
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมนิตนเอง 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 

ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนบานชุมแสง 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 

ดวยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู เด็ก ผูปกครองตางเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กใหมี
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา  จากความสําคัญดังกลาวโรงเรียนมีความ
ตระหนักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ กิจกรรมท่ีชวยใหพัฒนาเด็กอยางมี
ประสิทธิภาพดังนี้ 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาไดจัดใหมีกระบวนการพัฒนาเด็กดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามศักยภาพของเด็ก โดยจัด

โครงการ 
พัฒนาสุขภาวะท่ีดี ประกอบดวย กิจกรรมสํารวจภาวะโภชนาการ สําหรับติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก  
ทุก 3 เดือน   กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย สําหรับประเมินผล  ดานสมรรถภาพทางกายของเด็ก  
การศึกษาละ 1 ครั้ง   กิจกรรมด่ืมนมเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนา ใหเด็กมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน   กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา  ในเวลาเชาประกอบเสียงเพลง เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
ใหมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี ปากหอม ฟนสวย  โดยการตรวจสุขภาพเด็ก
สัปดาหละ 1 ครั้งประสานความรวมมือกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในการเขามาตรวจสุขภาพฟนเคลือบ
ฟลูออไรด  และบันทึกการแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของตน กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด โดยจัดทําเอกสารแผนพับใหความรูเกี่ยวกับ
โรค อุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติด  เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักและหลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ  ภัย 
และส่ิงเสพติด มีการเขารวมเดินรณรงคตอตานยาเสพติดกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และใหเด็กไดมี
พัฒนาการดานรางกายใหแข็งแรงสมวัย ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี 
1.กิจกรรมสํารวจภาวะ
โภชนาการ 
 
2.กิจกรรมวัดสมรรถภาพทาง
กาย 
 
 
3.กิจกรรมด่ืมนมเพื่อสุขภาพ 
 
 
4.กิจกรรมออกกําลังกายยาม
เชา 
 
 
 
 
5.กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี 
ปากหอม ฟนสวย   
 
 
 
6.กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพ
ติด 
 

-รอยละ 78 ของเด็กมีนาหนัก 
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน อยู
ในระดับคุณภาพ ดี 
-รอยละของเด็ก 78 มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  
อยูในระดับคุณภาพ ดี 
-รอยละ 78 ของเด็กมีนาหนัก 
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน อยู
ในระดับคุณภาพ ดี 
-รอยละ 78 ของเด็กมีทักษะ 
การเคล่ือนไหว รางกาย
คลองแคลว 
ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน
สัมพันธไดดี อยูในระดับคุณภาพ 
ดี 
-รอยละ 78 ของเด็ก มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพสุขอนามัย 
และ ดู แลต น เอ ง ให มี ค ว า ม
ปลอดภัยได อยูในระดับคุณภาพ 
ดี 
 
-รอยละ 78 ของเด็ก รูจักและ
หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค 
อุบัติเหตุ  ภัย และส่ิงเสพติด อยู
ในระดับคุณภาพ ดี 
 

-เด็กรอยละ 91.2 มีนาหนัก 
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน อยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
-เด็กรอยละ 92.4 มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐานของ
ก ร ม พ ล ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ 
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- เด็กรอยละ 91.2 มีนาหนัก- 
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน อยู
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
-เด็กรอยละ 92.4 มีทักษะการ
เคล่ือนไหว รางกายคลองแคลว 
ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน
สัมพันธไดดี อยูในระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม 
-เด็กรอยละ 91 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพสุขอนามัย และดูแล
ตนเองใหมีความปลอดภัยได อยู
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
-เ ด็ ก ร อ ย ละ  90 รู จั ก แ ล ะ
หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค 
อุบัติเหตุ  ภัย และส่ิงเสพติด อยู
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ผลการพัฒนา 
เด็กรอยละ 91.36 มีพัฒนาดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

โดยมีผลการพัฒนาในโครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมสํารวจภาวะโภชนาการ
เด็กรอยละ 91.2 มีนาหนัก- สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกายเด็กรอยละ 92.4 มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมด่ืมนมเพื่อสุขภาพเด็ก



รอยละ 91.2 มีนาหนัก- สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน กิจกรรมออกกําลังกายยามเชาเด็กรอยละ 92.4 มี
ทักษะการเคล่ือนไหว รางกายคลองแคลว  
ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี ปากหอม ฟนสวย เด็กรอยละ 91 มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพสุขอนามัย และดูแลตนเองใหมีความปลอดภัยได กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 
เด็กรอยละ 90 รูจักและหลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ  ภัย และส่ิงเสพติด  

จากผลการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายปฐมวัย ดังกลาวสงผลใหเด็ก มี
พัฒนาการดานรางกาย และมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออก ทางอารมณได 

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาไดจัดใหมีกระบวนการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ

และจิตใจ โดยไดดําเนินงานตามโครงการหนูนอยนักสรางสรรค ประกอบดวยกิจกรรมหนูนอยคนเกง จัด
แสดงผลงาน 
ของเด็ก ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น กิจกรรมเร่ืองเลาเชานี้  ให
เด็กได 
เลาเรื่องราวเหตุการณท่ีตนพบเห็นใหครูและเพื่อนฟงในตอนเชา เพื่อเสริมสรางความมั่นใจ กลาพูดกลา
แสดงออก กิจกรรมศิลปะ รองรํา รักธรรมชาติ  ใหเด็กไดสรางสรรคงานศิลปะ รองรํา เคล่ือนไหว
รางกายประกอบเพลง 
อยางอิสระ กิจกรรมบันทึกความดี ใหผูปกครองบันทึกความดีของเด็กทุกสัปดาห สงเสริมนักเรียน ใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและชวยเหลือแบงปนผูอื่น ซึ่งแตละกิจกรรมจะปลูกฝงใหเด็กมีความราเริง แจมใส มี
ความมั่นใจ  
กลาแสดงออก มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง สามารถควบคุมตนเองไดและกลาตัดสินใจ กลาแสดงความ
คิดเห็น ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการหนูนอยนักสรางสรรค 
1.กิจกรรมหนูนอยคนเกง 
 
 
 
 
2.กิจกรรมเร่ืองเลาเชานี้ 
 
 
3.กิจกรรมศิลปะ รองรํา รัก
ธรรมชาติ 
 
 

-รอยละ 78 รอยละของเด็ก
ยอมรับและพอใจในความสามารถ
และผลงานของตนเองและผูอื่น 
อยูในระดับคุณภาพ ดี 
 
-รอยละ 78 ของเด็กมีความมั่นใจ 
กลาพูด กลาแสดงออก อยูใน
ระดับคุณภาพ ดี 
 
-รอยละ 78 ของเด็กช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรีการเคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ อยูในระดับคุณภาพ ดี 

-เด็กรอยละ 92.4 รอยละของ
เ ด็ ก ย อ ม รั บ แ ล ะ พ อ ใ จ ใ น
ความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผูอื่น  
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
-เด็กรอยละ 92 มีความมั่นใจ 
กลาพูด กลาแสดงออก อยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
-เด็กรอยละ 92.4 ช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การเคล่ือนไหว และรัก



 
4.กิจกรรมบันทึกความดี 
 
 

 
-รอยละ 78 ของเด็กรูหนาท่ี 
อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต อยู
ในระดับคุณภาพ ดี 

ธรรมชาติ อยูในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
-เด็กรอยละ 91.8 รูหนาท่ี อดทน
อดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต อยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ผลการพัฒนา 
เด็กรอยละ 92.15 มีการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได โดยมีผลการ

พัฒนาในโครงการตางๆ ดังนี ้กิจกรรมหนูนองคนเกง เด็กรอยละ 92.4 เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ
และผลงาน 
ของตนเองและผูอื่น กิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ เด็กรอยละ 92 ของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก 
กิจกรรมศิลปะ รองรํา รักธรรมชาติ เด็กรอยละ 92.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี มีทักษะการเคล่ือนไหวประกอบ
จังหวะ กิจกรรมบันทึก 
ความดี เด็กรอยละ 91.8 รูหนาท่ี อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต 
        จากผลการดาเนินงานตามโครงการ ในกิจกรรมดังกลาวสงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจมีผล
การประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม  
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาไดจัดใหมีกระบวนการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม  

โดยไดดําเนินงานตามโครงการวิถีพุทธ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนรูจักเลน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม ไดแก กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ จัดใหเด็กทุกคนเขาแถวหนาเสาธง รองเพลงชาติ สวดมนต
และรับรูขาวสารจากครู  
มีวินัยในตนเอง กิจกรรมออมทรัพย เขารวมโครงการโรงเรียนธนาคารบานชุมแสง โดยการเปดบัญชีเงินฝาก
เพื่อฝกนิสัยการออมและรูจักคุณคาของเงิน กิจกรรมวันสําคัญ มีการจัดใหเด็กเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางๆรวมกับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษา กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม ใหเด็กเรียนรูการท้ิงขยะและดูแลรักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียน กิจกรรมยิ้มไหวทักทายกัน  ใหเด็กได ยิ้ม ไหว ทักทายกันในเวลาเชาและเย็น เปนภาษาไทย
,ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมการมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผูใหญ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการวิถีพุทธ 

1.กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 
 
2.กิจกรรมออมทรัพย 
 
 
3.กิจกรรมวันสําคัญ 
 
 
 
4.กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม 
 
 
5.กิจกรรมยิ้มไหวทักทายกัน 
 
 

-รอยละ 78 เด็กมีวินัยในตนเอง
อยูในระดับคุณภาพ ดี 
-รอยละ 78 ของเด็กประหยัด
และพอเพียง อยูในระดับคุณภาพ 
ดี 
 
-รอยละ 78 ของเด็กมีความคิด 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยอยูใน
ระดับคุณภาพ ดี 
-รอยละ 78 ของเด็กมีสวนรวมใน
การรักษาส่ิงแวดลอมอยูในระดับ
คุณภาพ ดี 
-รอยละ 78 ของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย อยูในระดับ
คุณภาพ ดี 

