
แบบตรวจ ติดตามนโยบายท่ีเป็นจดุเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based)  
โครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคณุภาพ) 

 
ช่ือสถานศึกษา  โรงเรยีนชุมชนบา้นเกาะสมอ(สามคัควีทิยา)   

สงักดั  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต ๑ 

ขนาดของสถานศึกษา โรงเรยีนขนาดกลาง        

นักเรียน  จ านวน    ๑๙๖    คน ชาย  จ านวน   ๑๐๗   คน    หญิง  จ านวน   ๘๙   คน 

ผู้บริหาร  จ านวน     ๑      คน  ข้าราชการคร ู  จ านวน    ๙   คน   ครอูตัราจ้าง  จ านวน   ๒   คน    

ครพ่ีูเล้ียงเดก็พิการ  จ านวน  ๑    คน   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน  ๑    คน รวมทัง้หมด  ๑๔    คน 

 

สภาพทัว่ไปของโรงเรียน 

โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๐๕ หมู่ ๒ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ  
จังหวัดปราจีนบุรี  เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ ๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต ๑   
มีเขตบริการคือ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๑๔ และ ๑๕ ในตำบลหัวหว้าอำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี    
จัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓) และระดับประถมศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๑-๖   มีผู ้บริหารสถานศึกษาชื่อ นางลัดดาวัลย์   ทัพกิฬา มีครูประจำการ ๙ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน                 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ธุรการ ๑ คน  
 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) เป็นโรงเรียนในโครงการตามนโยบายของหน่วยงาน                
ต้นสังกัด  ดังนี้ 

๑. โรงเรียนดีศรีตำบล 
๒. โรงเรียนประชารัฐ 
๓. โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ) 

  
ส่วนท่ี ๑ ลกัษณะการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลของโรงเรียน 

๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล 
ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบประปาน้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครือข่าย
โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ระบบบำบัดขยะ ด้านโภชนาการ  
และสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวย  
ความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการเป็นพิเศษ 

โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) มีที่ดิน เนื้อที่ ๑๔ ไร่ - งาน ๔๕ ตารางวา มีอาคารเรียน 
๔  หลัง  โรงอาหาร ๑ หลัง สว้ม ๓ หลัง มีสนามฟุตบอล  ลานกีฬาอเนกประสงค์  มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 
๙ ห้องเรียน แบ่งเป็น ชั้นอนุบาล ๑-๓ จำนวน ๓ ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖ ห้อง ห้องพิเศษ ๔  
ห้อง ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องดนตรี  ห้องภาษาอังกฤษ  ห้องคอมพิวเตอร์     



๒ 
 

ระบบสาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า ระบบน้ำในโรงเรียน น้ำอุปโภคใช้น้ำจากน้ำบ่อตื้น  น้ำบริโภคต้อง
ซื้อน้ำดื่ม  มีมาตรการการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค  ให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร บุคลากร 
และความจำเป็นในการใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประหยัด ลดภาระค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของทางราชการ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งใน ได้แก่  แปลงเกษตร ห้องสมุด 
ห้องภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ และนำนักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ โบราณสถานสระ
มรกต พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  มีระบบการป้องกันและระบบความปลอดภัยในโรงเรียน  โรงเรียนมีสิ่ง
อำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ หรือผู้มีความต้องการพิเศษ มีสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการหรือผู้มีความ
ต้องการพิเศษ มีระบบ internet ให้บริการแก่ ครู นักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

๑.๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน รวมทั้งสร้างสื่อและนวัตกรรมให้เป็นคลังความรู้ในโรงเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นกรอบในการวางแผน
และพัฒนาจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี มีการคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล ออกเยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบปัญหา นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน และเน้น
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เช่น โครงงานคุณธรรม  STEM 
ศึกษา เป็นต้น   จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความรู้ความสามารถในการ
อ่าน เขียน ได้แก่ กิจกรรม ๑๐ นาทีคุณภาพ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างสมรรถภาพของ
ตนเอง  เพ่ือเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะพ้ืนฐานและเพ่ิมพูนทักษะทางการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันทักษะกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ English click click ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน  ด้านการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ได้แก่ การทำน้ำพริกปลาย่าง  กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพในอนาคต   ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นคลังความรู้ให้กับโรงเรียน สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
และเป็นแบบอย่างในการให้สถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดุงานได้ เช่น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero waste school) 
 
 



๓ 
 

 
๑.๓ ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย 
การพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย ในส่วนของผู้บริหารและครู จะ
ส่งเสริมทกัษะการสื่อสารและความร่วมมือเพ่ือต่อยอดการพัฒนาอย่างเต็มที่ พร้อม ๆ กับการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป 

โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยต่าง ๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนและชุมชน ในการพัฒนา
สถานศึกษา เช่น โรงเรียนเป็นสถานที่จัดสอนเสริมเพ่ือพิชิต O-Net ของเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ ๓  ได้รับทุน
พัฒนาสถานศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีน ๒ เป็นประจำทุกปี  นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจาก
บริษัทยูโรเปี้ยน ฟูดส์  ทุนการศึกษาต่าง ๆ ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของนักเรียนทั้งหมด  เครือข่าย
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน ระดมทรัพยากรในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงโรงอาหาร  การปรับปรุงห้องเรียน  เป็นต้น   
 
ส่วนท่ี  ๒ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
๒.๑ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลของ
สถานศึกษา 
      ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 ๑.๑ ดา้นวชิาการ ขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์                          
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ดนตรี-นาฏศิลป์  

๑.๒ ด้านบุคลากร ขาดก าลงัคร ู๑ อัตรา ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้  
๑.๓ ด้านงบประมาณ   

- ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน สถานที ่  
- ขาดงบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

๑.๔ ด้านบริหารทั่วไป  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ไม่มีบ้านพักครูทำให้ครู
ที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่ต้องเช่าบ้านพัก  
      ๒) ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 ๑. การรายงานข้อมูล On web  มากมายหลายงาน/โครงการ  ทำให้ครูเสียเวลาในการสอนนักเรียน 

๒. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในโครงการไม่ชัดเจน   
๓) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  

     -  
 
 
 



๔ 
 

๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสถานศึกษา 
      ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 -สนับสนุนงบประมาณและให้โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา   
 -จัดให้มีครูครบตามเกณฑ์ 
 -สนับสนุนครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรืองบประมาณในจ้างครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
      ๒) ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 -ลดการรายงานข้อมูล 

-สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนรู้ เครื่องมือการทดลอง สนับสนุนงบประมาณจัดค่ายพัฒนา
วิชาการให้กับผู้เรียน ทำกิจกรรมต่าง ๆ 

๓) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
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ส านกังานปลดั กระทรวงศกึษาธกิาร 
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เกีย่วขอ้ง              ทีอ่เีมลล ์nfetakk@gmail.com ภายในวนัที ่8 กนัยายน 2563 

 

 

  ผูร้ายงาน  ....................................................... 

)นางสาวปัทมา     ต่อมค า(                 

ต าแหน่ง ครโูรงเรยีนชมุชนบา้นเกาะสมอ (สามคัควีทิยา) 
                เบอรโ์ทร 0805643408 

  วนัที ่ ๘  กันยายน  2563 


