  มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างานโดยไม่

ถูกกฎหมาย 
6.  นักการเมืองใช้อิทธิพลและมีความขัดแย้งทาง

การเมือง 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

 

ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย(𝑠1) 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.   มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 
2.  มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
3.  บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนในการก าหนดนโยบาย

และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ 
สพป. สระแก้ว เขต 1 

4.  มีการกระจายอ านาจภาระงานให้บุคลากรได้
ปฏิบัติตามความเหมาะสม 

5.  เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร พ.ศ. 2551 
6.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
    ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  ภาระงานตามนโยบายมีมากเกินไป 
2.  นโยบายเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 

 

 ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร(𝑠2) 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. โรงเรียนให้บริการร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน 
    เป็นอย่างดีท้ังด้านสถานท่ี  บุคลากร  และระบบ

อินเตอร์เน็ต 
2.  นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ  ดนตรี 
     กีฬา 
3.  นักเรียนร่วมมือในการอนุรักษ์การแต่งกายแบบ 
     ไทย 
4.  นักเรียนมีความสามารถมีความถนัดท าให้มีผลงาน

ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค และระดับชาติ 
5.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จบการศึกษาและ  

ได้เข้าศึกษาต่อทุกคน 
6.  นักเรียนมีคะแนนการสอบ O-NET สูงกว่า

ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนร ู
7.  มีครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษคู่กับครูไทย 
8.  โรงเรียนจ่ายค่าพาหนะให้นักเรียนท่ีมารถรับ – ส่ง

ทุกคนเดือนละ 100 บาท  

1.  นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
2.  การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่ประสบผลส าเร็จ 
     เท่าท่ีควรเนื่องจากนักเรียนบางส่วนอยู่ห่างไกล 
    โรงเรียน 
3.  โรงเรียนมีคู่เทียบเคียงในพื้นท่ีใกล้เคียง 
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ด้ำนบุคลำกร(𝑀1) 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  บุคลากรมีพัฒนาตนเองจนสามารถได้รับรางวลั 
     ประเภทต่าง ๆ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
2.  บุคลากรให้ความร่วมมือ กระตือรือร้น รับผิดชอบ

งานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามความถนัด และเต็ม
ศักยภาพ 

3.  บุคลากรมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
4.  บุคลากรมีผลงานระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค  และ

ระดับชาติ 
 

1.  บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย 
2.  งบประมาณจ้างบุคลากรชาวต่างชาติมีไม่เพียงพอ 

 
 

ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (𝑀2) 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  มีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
2.  บุคลากรมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ 
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ 
4.  มีการเบิก – จ่าย ใช้งบประมาณอย่างประหยัด  

คุ้มค่า  ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5.  จัดท าบัญชีถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 

1.  งบประมาณบางรายการได้รับการจัดสรรล่าช้า 
2.  ขาดงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร

ชาวต่างชาติ 

 
ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (M3 ) 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. โรงเรียนให้บริการชุมชนให้ยืมวัสดุอุปกรณ์เช่น 
โต๊ะ อุปกรณ์กีฬา 
2. โรงเรียนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส าหรับงานระบบ
อินเตอร์เน็ตบริการบุคลากรและชุมชน 
3. โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
อย่างเป็นระบบ 

1.วัสดุ –อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ   เช่น  ผ้า  ถาดหลุมส าหรับนักเรียน 
2. วัสดุอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมในการใช้งานและ
ขาดสถานท่ีเก็บท่ีเป็นระบบ 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (M4 )     

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อและพัมนาตนเอง
อยู่เสมอ 
2. ส่งเสริมและมอบหมายภาระงานให้บุคลากรได้
ปฎิบัติตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ 
3. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้โรงเรียน       
เป็นฐาน 
5. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  

1. การบริหารจัดการงานธุรการค่อนข้างช้า 
2. การควบคุม นิเทศ  ก ากับ  ติดตามไม่ต่อเนื่อง 
3. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่ค่อยเป็นระบบ 
4. การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง 

                                                                                                                           
                          

ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 
ปัจจัยภำยนอก 

น้ ำหนัก
คะแนน
เต็มคือ 1 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง  
สรุป โอกำส + อุปสรรค  - โอกำส + อุปสรรค  - 