-เด็กรอยละ 92.4 มีวินัยใน
ตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
- เด็กรอยละ 91.6 ประหยัด
และพอเพียง อยูในระดับคุณภาพ 
 ยอดเยี่ยม 
- เด็กรอยละ 91.4 มีความคิด 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
-เด็กรอยละ 91.6 มีสวนรวมใน
การรักษาส่ิงแวดลอมอยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
-เด็กรอยละ 91.8 มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทยอยูในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

 
 

ผลการพัฒนา 
เด็กรอยละ 91.76 มีการพัฒนาการดานสังคม ชวยแหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินยั 

รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่น
ไดโดยมีผลการพัฒนาในโครงการตางๆ ดังนี ้กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ เด็กรอยละ 92.4 มีวินยัในตนเอง  
ปฏิบัติตาม 
กฏระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย เด็กรอยละ 91.6 รูจักความประหยัดและพอเพียง กิจกรรมวัน
สําคัญ 
เด็กรอยละ 91.4 มีความคิด พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กิจกรรมรักษส่ิงแวดลอม 
เด็กรอยละ 91.6 มีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมยิ้มไหวทักทายกัน เด็กรอยละ 91.8 มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย  

จากผลการดาเนินงานตามโครงการดังกลาว สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม และมีผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด พื้นฐานและแสวงหาความรูได 

กระบวนการพฒันา 
สถานศึกษาไดจัดใหมีกระบวนการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

โดยไดดําเนินงานตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ปลูกฝงใหเด็ก ไดเรียนรูดวยการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห  



คิดสรางสรรค ไดทาผลงานดวยตนเอง ผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดแก กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร  
ใหเด็กไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การสังเกตการคนควา ทดลอง การคิด
แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได ใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก เปนตน กิจกรรม
โครงงานของหนู ใหเด็กไดทําโครงงานท่ีเด็กสนใจเรียนรู รูจักสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ต้ัง
คําถาม ในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย สรางสรรคผลงาน ตามความคิดและจินตนาการ เด็กไดเรียนรูในส่ิงท่ีเด็ก
อยากรู ในเรื่องนั้นๆ ไดซักถาม เพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจและมีความคิดรวบยอดท่ีเกิดจากประสบการณการ
เรียนรู ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
1.กิจกรรมหนูนอย
นักวิทยาศาสตร 
 
 
2.กิจกรรมโครงงานของหนู 
 
 
 
 

-รอยละ 78 ของเด็กสนทนา
โตตอบต้ังคําถาม ในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจ อยูในระดับคุณภาพ ดี  
-รอยละ 78 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรมีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย อยูใน
ระดับคุณภาพ ดี 

- เด็กรอยละ 91.8 สนทนา
โตตอบต้ังคําถาม ในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจ อยูในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
- เด็กรอยละ 91.4 มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย อยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ผลการพัฒนา 
เด็กรอยละ 91.6 มีการพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา

ความรูได  
โดยมีผลการพัฒนาในโครงการตางๆ ดังนี้  กิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร เด็กรอยละ 91.8  รูจักการสังเกต 
สํารวจ ต้ังคําถาม และคนหาคําตอบดวยตนเองได มีประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตร ถายทอดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองได กิจกรรมโครงงานของหน ูเด็กรอยละ 91.4  มีทักษะการฟง การพูด 
ส่ือสารไดเหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด 
อยางเปนระบบ สามารถแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล สามารถนําเสนอวิธีคิดดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  

จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรมดังกลาว สงผลใหเด็ก มีพัฒนาการดานสติปญญา มีผล
การประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการดําเนินงาน 
  จากการจัดกิจกรรมดังกลาว 

1. มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได  รอยละ 
91.36 
ซึ่งเด็กมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ เคล่ือนไหวคลองแคลว ทรงตัวไดดี กลามเนื้อใหญกลามเนื้อเล็กประสาน
สัมพันธ  



รูจักดูแลรักษาสุขภาพสวนตนปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงโรคภัย ยาเสพติด ภัยจาก
บุคคลส่ิงแวดลอมภายนอก อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดทุกคน  รอยละ 92.15 ซึ่ง
เด็กราเริงแจมใส แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย รูจักอดทนและรอคอย มีความพึงพอใจในผลงาน
ของตนและผูอื่น 
กลาพูดกลาแสดงออก รูจักชวยเหลือแบงปน ซื่อสัตยสุจริต รูจักช่ืนชมและและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3. มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมทุกคน รอยละ 91.76  ซึ่ง
เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได มีวินัย ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม ท้ิงขยะ 
ถูกท่ี รูจักการไหวการทักทาย เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสดงความรูได รอยละ 91.6             
ซึ่งเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นฟงได รูจักการต้ังคําถามท่ีสนใจหรือสงสัยและพยายามหาคําตอบมี
ความคิดเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร แกปญหาเรื่องงายๆได ใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย 
แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได อานนิทานเลาเรื่องจากภาพและ
สัญลักษณได สรางสรรคผลงานตามความคิดจินตนาการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
จุดเดน 

เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาเปนไปตามวัย มีรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง เคล่ือนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ทรงตัวไดดี และรักษาความสะอาดของรางกายได 
เด็กมีความราเริง แจมใส กลาแสดงออก สามารถบอกความรูสึกของตนเองได รูจักการรอคอย มีนาใจ 
ชวยเหลือแบงปน สามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนได 
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดดี  
มีวินัยในตนเอง มีทักษะในการฟง การพูด ปลูกฝงนิสัยรักการอาน และมีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร 
จุดควรพัฒนา 

ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดมีทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะดานการคิดแกปญหาใหเด็ก มี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ สามารถแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผลดวยตนเอง ผานกิจกรรม ท่ีเด็ก
ไดลงมือทํา และไดตัดสินใจคนหาคําตอบดวยตนเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.1 กระบวนการบริหารและจัดการ  
 กระบวนการพฒันา 

 สถานศึกษามีการสงเสริมใหความสําคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองในการมีสวน
รวมพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ใหผูปกครองมีสวนรวมในการ 
วางแผนการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการเปนไปตามวัย ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และใชหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็ก และมีการประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
1.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
ปฐมวัย 
 
 
2.กิจกรรมประเมินหลักสูตร
ปฐมวัย 
 
 

-โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
-โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปละ 
1 ครั้ง อยูในระดับคุณภาพ ดี 

- โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปละ 
1 ครั้ง อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผานการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สนอง
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ และนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพมีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัด
กิจกรรมเสริมสราง 
ความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน และจัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดานมีการ
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินการใชหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยมีผลการพัฒนาในโครงการ
ตางๆดังนี้  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ กิจกรรมประเมินหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ป
ละ 1 ครั้ง อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรมดังกลาวสงผลใหแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 
 
 



2.2 จัดครูใหพอเพียงกับช้ันเรียน  
กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาใหความสําคัญตอการดูแลและพัฒนาเด็ก โดยไดดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและ

พัฒนาครูปฐมวัย ซึ่งใชกิจกรรมจัดครูใหพอเพียงกับช้ันเรียน จัดใหมีครูท่ีจบตรงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให
เพียงพอตอจํานวนเด็ก ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการครูมืออาชีพ 
1.กิจกรรมจัดครูใหพอเพียงกับ
ช้ันเรียน 
 

- ครูพอเพียงตอช้ันเรียนและมี
ความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัยหรือผาน
การศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 

- ครูพอเพียงตอช้ันเรียนและมี
ความรู ความสามารถในด าน
กา ร ศึ กษ า ปฐมวั ย หรื อ ผ า น
การศึกษาปฐมวัย อยูในระดับยอด
เยี่ยม 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษามีครูเพียงพอตอช้ันเรียน โดยมีครูจบตรงสาขาปฐมวัย ทําใหเด็กมีพัฒนาการ 4 ดาน 

บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรมดังกลาว 
สงผลใหการจัดครูใหเหมาะสมกับช้ันเรียน มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาครูใหมีความเช่ียวชาญในดานการจัดประสบการณ โดยได

ดําเนินงานตามโครงการครูมืออาชีพ ไดแก กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ดังนี้ . 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการครูมืออาชีพ 
1.กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 
 

- ครูมีความรูความสามารถในการ
จัดประสบการณท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
ความหลากหลายสอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล อยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

- ครูมีความรูความสามารถในการ
จัดประสบการณท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
ความหลากหลายสอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล อยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ โดยดําเนินโครงการสงเสริม

และพัฒนาครูปฐมวัย มีการจัดสงครูเขารับการอบรม ศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  



มีการนิเทศภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ ดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีมีองคประกอบครบถวน ผลิตส่ือ นวัตกรรม และนําส่ือไปใชประกอบการจัด
ประสบการณ  
มีการทําวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูเขารวมการพัฒนาตนเอง จากกิจกรรม PLC และครูวัดผล
ประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการ
สงเสริมใหครู 
มีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ  

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดสภาพแวดลอม และส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย 

และเพียงพอท้ังภายในและภายนอกหองเรียนของเด็ก โดยไดดําเนินงานตามโครงการแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไดแก กิจกรรมสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมครูภูมิ
ปญญาในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.กิจกรรมสราง ปรับปรุง และ
พัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 
 
 
 
2.กิจกรรมสงเสริมครูภูมิปญญา
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
3.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
 
 
4.ทัศนศึกษาเรียนรู 

-โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน ท่ีคํานึงถึง
ความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ตอการจัดประสบการณ อยูใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
- โรงเรียนสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเปนรายบุคคล และกลุมอยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีมุมประสบการณท่ี
หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือเพื่อการเรียนรูอยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
-โรงเรียนสงเสริมกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 

- โรงเรียน จัดสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน ท่ีคํานึงถึง
ความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ตอการจัดประสบการณ อยูใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
- โรงเรียน สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเปนรายบุคคล และกลุมอยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีมุมประสบการณท่ี
หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือเพื่อการเรียนรูอยู
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
-โรงเรียนสงเสริมกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

 
 
 
 



ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอโดยการดําเนิน

โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม สะอาด รมรื่น นาอยู
อาศัย  
และมีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณ มีความสัมพันธอันดีตอชุมชน อาคารเรียน
และ 
แหลงเรียนรู มีการปรับปรุงและซอมแซมใหพรอมในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ หองเรียน 
มีความสะอาดสวยงาม ปลอดภัย มีการจัดมุมประสบการณตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จากผลการ
ดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการจัดสภาพแวดลอมและส่ือ เพื่อการเรียนรูอยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 
 
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู  

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มี

การอานวยความสะดวกในการจัดหาส่ือเทคโนโลยี และใหบริการเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยไดดําเนินงาน ตาม
โครงการจัดหาซอมแซมพัสดุครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา ไดแก กิจกรรมซอมแซม ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ 
กิจกรรมจัดหาส่ือวัสดุครุภัณฑ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการจัดหา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการจัดประสบการณ 
1.กิจกรรมซอมแซม ปรับปรุง 
วัสดุ ครุภัณฑ  
 
 
2. กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุ
ครุภัณฑ 
 
 

-โรงเรียนมีการซอมแซมปรับปรงุ
วัสดุ  ครุภัณฑ อยูในระดับ ดีเลิศ 
 
 
- โรงเรียนอํานวยความสะดวก 
ใหบริการส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุอุปกรณเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 
อยูในระดับ ดีเลิศ 
 

- โรงเรียนมีการซอมแซม
ปรับปรุงวัสดุ  ครุภัณฑ อยูใน
ระดับ ดีเลิศ 
 
 
- โรงเรียนอํานวยความสะดวก 
ใหบริการส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุอุปกรณเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 
อยูในระดับ ดีเลิศ  
 

 
ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีการใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
อุปกรณเทคโนโลยี ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ใหมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การจัดประสบการณ ทําใหเด็กไดใชบริการส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการ
ดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู
เพื่อสนับสนุน  
การจัดประสบการณและเพียงพอ มีผลการประเมินคุณภาพ อยูในระดับ ดีเลิศ 



2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
 กระบวนการพัฒนา 

ผูบริหารไดดําเนินการบริหารภายในสถานศึกษา โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและ 
กลยุทธในการดําเนินงาน โครงการพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ 
1.กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
2. กิจกรรมการทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป  
 
 
3.กิจกรรมจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจําป 
 
 
 
4.การจัดทําระบบสารสนเทศ 
 
 
 
5.กิจกรรมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ประจําป  
 
 
6. จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน 
 
7 ประชาสัมพันธการสงเด็กเขา
เรียนในสถานศึกษา 
 
 

-โรงเรียนกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
-โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปอยูในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผน
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีการจัดทําขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ 
อยูในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป/พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ 
 
-โรงเรียนมีการจัดทําและตรวจสอบ
คุณภาพภายในอยูในระดับ ดีเลิศ 
 
-โรงเรียนจัดประชาสัมพันธการสง
เด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 
 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

-โรงเรียนกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยอยูในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
-โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปอยูในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผน
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนมีการจัดทําขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ 
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป/พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
-โรงเรียนมีการจัดทําและตรวจสอบ
คุณภาพภายในอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม 
-โรงเรียนจัดประชาสัมพันธการสง
เด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 
 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 



โครงการพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ (ตอ) 
 
8. จัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน 
 
 
 
9. ติดตามดูแลใหความชวยเหลือ
นักเรียน 
 

 
 
- โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาแก
นักเรียนอยูในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีการติดตามใหความ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 
 
- โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาแก
นักเรียนอยูในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
- โรงเรียนมีการติดตามใหความ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมมีการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ โดยการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีการประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาเพื่อติดตามผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพเด็กมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีชวยแกปญหา 
ชวยเหลือ และสงเสริมเด็กในดานตางๆ จากผลการดาเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาวสงผลใหระบบ
บริหารคุณภาพ ท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และมีผลการประเมินคุณภาพ อยูในระดับ ยอด
เยี่ยม 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาวสงผลใหโรงเรียน 
1.  โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติและบริบทของทองถ่ินสงผลใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ี
เหมาะสมอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.  โรงเรียนมีการจัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมในช้ันเรียนทุกช้ันตามเกณฑ อยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม  

3.  ครูมีวุฒิวิชาเอกและประสบการณท่ีตรงกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยทุกคน โดยการสงเสริม 
ใหเขาอบรมพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
         4.  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย มีส่ือเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและหลากหลาย  
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5.  โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูทุกหองเรียน และมีหองปฏิบัติการพรอมใชงาน  
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 
มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง สงผลให
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 7.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียนและ
ติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



จุดเดน   
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ี หลากหลาย

วิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝาย มีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหเด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรูตามหลักสูตรโรงเรียน ครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
 มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนไดใชกระบวนการรวบรวมและสรุปขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
จุดควรพัฒนา  

1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก  
2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง      

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1.  การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 2.  สงเสริมการทํางานของเครือขายผูปกครองใหมีความเขมแข็งมากข้ึน จัดประชุม สัมมนารวมกับ
คณะครู กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3.  พัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ครอบคลุม 
ทุกดาน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 

ครูจัดประสบการณพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการทุกดาน เต็มศักยภาพโดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้  
3.1 จัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

กระบวนการพัฒนา 
ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการ 
ทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยมีการดําเนินการในโครงการโครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ไดแก กิจกรรมจัดทําเครื่องมือในการประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย กิจกรรมเรียน เลน 
รู  
อยางมีความสุข  กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

 
 



โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
1.กิจกรรมจัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  
 
 

- ครูรอยละ 78 มีการประเมิน
พัฒนาการดวยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย อยูในระดับ
คุณภาพ ดี 
- ครูรอยละ 78 มีการนําผลการ
ประเมินไปพฒันาคุณภาพเด็กอยู
ในระดับคุณภาพ ดี 

- ครูรอยละ 90.8 มีการประเมิน
พัฒนาการดวยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย อยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ครูรอยละ 90.6 มีการนําผลการ
ประเมินไปพฒันาคุณภาพเด็ก อยู
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

 
ผลการพัฒนา 
ครูมีการประเมินพัฒนาการดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย จัดประสบการณไดอยางเหมาะสมกับเด็ก มี
การนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณการเรียนรู การใชแผนการจัดประสบการณ การเรียนรู โดยมีผลการ
พัฒนา 
ในโครงการตางๆ ดังนี้ กิจกรรมจัดทําเครื่องมือในการประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ครูรอยละ 90.8  
มีการประเมินพัฒนาการดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ครูรอยละ 90.6 มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนา 
คุณภาพเด็ก 

จากผลการดาเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการจัดประสบการณท่ีสงเสริม  
ใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ และมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏบิัติอยางมีความสุข 

กระบวนการพัฒนา 
ครูมีการจัดประสบการณท่ีใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรมอยางอิสระดวยตนเอง ใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง 
 ผานการเลน โดยมีการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ซึ่งกิจกรรมหนูนอยนักวิทยาสาสตร กิจกรรม
โครงงานของหนู ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 
1.กิจกรรมเรียน เลน รู อยางมี
ความสุข  
 
  
 
 

 
-ครูรอยละ 78  สรางโอกาสใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรงเลนและ
ปฏิบัติอยางมีความสุขอยูในระดับ
คุณภาพ ดี 
 

 

-ครูรอยละ 91.6  สรางโอกาสให
เด็กไดรับประสบการณตรงเลนและ
ปฏิบัติอยางมีความสุข อยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



ผลการพัฒนา 
ครูมีการสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข จัดประสบการณท่ี

ใหเด็ก 
ไดลงมือทํา ไดเรียนรูผานการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีหลากหลาย เด็ก มีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเปนไปตาม
วัย ไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูผานการเลน เด็กไดเรียนรูผานการลงมือทําดวยตนเอง เด็กจะไดรับ
ทักษะกระบวนการตางๆท่ีจะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรมท่ีเด็กสนใจโดยมีผลการพัฒนาใน
โครงการตางๆ ดังนี ้กิจกรรมเรียน เลน รู อยางมีความสุข ครูรอยละ 91.6  สรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการสรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข และมีผลการประเมินคุณภาพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
กระบวนการพัฒนา 
ครูมีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก มีส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีมีความพรอม
หองเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย โดยไดมีการดําเนินงานตามโครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไดแก กิจกรรมสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมครูภูมิปญญาในการ
จัดการเรียนการสอน  
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดังนี ้
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 
3.กิจกรรมเรียน เลน รู อยางมี
ความสุข  
 
  
 
 

 

-ครูรอยละ 78 ใชแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือ และ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยอยูใน
ระดับคุณภาพ ดี 
 

 

-ครูรอยละ 91.6 ใชแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือ และ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย  
อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 
ผลการพัฒนา 

ครูไดมีการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู มี
การซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมีความพรอมในการจัดประสบการณ และเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 
หองเรียนมีอากาศถายเท มีมุมประสบการณอยูภายในหองเรียน และมีการใหบริการส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใหเด็ก
ไดใชในการเรียนรู โดยมีผลการพัฒนาในโครงการตางๆ ดังนี้ ครูรอยละ 91.6 ใชแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู ใชส่ือ และเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อ ตอการ
เรียนรูใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย และมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 



3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
กระบวนการพัฒนา 

ครูมีการประเมินเด็กตามสภาพจริง และไดมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กแตละบุคคล อยาง
เหมาะสมในการจัดประสบการณ โดยมีการดําเนินงานตามโครงการแฟมผลงานของหนู ไดแกกิจกรรมแฟม
ผลงาน กิจกรรมประเมินพัฒนาการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 
3.กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 
 

 

-ครูรอยละ 78 มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นําผลการประเมินพัฒนาการไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็กอยูในระดับคุณภาพ ดี 
 

 

-ครูรอยละ 91 มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นําผลการประเมินพัฒนาการไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็ก อยูในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