(1-5) (1-5) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.25 4 2 1.0 0.5 +0.5 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) 0.26 3 2 0.78 0.52 +0.26 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.32 4 2 1.28 0.64 +0.64 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.17 3 2 0.51 0.34 +0.17 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.57 2.0 +1.57 
เฉล่ียปัจจัยภายนอก +1.57  
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

 
ปัจจัยภำยใน 

น้ ำหนัก
คะแนน
เต็มคือ 1 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง  
สรุป จุดแข็ง + จุดอ่อน  - จุดแข็ง + จุดอ่อน  - 

(1-5) (1-5) 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.18 5 1 0.90 0.18 +0.72 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.18 4 2 0.72 0.36 +0.36 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.2 5 1 1.0 0.2 +0.8 
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
(M2) 

0.13 5 1 0.65 0.13 +0.52 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.11 4 2 0.44 0.22 +0.22 
6. ด้านการบริหารจัดการ (M4) 0.2 5 1 1.0 0.2 +0.8 

สรุปปัจจัยภายใน 4.71 1.29 +3.42 
เฉล่ียปัจจัยภายใน +3.42  

 
 

จำกตำรำงข้ำงต้นที่สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในแลภำยนอกของสถำนศึกษำ 
                                       โอกำส (+ O) 
 
 

        จุดแข็ง (+ S)                                                                      จุดอ่อน (- W) 
 
 

อุปสรรค (- T) 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนอนุบำลคลองหำด 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกและภายในของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด โรงเรียน

ต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างดี ท าให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยงาน
ราชการ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีว่าการอ าเภอ โรงเรียนมัธยม สาธารณสุข
อ าเภอ ท าให้การประสานงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะขาดส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขาดแคลนครู
และบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  แต่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความมุ่งมั่น
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ทุ่มเท ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการชุมชนให้ความร่วมมือ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สรุปผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนอยู่ในลักษณะ  “เอื้อและแข็ง” 

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  จ าเป็นต้องมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้ก้าวสู่สากล  จึงได้ก าหนด
กรอบภารกิจของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 เรียงล าดับความส าคัญดังนี ้

อันดับ 1  ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
อันดับ 2  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3 ) 
อันดับ 3  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) 
อันดับ 4  ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 
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ส่วนที่  3 
 

 
แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

เป้ำหมำยผลผลิต 
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โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้แก่  

ประชาชนผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะครู  นักเรียน  ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  
จึงก าหนดกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลช้ันน า 
จัดการเรียนรู้ 2 ภาษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการท างานและทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ 
สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
อัตลักษณ์ 

นักเรียนมีวฒันธรรมการไหว้ ยิ้มทักทาย แต่งกายชุดไทย 
 

ปณิธาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นผู้น าการเรียนรู้สู่สากล 

 
พันธกิจ 

          1.   พัฒนาหลักสูตรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
          2.   พัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active  Lerning 
          3.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          4.   ส่งเสริมความเป็นผู้เป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 
          5.   ส่งเสริมทักษะการท างาน และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนทักษะการท างาน และทักษะชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  
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                                           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
4. ไฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 
5. รักความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 
10. รู้จักด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 
11. มุ่งมั่นในการท างาน มีความเข้มแข็งท้ังกายและใจ  
12. มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 
10. รู้จักด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง  
11. มุ่งมั่นในการท างาน มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ 
12. มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
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เป้าหมายของผลผลิตหลัก 
 

ผลผลิตหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิตหลักท่ี 1 

จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านปริมาณ 

จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา  การเตรียม 
ความ พร้อม เพื่อเข้าเรียนต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ด้านต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน 

( ต่อหัว 3,400.– บาท ) 
ผลผลิตหลักท่ี 2 

จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ด้านปริมาณ 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการศึกษาระดับประถม 
ด้านคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
ด้านเวลา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนส าเร็จการศึกษาช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายใน 6 ปี 

ด้านต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน 

( ต่อหัว 11,400.– บาท ) 
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ตารางแสดงเป้าหมายผลผลิตหลักของโรงเรียนอนบุาลคลองหาด 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

ผลผลิต 
เป้าหมาย 4 ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จัดบริการระดับก่อนประถมศึกษา 

ปริมาณ 
คุณภาพ ( ร้อยละ ) 

เวลา 
ต้นทุน 

 
117 
97 
100 

3,400 

 
127 
98 
100 

3,400 

 
137 
99 
100 

3,400 
จัดบริการระดับประถมศึกษา 

ปริมาณ 
คุณภาพ ( ร้อยละ ) 