 
ผลการพัฒนา 

ครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง มีการนิเทศการสอนเพื่อดูวิธีการสงเสริมและ
พัฒนาเด็ก  
มีการทําวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแกปญหาในช้ันเรียน และนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเด็ก เพื่อ
สงเสริมเด็กตามศักยภาพ โดยมีผลการพัฒนาในโครงการตางๆ ดังนี้  กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ครูรอยละ 91 
มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
และพัฒนาเด็ก 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการในกิจกรรม ดังกลาว สงผลใหการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณและจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของผูปกครองและผูเกี่ยวของอยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.  เด็กไดมีประสบการณตรง จากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทําดวยตนเองและสราง
องคความรูดวยตนเองจากการทําโครงงาน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม  
อยูในระดับ ดีเลิศ 

4.  ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชนสังเกต สัมภาษณ  



โดยผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณใหดีข้ึนและ
พัฒนาเด็ก อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
จุดเดน  

ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ได
ปฏิบัติจริง 

มีการใหวิธีการ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
ท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน
ทองถ่ิน อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา  

ควรสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 
แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1.  สงเสริมใหครูไดมีการทํางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีความทันสมัยกาวทัน
ตอการเปล่ียนแปลง 
 2.  การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหไดรับประสบการณ
ตรง 
ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนจะนํามาสูการพัฒนาเด็กท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพฒันา 

 1.1 ดานผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
      1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

 ๑. ประชุมและวางแผนงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของผูเรียน
ช้ัน 

 ป.1-3   
๒. มอบหมายงานโดยออกคําส่ังในการทํากิจกรรม ช้ีแจงข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 
๓. คัดกรองนักเรียนท่ีมีปญหาในการอาน การเขียนได ในระดับช้ัน ป.2-3 โดยทดสอบเขียน

ไทย 
ผูเรียนช้ัน ป. 2 - 6 จากคําในบทเรียนช้ัน ป.1 จํานวน 50 คํา ระดับช้ัน ป.2-3 อานถูก 35 คํา(รอยละ 70) 
ระดับช้ัน ป.4-6 อานถูก 40 คํา(รอยละ 80) ถือวาผานเกณฑ การอาน และระดับช้ัน ป.2-3 เขียนถูก 33 
คํา 
(รอยละ 65 ) ระดับช้ัน ป.4-6 เขียนถูก 35 คํา(รอยละ 70 ) ถือวาผานเกณฑการเขียน ผูเรียนท่ีไมผาน
เกณฑ 
 การอานและการเขียน นําไปพัฒนารวมกนัโดยการสอนอาน เขียน ตามกิจกรรม 5 ข้ัน คือ  

ข้ันท่ี 1  เรียนรูรูปสระ  และพยัญชนะ  ดวยการเปลงเสียงและเลนเกม 
  ข้ันท่ี 2  อานแจกลูก  สะกดคํา  ตามผูนํา 



  ข้ันท่ี 3  อานออกเสียงคํา  กลุมคํา  ดวยตนเอง 
  ข้ันท่ี 4  คัดลายมือจากขอความท่ีอานในข้ันท่ี 3 
  ข้ันท่ี 5  ทดสอบเขียนตามคําบอก  จากคําในข้ันท่ี 3 

สวนผูเรียน ป.1 ครูประจําช้ันเปนผูพัฒนาการอาน การเขียนโดยพัฒนาทุกคน  
๔. ทดสอบการอาน การเขียน เพื่อตรวจสอบการจัดกิจกรรม และสอบถามความคิดเห็นของ 

ผูปกครองคณะครูและผูเรียน หลังการพัฒนาโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     5  กิจกรรมสูตรคูณคลองท้ังหองเรียน  ครูผูสอนคณิตศาสตรใหนักเรียนฝกทองสูตรคูณและ
ใหสอบทองเปนรายบุคคลและบันทึกความกาวหนาการทองสูตรคูณของนักเรียนเปนรายบุคคล 

6.  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ใหนักเรียนฝกคิดเลขเร็วกอนเรียนในวิชาคณิตศาสตรวันละ 5 ขอ 
ครูผูสอน 

ตรวจและบันทึกคะแนน 
7. กิจกรรมคิดเลขเร็วจัดกิจกรรมโดยครูผูสอนคณิตศาสตรในทุกระดับใหเด็กฝกคิดเลขเร็ว 

วันละ ๕  ขอกอนเรียนในวิชาคณิตศาสตร 
             8. กิจกรรมการเรียนแบบเวทคณิตเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเสริมในกิจกรรมชุมนุมเพื่อใหเด็กได
เรียนรู 
การคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตในรูปแบบตางๆ 

         9. . ดําเนินการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมออกเปน 5 ฐาน ดังนี้คือ  
ฐานท่ี 1  Ice – Breaking     ฐานท่ี 2  Listening    ฐานท่ี 3  Speaking 

  ฐานท่ี 4  Reading             ฐานท่ี 5  Writing 
แบงผูเรียนออกเปน 5 กลุมตามฐานกิจกรรมโดยคละกันช้ัน ป.1- 6 ผูเรียนเดินเวียนฐานเพื่อทํากิจกรรมตาม
เวลา 
ท่ีกําหนด 

        10. สอบถามความคิดเห็นของผูปกครองคณะครูและผูเรียน หลังการพัฒนาโดยใช
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการ  การพัฒนา
ทักษะการอานและการ
เขียน 
1.กิจกรรม ฝกทักษะอาน
ออก การเขียนได   
 
 
2. อานเขียนยามเชา  
คัดลายมือยามเย็น 
 

 
 
 
- ผูเรียน รอยละ 77 ช้ัน ป.1-3 อานออก 
เขียนได ช้ัน ป.4-6 อานคลอง เขียนคลอง 

 

 
- ผูเรียนรอยละ 77 อาน เขียน คําพ้ืนฐานไดตาม
ระดับชั้น  

 

 
 
 
-  ผูเรียนชั้นป.1-3 รอยละ 92.00 อานออก เขียนได 
- ผูเรียนชั้นป.4-6 รอยละ 85.71 อานคลอง 

 เขียนคลอง 
 
 

-  ผูเรียนชั้นป.1 รอยละ 89.66 อานออก เขียนได 

- ผูเรียนชั้นป.2 รอยละ 95.08 อานออก เขียนได 

-  ผูเรียนชั้นป.3 รอยละ 92.65 อานออก เขียนได 



 
 
 
 
 
 
3. สนุกกับการอาน 

รายสัปดาห   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-  ผูเรียน รอยละ 77 มีความสามารถใน
การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน  
-  ผูเรียน รอยละ 77 มีนิสัยรัก              
การอาน 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูเรียนชั้นป.4 รอยละ 94.23 อานออก เขียนได 

-  ผูเรียนชั้นป.5 รอยละ 96.86 อานออก เขียนได 

- ผูเรียนชั้นป.6 รอยละ 96.47 อานออก เขียนได  

- ผูเรียนชั้นป.1-6 อานออกเขียนได คิดเปนรอยละ 
94.21 

นักเรียนมีความสามารถ  ในการอานจับใจความสําคัญ
จากเรื่องท่ีอาน แยกตามสายชั้นไดดังน้ี 

 - ป.1 จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 78.16 

- ป.2 จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 81.97 

- ป.3 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 79.41 

 - ป.4 จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 78.85 

- ป.5 จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 78.13 

- ป.6 จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 80.00 

รวมทุกระดับชั้น จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 
79.24 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 22 ครั้ง (รอยละ 70) 
จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 78.24 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

- โครงการพฒันาทักษะ
กระบวนการคิดและการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร 
1.  กิจกรรมสูตรคูณคลองท้ัง
หองเรียน   
 
2.  กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
 
 
 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสาร 
1.กิจกรรม  ภาษาอังกฤษ 
วันละคํา 
2.กิจกรรม  สนทนา
ภาษาอังกฤษหนาเสาธง 

 
 
 
-  ผูเรียนรอยละ 70 ไดระดับผลการเรียน 
ข้ึนไปในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
-  ผูเรียนรอยละ 70 มีทักษะในการคิดคํานวณ
ทางดานการเรียนคณิตศาสตร 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 72 สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนา อยางงายๆได 
  
  

- ผูเรียนรอยละ 72 มีทักษะในการใช

 
 
 

- ผูเรียนรอยละ 78.44 ไดระดับผล
การเรียน 3 ข้ึนไปในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
-  ผูเรียนรอยละ87.10  มีทักษะใน 
การคิดคํานวณทางดานการเรียน
คณิตศาสตร 
 
 -  ผูเรียนรอยละ 85.67 สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนา อยางงายๆ
ได   
 

- ผูเรียนรอยละ 86.23 มีทักษะ 



 
ผลการพัฒนา 
 - ไดรับรางวัลโรงเรียนลายมือสวยระดับจังหวัด 
          - เด็กหญิงวรัมพร ทะศรีโพธิ ์ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม ประกวดการเขียนเรื่องจากภาพ   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

-ผูรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ มีผลการประเมินความสามารถดานการอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง
ของผูเรียน (RT) ปการศึกษา ๒๕๖2 ดานการอานออกเสียง ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 68.50  ดานการอานรู
เรื่อง คะแนนเฉล่ียรอยละ 72.81 รวม ๒ สมรรถนะไดคะแนนเฉล่ีย 70.65 

-  เด็กชายพุทธิพงศ   เพชรรัตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร 
-  เด็กหญิงสิริธัญญ ชาวโพธิ์พระ ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม Impromtu Speech   

ระดับช้ัน ป.1 – ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
-  เด็กชายรชตนันท  ชาญดวยกิจ ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม Impromtu Speech   

ระดับช้ัน ป.4– ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
- เด็กหญิงนภัสสร  นิ่มกลาง ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเลานิทาน ( Story Telling ) 

ระดับช้ัน ป.4– ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
 

2. มีความสามารถดานคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 
   กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   ครูทุกระดับช้ันจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน ประกอบไปดวยกิจกรรมยอย ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑ โครงงาน 
โดยผูเรียนทําโครงงานความสนใจ ๒ สะเต็ม ผูเรียนทุกคนเรียนรูรูปแบบการเรียนรู รูปแบบสะเต็มในรูปแบบ
การทดลอง การทําขนม, การนวดฝาเทา, งานประดิษฐ ตามศักยภาพของผูเรียน 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู 
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

 
 
- ผูเรียนมีผลงานการทําโครงงาน ผลงาน
ประดิษฐใหม เฉล่ียรอยละ ๗2 

 
 
- ผูเรียนมีผลงานการทําโครงงาน
ผลงานประดิษฐใหม เฉล่ียรอยละ 

 
3. กิจกรรมท่ี คาย
ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษในการ ติดตอ ส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน   
 

ในการใชภาษาอังกฤษในการ ติดตอ 
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน  
  

 

 

 



 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ stem ศึกษา 
 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
 
 
 

 
- ผูเรียนสามารถบูรณาการหลักการแนวคิด
ข้ันตอนการทํางานและปญหาอุปสรรคของ
การทํางานได รอยละ ๗2 
- ผูเรียนรอยละ 72 มีผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะห เขียน ระดับดีข้ึนไป 
 

87.98 
- ผูเรียนบูรณาการหลักการแนวคิด 
ข้ันตอนการทํางานและปญหา อุปสรรค
ของการทํางานได รอยละ 81.76 
- ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห เขียน  
ระดับดีข้ึนไป 
 

 ผลการพัฒนา 

    -  ผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ปการศึกษา ๒๕๖2 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ จํานวน 499 
คน 
 มีผลงานการทําโครงงานและผลงานประดิษฐใหมในแตละสาระการเรียนรูนักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการ
จัดทําโครงงานไดอยางเปนระบบ เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห 
 -  ผลการปฏิบัติกิจกรรมสะเต็ม ปการศึกษา ๒๕๖2 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ จํานวน 499 
คน สามารถบูรณาการหลักการแนวคิดข้ันตอนการทํางานและปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
 
 
3. ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
กระบวนการพฒันา 

 หองสมุดโรงเรียนบานชุมแสงไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดสรางนวัตกรรมจากองค
ความรู 
ท่ีไดรับโดยสามารถจับใจความจากเรื่องท่ีอานและมีนิสัยรักการอาน สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต สรุปความรู
และ 
มีคุณธรรมในการใชอินเตอรเน็ต และซึ่งมีกิจกรรมยอยดังนี้  

1. กิจกรรมหนึ่งความรูหนึ่งนวัตกรรม ผูเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 นําความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา  
มาสรางนวัตกรรมเพื่อสรุปองคความรูท่ีไดรับจากลังกระดาษคนละหนึ่งช้ิน  โดยมีครูประจําช้ันและครูประจํา
วิชา 
เปนผูใหคําปรึกษาในการสรางช้ินงาน และรวบรวมผลงานผูเรียนจัดแสดงท่ีช้ันเรียนของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูภายในช้ันเรียน 

2. กิจกรรมบันทึกการอานรายสัปดาห ทุกสัปดาหผูเรียนระดับช้ัน ป.1- ป.6 นําความรูท่ีไดจาก
การศึกษาคนควา การอาน การฟง มาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอานรายสัปดาห เพื่อใหผูเรียนไดพฒันา
ทักษะการจับใจความสําคัญตลอดจนมีนิสัยรักการอานจากการบันทึกอยางสม่ําเสมอ โดยมีครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 
แตละระดับช้ันเปนผูตรวจบันทึกตลอดปการศึกษา 
 
 



โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการหองสมุดมีชีวิต 
1 กิจกรรมหนึ่งความรู         
หนึ่งนวัตกรรม 
 
2กิจกรรม บันทึกการอาน 
รายสัปดาห 
 
 
 

 
- ผูเรียนสรางนวัตกรรมจากองคความรู        
ท่ีไดจากหองสมุดเฉล่ียรอยละ72 
 
- ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญจาก 
เรื่องท่ีอานไดเฉล่ียรอยละ72 
- ผูเรียนมีนิสัยรักการอานเฉล่ียรอยละ72 
 
 

 
- ผูเรียนสรางนวัตกรรมจากองคความรู    
ท่ีไดจากหองสมุดเฉล่ียรอยละ 84.91 
 
- ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญจาก 
เรื่องท่ีอานไดเฉล่ียรอยละ 82.23 
- ผูเรียนมีนิสัยรักการอานเฉล่ียรอยละ
82.23 
 

 
ผลการพัฒนา 

-  ผลการดําเนินกิจกรรมหนึ่งความรูหนึง่นวัตกรรม ผูเรียนคนความาสรางนวัตกรรมเพื่อสรุปองค
ความรู  
โดยแตละระดับช้ันสรางนวัตกรรมจากลังกระดาษ จากนั้นรวบรวมนวัตกรรมของผูเรียนจัดเปนผลงานท่ี
หองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรูเพิ่มเติมจากผลงาน    
  -  ผลการดําเนินกิจกรรมบันทึกการอานรายสัปดาห ทุกสัปดาหผูเรียนระดับช้ัน ป.1- ป.6 นําความรู
ท่ีไดจากการศึกษาคนควา การอาน การฟง มาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอานรายสัปดาห เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะ 
การจับใจความสําคัญตลอดจนมีนิสัยรักการอานจากการบันทึกอยางสม่ําเสมอ โดยมีครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยแตละระดับช้ันเปนผูตรวจบันทึกตลอดปการศึกษา  

-  ผลการดําเนินกิจกรรมสนุกกับการเรียนรูและนาํเสนอดวยเทคโนโลยี ผูเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 เขา
ใชบริการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใชอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนอยางเหมาะสม  มีคุณธรรม 
และสรุปความรูโดยผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรม Paint,  Microsoft Word,  Microsoft 
Power Point, Microsoft Excel  

 
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนไดจัดทําโครงการหองสมุดมีชีวิต โดยจัดกิจกรรรมสนุกกับการเรียนรูและนําเสนอดวย
เทคโนโลยี   ผูเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 เขาใชบริการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใช
อินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนอยางเหมาะสม มีคุณธรรม    และสรุปความรูโดยผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอรได  
โดยมีครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร 
เปนผูดูแล 

 
 
 
 
 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด: ผลการดําเนินงาน 
- โครงการหองสมุดมีชีวิต 
 
กิจกรรมสนุกกับการเรียนรู
และนําเสนอดวยเทคโนโลยี 
 

 
 
- ผูเรียนสรางสามารถสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต  สรุปความรูดวยตนเอง        
และมีคุณธรรมในการใชอินเตอรเน็ต      
เฉล่ียรอยละ72 

 
 
- ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต  สรุปความรูดวยตนเอง        
และมีคุณธรรมในการใชอินเตอรเน็ต
เฉล่ียรอยละ 84.13 

ผลการพัฒนา 
ผลการดําเนินกิจกรรมสนุกกับการเรียนรูและนําเสนอดวยเทคโนโลยี ผูเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6  

เขาใชบริการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใชอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนอยางเหมาะสม มี
คุณธรรม และสรุปความรูโดยผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรม Paint,  Microsoft Word,  
Microsoft Power Point, Microsoft Excel รวมเฉล่ียรอยละ 81.03 อยูในระดับดีเลิศ   ความรูโดยผาน
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรม Paint,  Microsoft Word,  Microsoft Power Point, 
Microsoft Excel  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
   กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนดไว ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีกิจกรรมยอย3 กิจกรรม
ดังนี้ 1. ติว O-net และNT โดยแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมกลาง และออน และดําเนินการ
ติวเมื่อเรียนจบตัวช้ีวัดของหลักสูตรแตละวิชาและติวในวันหยุดราชการ โดยครูผูสอนวิเคราะหขอสอบของปท่ี
แลว แลวนํามาติวใหผูเรียน  
โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและหลากหลาย และรวมกับเครือขายการศึกษาจัดกิจกรรมติว O-net และ 
Nt  
       สอนซอมเสริม โดยครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนท่ีไมผานหรือไมเขาใจในบทเรียนช่ัวโมง จัดกิจกรรมในเวลา
วาง  
และสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. กิจกรรม ติว Onet และ
NT  
 
 
 
 
2. สอนซอมเสริม  

 
 
 

-  ผูเรียนรอยละ45 ของผูเรียนท้ังหมดของ
มีผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
อยูในระดับดี 
 
 
 -  ผูเรียนรอยละ77  
มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป    
 

 
 
- ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ nt 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เฉล่ีย
รอยละ 47.52 (อยูในระดับดี) 
- ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เฉล่ียรอย
ละ41.18 (อยูในระดับดี) 
- ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียแตละกลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 
ข้ึนไป เฉล่ียรอยละ 92.26 

 
ผลการพัฒนา 
จากการดําเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผลการดําเนินการดังนี้ 

- ผลสัมฤทธิ์ทดสอบระดับชาติ NT ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 
1. ดานภาษา  มีคะแนนเฉล่ีย 68.28 
2. ดานคํานวณ มีคะแนนเฉล่ีย 52.04 
3. ดานเหตุผล มีคะแนนเฉล่ีย 57.26  

    รวมเฉล่ีย รอยละ 59.19 ซึ่งอยูในระดับดี 
- ผลสัมฤทธิ์ทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

  1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ีย 53.04 
  2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนเฉล่ีย 36.48 
  3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉล่ีย 41.22 
  4. กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ีย 35.98 
      รวมเฉล่ีย 41.68  ซึ่งอยูในระดับดี 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 92.26  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด    

   6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

กระบวนการพฒันา 
 - โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณครูทุกคนจัดกิจกรรมยอย ๒ กิจกรรมยอย ดังนี้ ๑. เกษตรเพื่อชีวิตเรา โดยครูแตละช้ันเรียนจัด
กิจกรรมตามความสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ปลูกพืชสวนครัวในบริเวณท่ีโรงเรียนกําหนดให 
๒. บูรณาการการเรียนการสอน เรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุม
สาระการเรียนรูแกผูเรียนทุกระดับช้ัน  
ครูจัดทําแผนการสอนสอดแทรกแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  



  