เวลา 
ต้นทุน 

 
251 
85 
100 

11,400 

 
261 
90 
100 

11,400 

 
271 
95 
100 

11,400 
 
 
 

ตารางแสดงเป้าหมายผลผลิตหลักของโรงเรียนอนบุาลคลองหาด   สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

ผลผลิต 
เป้าหมาย 4 ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จัดบริการระดับประถมศึกษา 

ปริมาณ 
คุณภาพ ( ร้อยละ ) 

เวลา 
ต้นทุน 

 
38 
85 
100 

14,400 

 
43 
90 
100 

14,400 

 
48 
95 
100 

14,400 
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ส่วนที่  4 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

   - ประเด็นยุทธศษสตร ์
   - กลยุทธ์สถำนศึกษำ 
   - โครงกำร/งบประมำณ 
   - กำรก ำกับนิเทศติดตำมและกำรน ำไปใช้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
   1. ครูและนักเรียนมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
   2. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรห้องเรียน IEP 

   1. ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเขมรได้ดี 
   2. ครูและนักเรียนมีความพีงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรห้องเรียน IEP ร้อยละ 85 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะพหุภาษาเพื่อการส่ือสาร 
กลยุทธท่ี์ 1.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทียบเคียงหลักสูตร IEP 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการวิจัย เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active Lerning 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
   1. ครูมีความรู้ ความสามารถในการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
   2. โรงเรียนมีวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้กับโรงเรียน
อื่นๆ 
   3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
    
   4. มีงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนน ามา
เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
   5. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Lerning 

   1. ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
   2. ครูทุกคนมีวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียน การ
สอน 
   3. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนท้ังหมดมีความ
พึงพอใจในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการ
สอน 
   4. ร้อยละ 90 ของงานวิจัยของครูสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการท าหลักสูตรสถานศึกษา 
   5. ร้อยละ 90 ของครูจัดการเรียนยการสอนแบบ 
Active Lerning 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนครูจัดท าวิจัย น าผลการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนครู ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Lerning 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
   1. ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 
   2. นักเรียนศีกษาหาความรู้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
    
   3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 
      4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและท้องถิ่น 

   1. ร้อยละ 90 ของครูมีความสามารถในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 
   2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี 
   3. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 
   4. โรงเรียนมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพครบทุกกลุ่มงาน 
   5. ร้อยละ 90 ของชุมชนและท้องถิ่นให้การ
ยอมรับ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาหาความรู้การใช้ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐาน 
    
2. ผู้เรียนมีสอบธรรมสนามหลวง และมีคุณธรรม 
จริยธรรมได้มาตรฐาน    
    
   3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      4. บริหารจัดการโดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

   1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานชาติและมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
4-6 สอบผ่านธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   4. ร้อยละ 90 ของชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
   5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ด้านคุณธรรม จริธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดกิจกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมทักษะการท างานและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
   1.นักเรียนมีทักษะด้านการค้นคว้าหาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
   2.นักเรียนมีทักษะการท างานอย่างมีคุณภาพ 
 
   3.นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน
  
   4.โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้านการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
   2.นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะการท างานอย่างมี
คุณภาพ 
   3.นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะชีวิตในการงาน 
   4.ร้อยละ 90 จัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะการท างานมุ่งสู่ความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อ่างเหมาะสม 
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โครงกำร/งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สนอง 

กลยุทธ์ 
โครงกำร ระยะเวลำ/ปีงบประมำณ งบ 

ประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 
1. พัฒนาหลักสูตร
ด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเขมร 

1.1 1. โครงการเรียนรู้สู่
สากล 
 
2. โครงการสนุกกับ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
3. โครงการพัฒนา
ครูผู้สอนและนักเรียน
แกนน าเพื่อการพูด
ภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ 
 
4. โครงการพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารโดยครู
อาสาสมัครต่างชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
 
 

2,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 

80,000 

นิภาพร 
 
 

ณัฐภรณ์ 
 
 
 

ชัชฎาภรณ์ 
 
 
 
 
 

ชัชฎาภรณ์ 
 

2. พัฒนาครูให้มี
ความรู้ด้านการวิจัย  
เพื่อจัดการเรียนรู้
แบบ Active 
Lerning 

2.1 
 
 