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการสงเสริมการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑. เกษตรเพื่อชีวิตเรา 
๒. บูรณาการการเรียนการ
สอน เรื่องแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
กลุมสาระการเรียนรูแก
ผูเรียนทุกระดับช้ัน 
 
 

 
 
 

- ผูเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน
ชีวิตประจําวัน เฉล่ียรอยละ ๗7 
 
 

 

 

 

- ผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจําวัน 
เฉล่ียรอยละ 86.77 
- ผูเรียนสามารถบูรณาการการเรียน
การสอนเรื่องแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอพียงเฉล่ีย รอยละ ๘3.64 
 

 

 
ผลการพัฒนา 
 - ผลการปฏิบัติกิจกรรม 1.เกษตรเพื่อชีวิต ปการศึกษา ๒๕๖2 ผูเรียนจํานวน  499 คน  ผูเรียนนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปบูรณาการในชีวิตประจําวัน ๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการการเรียนการ
สอนเรื่อง 
แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระการเรียนรูแกผูเรียนทุกระดับช้ัน  
ปการศึกษา ๒๕๖2 ผูเรียนจํานวน  499  คน ผูเรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระการเรียนรูแกผูเรียนทุกระดับช้ัน  

1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย โดยนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม   

ซึ่งมีกิจกรรมยอย ๔ กิจกรรม ดังนี้  

๑. สภานักเรียน  มีการเลือกต้ังประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียนโดยใชวิธีการ
เลือกต้ัง 

แบบประชาธิปไตย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑-๖ เขารวมกิจกรรม   

๒. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มีการดําเนินกิจกรรม ทุกๆวันจันทรคณะครูและผูเรียนจะ
แตงกายดวยชุดลูกเสือ-เนตรนารีท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ครูผูสอนทุกคนในแตละระดับช้ันจะตองเปน
ผูสอน 
ลูกเสือ-เนตรนารี  โดยสอนกฎของลูกเสือ  การอยูคายพักแรม  การประกอบอาหารเพื่อการดํารงชีวิตในการ 



อยูคายพักแรม  ซึ่งโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารีทุกปการศึกษา  โดยรวมกับโรงเรียนใน
เครือขายการศึกษาอําเภอวังจันทร  จัดคายลูกเสือ-เนตรนารีใหกับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖   
สวนนักเรียนในระดับช้ันอื่นจะไดเรียนรูในเนื้อหาวชิาลูกเสือ-เนตรนารี  เพื่อเตรียมพรอมการเขาคายพักแรมใน
ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 

๓. วินัยผูเรียน มีการดําเนินกิจกรรม ทุกๆวันโดยคณะครูทุกคนจะมีหนาท่ีในการอบรมวินัย
ของผูเรียน  ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและอบรมวินัยต้ังแตช้ันอนุบาล  ตอนเชา  ตอนกลางและตอนเย็นกอน
กลับบาน  จะเปนหนาท่ีของครูเวรในแตละวันท่ีจะควรอบรมวินัยใหแกผูเรียน  โดยเริ่มจากการระเบียบแถว  
การเขาแถว 
จะตองเขาแถวใหตรง  รูจักเขาแถวเพื่อรับอาหารหรือส่ิงของ  การพูดจาท่ีไพเราะ  มีกริยามารยาทท่ีดีงาม   
ดังอัตลักษณของโรงเรียนท่ีวา  ถือศีล  ๕  กิริยาดี  วจีไพเราะ  มีผูเรียนอยูในหองเรียน  ครูประช้ันหรือครู
ประจําวิชา 
มีหนาท่ีในการอบรม  ปลูกฝงวินัยใหแกผูเรียน 

๔. เขตบริการในโรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรม ทุกๆวันโดยคณะครูทุกคน  ครูประจําช้ันแต
ละช้ัน 
จะคอยควบคุมดูแลการการทําเขตบริการของแตละช้ันเรียนและจะมีครูเวรคอยชวยเหลือในการจัดหาอุปกรณ  
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีจะเปนคนคอยชวยคณะครูอีกทางหนึ่ง  เพื่อใหเขตบริการของแต
ละช้ันเรียนสะอาดเรียบรอย  คณะกรรมการสภานักเรียนตรวจเขตบริการของแตละช้ันแลวรายงานผลหนาเสา
ธง 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และกระบวนการเรียนรู  
ทักษะกระบวนการคิด ความซื่อสัตย และปองกันการทุจริต ซึ่งมีกิจกรรมยอยดังนี้  

1. การจัดคาย “คนดีของแผนดิน” มีวิธีดําเนินการดังนี้ จัดกิจกรรมการเขาคาย“คนดีของแผนดิน”  
โดยมีวิทยากร และพระอาจารย มาใหความรู และทํากิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริต ให
นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 จากผลการจัดกิจกรรมคาย “คนดีของแผนดิน” นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู  
ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต   
 

2. การสรางคุณธรรมจริยธรรม มีวิธีดําเนินการดังนี้ รองเพลงชาติไทย ยืนตรง เคารพธงชาติใน
กิจกรรม 
หนาเสาธง รองเพลงชาติกอนดําเนินกิจกรรมอื่นๆ สวดมนตไหวพระในกิจกรรมหนาเสาธง สวดมนตไหวพระ  
หลังรองเพลงชาติไทย กอนกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรยีน จากผลการจัดกิจกรรมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรม 
๑. สภาผูเรียน 

 
 
 
 

- ผูเรียนมีความรูและปฏิบัติตนไดตาม
ระบอบประชาธิปไตยเฉล่ียรอยละ ๘2  

 

 
 

- ผูเรียน รอยละ 91.31 มีความรูและ
ปฏิบัติตนไดตามระบอบ ประชาธิปไตย 



๒. ลูกเสือ – เนตรนารี 

๓. วินัยผูเรียน 

๔. เขตบริการในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
-  โครงการโรงเรียนสุจริต 
1. การจัดคาย  
“คนดีของแผนดิน”  
2. การสรางคุณธรรม
จริยธรรม 
 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากรดานการศึกษา 
กิจกรรม  
1. 3 R 
2. พลังงานหาร 2 
3. ตาวิเศษ 

  

- ผูเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณและ
เอื้ออาทรตอผูอื่นเฉล่ียรอยละ ๘2 

 

- ผูเรียนเปนผูมีวินัยตอตนเองและสวนรวม 
เฉล่ียรอย ๘2 

- ผูเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม เฉล่ียรอยละ 
๘2 

 
 

- ผูเรียนไดรวมกิจกรรมเขาคาย “คนดีของ
แผนดิน” เฉล่ียรอยละ 82 
- ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเฉล่ียรอยละ 
82 
 
 
- ผูเรียนรอยละ  82 เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของทรัพยากร 
- ผูเรียนรอยละ  82 สามารถใชทรัพยากร
ไดอยางประหยัดและคุมคา 
- ผูเรียนรอยละ  82 สามารถนําความรู
เรื่องการประหยัดทรัพยากรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

- ผูเรียน รอยละ 99.40 มีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณและเอื้ออาทร 

ตอผูอื่น 

- ผูเรียน รอยละ 96.59 มีวินัย 

ตอตนเองและสวนรวม 

- ผูเรียน รอยละ 89.67 มีความ
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 

 

-  ผูเรียน รอยละ 87.77 ไดรวม
กิจกรรมเขาคาย “คนดีของแผนดิน”  
- ผูเรียนรอยละ 88.02  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
- ผูเรียนรอยละ  92.00 เห็นคุณคา
และความสําคัญของทรัพยากร 
- ผูเรียนรอยละ  92.50 สามารถใช
ทรัพยากรไดอยางประหยัดและคุมคา 
- ผูเรียนรอยละ 90.80 สามารถนํา
ความรูเรื่องการประหยัดทรัพยากรไป
ใชในชีวิตประจําวัน 
 

ผลการพัฒนา 
     โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- การจัดกิจกรรมสภานักเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖2 นักเรียนมีความรูและปฏิบัติตนไดตามระบอบ
ประชาธิปไตย  

-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มีการจัดกิจกรรมคายลูกเสือ – เนตรนารี เปนประจําทุกป นักเรียนมี
ความกตัญูตอผูมีพระคุณและเอื้ออาทรตอผูอื่น มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง  

- วินัยนกัเรียน มีการอบรมระเบียบวินัยนักเรียนในชวงเวลาพักกลางวันทุกวัน เพื่อใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัย  นักเรียนมีวนิัยตอตนเองตอสวนรวม และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  

- เขตบริการในโรงเรียน โดยใหนักเรียนทําเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองตามท่ีกําหนด นักเรียนมี
ความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  

   โครงการโรงเรียนสุจริต 



- ผลการดําเนินกิจกรรม การจัดคาย “คนดีของแผนดิน” โดยมีวิทยากร และพระอาจารย มาให
ความรู และทํากิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริต ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  
นักเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยดานคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตยสุจริต  

- ผลการดําเนินกิจกรรม การสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยปลูกฝงใหผูเรียนรองเพลงชาติไทย ยืนตรง  
เคารพธงชาติในกิจกรรมหนาเสาธง รองเพลงชาติกอนดําเนินกิจกรรมอื่นๆ สวดมนตไหวพระในกิจกรรมหนา
เสาธง 
สวดมนตไหวพระหลังรองเพลงชาติไทย กอนกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน จากผลการจัดกิจกรรมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรดานการศึกษา 
      -  ผูเรียนเห็นความสําคัญในการใชทรัพยากร ใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด 

 2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
กระบวนการพฒันา 
  โรงเรียนมีการพฒันาระบบการดําเนินงาน  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายงานตางๆ 
อยางเหมาะสม  โดยจัดกิจกรรมยิ้ม ไหว ทักทายกัน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมหนาท่ีเด็กดี  
ปฏิบัติตนเปนตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  สวดมนตวันสุดสัปดาห  โรงเรียนศีลหา  ทําบุญวันพระ  
พุทธศาสนสุภาษิตประจําใจ  กิจกรรม 
เขาคายคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมออมทรัพย  กิจกรรมบันทึกความดี  มีการตรวจสอบการดําเนินงาน  
และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน/ปรับปรุงพฒันาจากผลการจัดกิจกรรมท่ีผานมาทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 1.ยิ้ม ไหว ทักทายกัน 
 2. กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 
 
 3. กิจกรรมเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม 
 4. กิจกรรมบันทึกความดี 
 
 5. กิจกรรมหนาท่ีเด็กดี 
 
 6. กิจกรรมออมทรัพย 
 7. ปฏิบัติตนเปนตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
 8. สวดมนตวันสุดสัปดาห 
 9. โรงเรียนศีลหา 
 10. พุทธศาสนสุภาษิต 
ประจําใจ 
 11. ทําบุญในวันพระ 
 

 
-  ผูเรียนรอยละ  82 ปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 
-  ผูเรียนรอยละ  8๒ ปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 
- ผูเรียนรอยละ  8๒ ปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 
- ผูเรียนรอยละ  8๒ ปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
มอบหมายและถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  8๒ ปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
มอบหมายและถูกตอง 

- ผูเรียนรอยละ 82 รูจักประหยัดและเก็บออม 
- ผูเรียนรอยละ  82 ปฏิบัติตนตามแนวทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 
 
- ผูเรียนรอยละ  8๒ ปฏิบัติตนตามแนวทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  8๒ ปฏิบัติตนตาม
แนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  82 มีสวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีไทยของทองถ่ิน   

 
-  ผูเรียนรอยละ  94.00 ปฏิบัติตนได
ถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 
-  ผูเรียนรอยละ  93.10 ปฏิบัติตนได
ถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 
- ผูเรียนรอยละ  91.50 ปฏิบัติตนได
ถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 
- ผูเรียนรอยละ  94.50  ปฏิบัติหนาท่ี
ไดรับมอบหมายและถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  94.00 ปฏิบัติหนาท่ี
ไดรับมอบหมายและถูกตอง 

- ผูเรียนรอยละ 93.30 รูจักประหยัดและเก็บออม 
- ผูเรียนรอยละ  92.90 ปฏิบัติตนตาม
แนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  94.40 8๒ ปฏิบัติตน
ตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  91.70 ปฏิบัติตนตาม
แนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 
- ผูเรียนรอยละ  93.90 มีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน   

 
ผลการพัฒนา 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายงานตางๆ อยางเหมาะสม  โดยจัดกิจกรรมยิ้ม ไหว 
ทักทายกัน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมหนาท่ีเด็กดี  ปฏิบัติตนเปนตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ  สวดมนตวันสุดสัปดาห  โรงเรียนศีลหา  ทําบุญวันพระ  พุทธศาสนสุภาษิตประจําใจ  กิจกรรมเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมออมทรัพย  กิจกรรมบันทึกความดี  สงผลให  ผูเรียนท่ีปฏิบัติตนไดถูกตองตาม
วัฒนธรรมและคานิยมไทย   
ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายและถูกตอง  ประหยัดและรูจักเก็บออม  ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือไดถูกตอง  มีสวนรวมในและสืบสานกิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน  
 

 

 

 

 



3 .การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
กระบวนการพฒันา 

  -  โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญของสถานศึกษาและศาสนาเพื่อใหผูเรียนไดเขารวม
กิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติ เปนการปลูกฝงใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ท่ีพึงประสงค และเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ โดยมกีิจกรรมยอยดังนี้  
 1. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-6 ทุกคนเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา  และวันออกพรรษา  โดยผูเรียนเขา

รวมกิจกรรม 

ท้ังภายในโรงเรียนมีการใหความรูกับผูเรียนและพาผูเรียนไปรวมกิจกรรมกับวัดชุมแสง 

  ๒. กิจกรรมวันสําคัญของสถานศึกษา  ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
ของสถานศึกษาไดแกกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  วันแหงความสําเร็จ  วันไหวครู   วันสุนทรภู  วันตานยาเสพติด

โลก   

วันภาษาไทย  วันแมแหงชาติ  สัปดาหวิทยาศาสตร วันพอแหงชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหกับ

ผูเรียน 

ทุกคนไดทํากิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข  

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
โครงการวันสําคัญของ
สถานศึกษาและศาสนา   
  

- วันสําคัญทางศาสนา 
-วันสําคัญของสถานศึกษา 
 

 

 

 
 
 
-  ผูเรียนรอยละ 82  ท่ีเขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
- ผูเรียน รอยละ 82  ยอมรับและทํา
กิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข 
- ผูเรียนรอยละ 82  มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
-  ผูเรียนรอยละ 82  มีความเอื้ออาทรและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
-  ผูเรียนรอยละ 82  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
- ผูเรียนรอยละ 82  ตระหนัก  รูคุณคา  
รวมอนุรักษวฒันธรรมไทย 
 
 

 
 
 
-  ผูเรียน รอยละ 91.30 ท่ีเขารวมกิจกรรม
วันสําคัญท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
- ผูเรียน รอยละ 92.28  ยอมรับและทํา
กิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข 
- ผูเรียนรอยละ 99.28 มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
-  ผูเรียนรอยละ 91.74  มีความเอื้ออาทร
และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
-  ผูเรียนรอยละ 91.96  ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
- ผูเรียนรอยละ 92.50 ตระหนัก  รูคุณคา  
รวมอนุรักษวฒันธรรมไทย 
 
  

 
 



ผลการพัฒนา 

 ผลการดําเนินงานกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา  ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-6 ทุกคนเขารวม
กิจกรรมทางศาสนาไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา  และวันออกพรรษา  

โดยผูเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังภายในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญตางๆกับผูเรียนและ

ทํากิจกรรมภายในหองเรียนโดยครูประจําวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และพาผูเรียนไปรวมกิจกรรม

กับทําบุญ  

แหเทียน เวียนเทียน ไวพระ สวดมนตท่ีวัดชุมแสงอยางสม่ําเสมอ สงผลใหผูเรียนเปนคนดีอยูรวมกันอยางมี

ความสุข และมีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย มีความกตัญูตอครู และญาติพอแมพี่นอง 
 

 

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะโดยใช 
กิจกรรม ดังนี ้

1. ขยับกาย  สบายชีวี  ดําเนินการโดยใหผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1 – 6/3  
 เขารวมกิจกรรมขยับกาย  สบายชีวี  โดยจัดใหมีการออกกําลังกายทุกเชาหนาเสาธง  กอนเขาช้ันเรียน ซึ่งเปน
การเสริมแรงใหเกิดการกระตือรือรน สมองปลอดโปรงเตรียมพรอมสําหรับการเรียนการสอน กําหนดใหมี
กิจกรรมเลนกีฬาทุกวันพุธในช่ัวโมงสุดทาย 

2. ทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ใหผูเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรมทดสอบและสรางเสริม 
สมรรถภาพทางกาย  โดยดําเนินการดังนี้  คือ ดําเนินการประชุมคณะครูทุกคน  เพื่อรับทราบและรวม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม  เพื่อไปแจงใหผูเรียนทุกคนทราบและเขารวมกิจกรรมโดย
พรอมเพรียงกนั   
มติท่ีประชุมคือ  ดําเนินการแบงกําหนดครูเขาประจําฐานการทดสอบทุกคน อยางนอยฐานละ 2 คน และแบง
ผูเรียนออกเปนกลุม จํานวน 7 กลุม ตามจํานวนฐานการทดสอบ ซึ่งในแตละกลุมจะตองประกอบไปดวย
ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  คละกันไป เพื่อใหมีการรวมกิจกรรมแบบพี่ดูแลนอง  เพื่อนดูแล
เพื่อน  และแตละกลุม 
ก็ดูแลซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมนี้พีซ่ึ่งเปนหัวหนาครอบครัวตองพานองๆ ในครอบครัวไปเขาฐานแตละฐาน
ของกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพใหครบทุกฐานแลวนําผลการทดสอบท่ีไดมาสงท่ีครูผูดูแลในการ
ประมวลผลตอไป   

3. กีฬาสี ดําเนินการโดยใหผูเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรมกีฬาสี โดยดําเนินการดังนี้  คือ 
ดําเนินการประชุมคณะครูทุกคน  เพื่อรับทราบและรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม  เพื่อ
ไปแจงใหผูเรียนทุกคนทราบและเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน  มติท่ีประชุมคือ แบงผูเรียนเปน 4  สี 
ไดแก สีแดง  เหลือง  ฟา  และเขียว ใหผูเรียนคัดเลือกประธานสีของแตละสี  กําหนดครูท่ีปรึกษาแตละสีเพื่อ
ควบคุมดูแลในการหานักกีฬา  กองเชียร ฝกซอมกีฬา และสงนักกีฬาเขาแขงขัน  โดยมีการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ ไดแก  วอลเลยบอล   เปตอง   ฟุตบอล 9 คน    กีฬาอนุบาล  กรีฑา  และกีฬาพื้นบาน  มี
วัตถุประสงคของการจัดการแขงขันดังนี้  

1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 



2. เพื่อสรางความสามัคคีของหมูคณะท้ังบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกดานทักษะกีฬา และมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
4. เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
5. เพื่อใหผูเรียนรูจักใชเวลาวางมาเลนกีฬาใหหางไกลยาเสพติด 
6. เพื่อเปนการพัฒนาทักษะดานกีฬาของผูเรียนใหไปสูความเปนเลิศ   

4. ลูกเสือจราจร โดยใหผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการอบรมเปนผูรับผิดชอบในการ
เปนลูกเสือจราจร โดยกําหนดกลุมเปนเวรแบงหนาท่ีตามเวรรับผิดชอบคอยทําหนาท่ีในการดูแลเรื่อง
การจราจร โดยเขาไปชวยเจาหนาท่ีตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกในการจราจรหนาโรงเรียน และเมื่อ
สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีตองมีแขกหรือผูปกครองเขามารวมกิจกรรมในจํานวนมาก การสัญจรไปมา จึงตองมี
การจัดระเบียบการสัญจร สถานท่ีจอดรถ   
การเปด-ปด ประตู ในตอนเชาใหผูเรียนเขามาภายในโรงเรียนโดยผูปกครองจะตองจอดรถและใหบุตรหลานลง
หนาโรงเรียนแลวเดินเขามา  รวมถึงกิจกรรมหนาเสาธงการเดินเขาช้ันเรียนก็ตองเดินเปนแถว เปนระเบียบ
เรียบรอยซึ่งผูเรียนทุกคนตองถือปฏิบัติกัน การเปล่ียนช่ัวโมงเรียน การเดินไปเรียนแตละอาคารเรียนก็ตองเปน
แถว  เปนระเบียบ  ซึ่งจะมีครูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 เปนผูคอยดูแลคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา 