2.2 

1. โครงการการสร้าง
นวัตกรรมและวิจัย 
 
1. โครงการการพัฒนา
และการใช้หลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2,000 
 
 

3,000 

จุฑาวรรณ 
 
 

สุพัตรา 

3. จัดการเรียนการ
สอนและบริหารการ
จัดการโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.2 
 
 

 

1. โครงการห้องสมุด
น่ารู้คู่เทคโนโลยี 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10,000 ทิพย์สุดา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ สนอง 

กลยุทธ์ 
โครงกำร ระยะเวลำ/ปีงบประมำณ งบ 

ประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 
3. จัดการเรียนการ
สอนและบริหารการ
จัดการโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 

1. โครงการผลิตส่ือการ
เรียนรู้และจัดหาส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
และบริหารการจัดการ 
 
2. โครงการส่งเสริมการใช้
ส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่าย 
 
3. โครงการจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ 
 
1. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

45,000 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

8,000 

จุฑาวรรณ 
 
 
 
 

จุฑาวรรณ 
 
 
 

นิภาพร 
 
 
 

อุ้มพร 
 

4. ส่งเสริมความเป็น
ผู้น า  ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

4.1 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

1. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
1. โครงการส่งเสิมการ
สร้างนิสัยแห่งความดี  คู่
คุณธรรม  จริยธรรม 
 
1. โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

57,000 
 
 

6,000 
 
 
 

1,000 

อาภาภรณ์ 
 
 

อาภาภรณ์ 
 
 
 

อาภาภรณ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

สนอง 
กลยุทธ์ 

โครงกำร ระยะเวลำ/ปีงบประมำณ งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 
5. การส่งเสริมทักษะ
การท างานและทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

1. โครงการทักษะการ
เรียนรู้สู่กระบวนการ
คิด 
 
2. โครงการจัดการ
เรียนรู้สู่สากล 
 
3. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
ศิลปะ 
 
4. โครงการห้องสมุด
น่ารู้คู่เทคโนโลยี 
 
1. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
2. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
3. โครงการลดขยะ
เสริมทักษะอาชีพเพื่อ
ความยั่งยืน 
 
1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

6,500 
 
 
 

9,000 
 
 

6,000 
 
 
 

10,000 
 
 

14,000 
 
 
 

57,000 
 
 

50,000 
 
 
 

9,000 

สุพัตรา 
 
 
 

นิภาพร 
 
 

อัญญาณา 
 
 
 

ทิพย์สุดา 
 
 

ประสงค์ 
 
 
 

อาภาภรณ์ 
 
 

อัญญาณา 
 
 
 

ประสงค์ 
 

 

 
 
 
 



 67 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

กำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม และกำรน ำไปใช้ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2564 ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้จัดท า
ระบบการก ากับนิเทศติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
 1. กำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม  
  1.1 จัดท าแผนก ากับนิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
  1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
 
 2. กำรประเมินผล  
  ก าหนดให้มีการประเมินผลท้ังก่อนด าเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ระหว่างด าเนินการ
เพื่อประเมินความก้าวหน้า และ ปรับปรุง แก้ไข ด าเนินงาน และ เมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพผลของการด าเนินการ 
 
 3. กำรตรวจสอบ 
  3.1 การตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ บันทึกผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
  3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ หาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
 
 4. กำรรำยงำนผล และ กำรน ำไปใช้ 
  4.1 รายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 
  4.2 เมื่อส้ินสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งต้ังคณะท างานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
  4.3 เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
บังคับบัญชา และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 68 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  

แผนงบประมำณ 
 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ได้ด าเนินการประมาณการงบประมาณท่ีพึงรับพึงจ่าย  ตามกรอบ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  ปีงบประมาณ  2562 - 2564 
 
1. ประมำณกำรจ ำนวนนักเรยีน 
 

                  ปีกำรศึกษำ 
ระดับชั้น 

2562 2563 2564 

อนุบาล 3 ขวบ 50 55 55 
อนุบาล  1 50 55 55 
อนุบาล  2 50 55 55 

รวมระดับอนุบำล 150 165 165 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 60 65 65 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 60 65 65 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3   60 65 65 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 70 75 75 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 50 55 55 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 60 65 65 

รวมระดับประถมศึกษำ 360 390 390 
รวมทั้งสิ้น 510 555 555 

 
 

2. ประมำณกำรรำยรับ 
 

                      ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มำของรำยรับ 

2562 2563 2564 

เงินงบประมำณ 
 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และ 
   ค่าสาธารณูปโภค 
 เงินอื่นๆ ( เงินบริจาค และเงิน 
    อุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 

 
5,333,900 
765,280 

 
450,000 

 
5,583,900 
785,200 

 
450,000 

 
5,783,900 
788,900 

 
500,000 

รวมทั้งสิ้น 6,549,180 6,819,100 7,072,800 
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3. ประมำณกำรรำยจ่ำย 
 

                      ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มำของรำยรับ 

2562 2563 2564 

1. แผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
   เงินเดือน และค่าจ้างประจ า 
2. แผนยุทธศาสตร์ด้านอาคารสถานท่ี 
3. แผนยุทธศาสตร์ ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
    และสาธารณูปโภค 
4. แผนยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและ 
    กระบวนการเรียนการสอน 
5.  แผนยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหาร  
   และการจัดการ 

5,890,000 
 

620,000 
375,900 

 
320,000 

 
330,000 

6,250,500 
 

650,000 
350,500 

 
340,000 

 
360,000 

6,590,900 
 

680,000 
335,000 

 
360,000 

 
390,000 

รวมทั้งสิ้น 7,535,900 7,951,000 8,355,900 
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วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบำลคลองหำดจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนสำกล เปน็โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลชั้นน ำ 

 จัดกำรเรียนรู้ 2 ภำษำ รู้เท่ำทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกำรท ำงำนและทักษะชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูมีความรู้ ความสามารถในการ
วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5  
ส่งเสริมทักษะการท างานและทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4  
ส่งเสริมความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 
พัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการวิจัย เพื่อ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 

ครูและนักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 

ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

ห้องเรียน IEP 

มีงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา 

ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการ
น าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน

การสอน 

โรงเรียนมีวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ

เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 
พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 

ครูจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Leaning 

ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้
สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนการ

สอน 

นักเรียนศีกษาหาความรู้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และท้องถิ่น 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีคุณธรรม จริยธรรม ได้

มาตรฐาน 

บริหารจัดการโดยให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เรียนมีสอบธรรมสนามหลวง และ
มีคุณธรรม จริยธรรมได้มาตรฐาน    

จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ด้านการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย 

นักเรียนมีทักษะด้านการค้นคว้าหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

นักเรียนมีทักษะการท างานอย่างมี
คุณภาพ 



คณะท ำงำ
น 

 
 
 
 
ที่ปรึกษำ 

นายอนนท์ หันทยุง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

1. นางอัญญาณา โสดาราม   ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางอาภาภรณ์ เกิดกุล   ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางจิระวรรณ เช้ือสุข      ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางอัญชนา พัฒนทองค า      ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางยุวดี  สืบส าราญ          ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางธิติพร  สุทารส      ครูช านาญการพิเศษ     
7. นายประสงค์  เช้ือสุข                  ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย      ครูช านาญการพิเศษ  
9. นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง   ครูช านาญการพิเศษ   
10. นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง       ครูช านาญการ 
11. นางสาวสุพัตรา ครประสี              ครูช านาญการ 
12. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์วรรณ        ครู คศ.1 
13. นางสาวอุ้มพร  นวนนูกูล   ครู คศ.1 
14. นางสาวถวิลวดี  ขันโอราฬ           ครู คศ.1 
15. นางสาวชัชฎาภรณ์  แหวนเงิน           ครูผู้ช่วย 
16. นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี     ครูผู้ช่วย 
17. นางสาวบุปผวรรณ วีระกิติกุล     ครูผู้ช่วย 
18. นางสาวทิพย์สุดา สีอ่อน                  ครูผู้ช่วย 
19. นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี              ครูอัตราจ้าง 
20. นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย     ครูอัตราจ้าง 
21. นางสาวจามาพร  วงศ์จ าปา      ครูอัตราจ้าง 

          22. นางสาวณัฐภรณ์  อันชัยศรี               ครูอัตราจ้าง  
              23. นางสาวผุสรัตน์ สายเสมา                 ครูธุรการ  
              24. นายรุ่งโรจน์ เจริญสุข                      ครูธุรการ 
 
ผู้จัดพิมพ์รูปเล่ม 
 นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 