 
 
 
5. สงเสริมศักยภาพดานดนตรีและนาฏศิลปเขารวมกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานดนตรีและนาฏศิลป   
โดยดําเนินการดังนี้  คือ ดําเนินการประชุมคณะครูทุกคน  เพื่อรับทราบและรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกิจกรรม  เพื่อไปแจงใหผูเรียนทุกคนทราบและเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน  มติท่ี
ประชุมคือ มอบหมายใหครูผูรับผิดชอบกิจกรรมทําการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป ในกลุมสาระ
ศิลปะ และคัดเลือกผูเรียนท่ีมีความสามารถดานดนตรี-นาฏศิลป มาฝกซอมเพื่อพัฒนาดานดนตรี นาฏศิลป 
สามารถไปรวมกิจกรรมตางๆท่ีชุมชนไดจัดข้ึน  เชน  รําในงานแหเทียนเขาพรรษา  เลนกลองยาว  วงดุริยางค  
จัดหาและซอมแซมเครื่องดนตรี   
เชาชุดการแสดง 

6. ศิลปะสรางสรรค ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกคน เขารวมกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดย
ดําเนินการดังนี้  คือ ดําเนินการประชุมคณะครูทุกคน  เพื่อรับทราบและรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกิจกรรม โดย สนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมประกวดวาดภาพในกิจกรรมตางๆ 
เชน ประกวดวาดภาพในงานวันวิ่งควายอําเภอวังจันทร  แขงขันวาดภาพระบายสีในการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมเครือขายการศึกษาวังจันทร และ  
สพป.ระยอง เขต 2   กิจกรรมประกวดวาดภาพของอุทยานกอลฟวังจันทร 

7. รณรงคตอตานยาเสพติด นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1 – 6/3  เขารวมกิจกรรมรณรงค
ตอตานยาเสพติด โดยใหความรู และรณรงคเรื่องยาเสพติดในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม  และวัน
ตอตานยาเสพติด   
26  มิถุนายน  มีการเดินรณรงคตอตานยาเสพติดไปในชุมชน แจกแผนพับการตอตานยาเสพติด นักเรียนแตง
คําขวัญ 
ตอตานยาเสพติด  และวาดภาพรณรงคตอตานยาเสพติด 



8. สายใยชุมชน    นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา เขารวมกิจกรรมสายใยชุมชน  โดยการเขารวม
กิจกรรมตางๆของชุมชน เชน งานหลอเทียนของวัดชุมแสง  ประเพณีวิ่งควาย  งานแหเทียนเขาพรรษา  งาน
วันลอยกระทง และวันสําคัญตางๆ  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆขอโรงเรียนเผยแพรลงใน ไลนกลุมของ
ตนสังกัด  Facebook และบอรดประชาสัมพันธของโรงเรียนใหผูปกครองและบุคคลท่ัวไปรับทราบ 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมยอย 4 กิจกรรมดังนี้  
๑. บริการอนามัยโรงเรียน จัดทําเอกสารใหความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บและวิธีดูแลและปองกัน

ตนเองเวลาเจ็บปวยแกเด็กและผูปกครอง ดูแลดานสุขภาพอนามัยใหแกผูเรียน ดานการเจ็บปวย การตรวจ
สุขภาพรางกาย  

๒. อบรมผูนําอนามัยผูเรียน  จัดอบรมใหความรูดานสุขภาพแกผูนําอนามัยนักเยน สามารถดูแลตรวจ

สุขภาพของเพื่อนรวมช้ันเรียน หรือในโรงเรียน  เปนผูชวยเจาหนาท่ีโรงพยาบาล ดูแลดานความสะอาดดาน

สุขอนามัยของโรงเรียน หองปฐมพยาบาล  เปนผูชวยครูดูแลปฐมพยาบาลผูปวยเบ้ืองตน ปญหาดานสุขภาพ

อนามัย  และยังแบงเบาภาระครู  ในการดูแลสุขภาพผูเรียนในโรงเรียน  

๓. จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนมใหกับผูเรียนทุกคนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๒ 
และ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – 6  

๔.  ประกันอุบัติเหตุ ดําเนินการจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียนทุกคนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 
– 2 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 

 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะท่ีดี มี
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ 
กิจกรรม 
   1) ขยับกาย  สบายชีวี 
   2) ทดสอบและสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 
   3) กีฬาสี 
   4) ลูกเสือจราจร 
   5) สงเสริมศักยภาพดาน
ดนตรีและนาฏศิลป 
   6) ศิลปะสรางสรรค 
   7) รณรงคตอตานยาเสพ
ติด 
   8) สายใยชุมชน               
   

 
 
 
 
 
- ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพเฉล่ีย
รอยละ  82 
- ผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑ
มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขเฉล่ียรอย
ละ  82 
- ผูเรียน สามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปญหาทางเพศเฉล่ียรอยละ  82 
- ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
สรางสรรคตางๆ เฉล่ียรอยละ 82 

 
 
 
 
 
- ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพเฉล่ียรอย
ละ  88.50 
- ผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑ
มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขเฉล่ียรอยละ  
88.75 
- ผูเรียน สามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ใหโทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปญหาทางเพศเฉล่ียรอยละ  86.75 
 - ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
สรางสรรคตางๆ เฉล่ียรอยละ 100 



- โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
กิจกรรม 
1. บริการอนามัยโรงเรียน 
2. อบรมผูนําอนามัยผูเรียน 
3. จัดอาหารกลางวัน/ 
อาหารเสริมนม  
4. การประกันอุบัติเหตุ 

 
 
 

 
 

 
 
 
-  ผูเรียน รอยละ 82 ไดรับการบริการดูแล
สุขภาพ  
-  ผูเรียน รอยละ 82  ท่ีเปนผูนํามีความรู
เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน  
- ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับอาหาร
กลางวัน/อาหารเสริมนม  
- ผูเรียน รอยละ 100 ทําประกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
-  ผูเรียน ไดรับการบริการดูแลสุขภาพ  
รอยละ ๑๐๐  
- ผูเรียนท่ีเปนผูนํา มีความรูเกี่ยวกับงาน
อนามัยโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ 
-  ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับอาหารกลางวัน/
อาหารเสริมนม 
- ผูเรียนทําประกันอุบัติเหตุ รอยละ 100  

 
ผลการพัฒนา 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

      - เด็กชายพิพัฒนธนสิทธิ์ พิมพนิ่ม ช้ัน ป.6 ชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตรชาย รุน 12 ป อันดับ 3 วิ่ง 
200 เมตรชาย รุน 12 ป และอันดับ 4 กระโดดไกลชาย รุน 12 ป 
       -  เด็กชายพัชรพล งามนัก ช้ัน ป.6 ชนะเลิศ อันดับ 2 กระโดดไกลชาย รุน 12 ป 
       - เด็กชายอนุชัย ดีหมั่น ช้ัน ป.4  ชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 5,000 เมตรชาย รุน 15 ป และ อันดับ 17  
วิ่ง 1,500 เมตรชาย รุน 15 ป 
       - การแขงขันฟุตบอลเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป จัดการแขงขันโดย อบจ.ระยอง ไดอันดับท่ี 3 
       - รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชายคู  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิสหญิงคู  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลยบอลชาย  
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วอลเลยบอลหญิง  
       - รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน 
   -โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
 - ผูเรียนไดรับบริการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ผูนําอนามัยความรูเกี่ยวกับงาน
อนามัย ผูเรียนมีความรูดานสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รูจักปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
โรคตาง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน งดอาหารท่ีเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ  
 - ผูเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด และรูจักวิธีการปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด 
 - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง 

แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพเพื่อยกระดบัใหสงูข้ึน 
 1.  จุดเดน 



 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน การเขียน และการคิด
คํานวณ สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  มี
การ 
จัดแหลงเรียนรูภายในไดอยางเหมาะสม มีส่ือดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผูเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด มี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 

ของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสามารถแกปญหาอยางมีเหตุมีผล 
3. แนวทางในการพัฒนา 
      1. พัฒนาใหผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ โดยการจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ครูผูสอนวิเคราะหผลทดสอบ 
ระดับชาติในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของปการศึกษา 2562 ในแตละ
วิชามีมาตรฐานใดผูเรียนทําไดไมถึงรอยละ 50 ครูผูสอนวิชานั้นหาแนวทางแกไขในปการศึกษาตอไป  

      2. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา
อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหาอยาง
มีเหตุผล   
             3. ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใหครูไดรับการพัฒนา และหาเจาของภาษา 
มาจัดกิจกรรมดานการส่ือสาร 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพนัธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการพฒันาระบบการดําเนินงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุมคา 
(Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปดเผย/โปรงใส 
(Transparency) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม (Participation) และหลัก
นิติธรรม (Rule of Law) โดยมีการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายงานตางๆอยางเหมาะสม  
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยวิเคราะหจุดเดน  
จุดดอย และโอกาสของสถานศึกษา วางแผนในการสงเสริมและพัฒนาโดยภาคี 4 ฝายมีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยสํารวจ
ขอมูลและสภาพปญหา ประชุมวางแผนการจัดทํา แตงต้ังบุคลากรผูรับผิดชอบ นํารางแผนปฏิบัติการประจําป
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดพิมพและสงฝายงานตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน มีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป โดยการประชุมช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม จัดทํา
ปฏิทิน ติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทิน และจัดทํารายงานการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีการ
วางแผน แตงต้ังผูรับผิดชอบอยางเหมาะสม  



ทุกกระบวนการมีการประเมนิผลการดําเนินงานทุกส้ินปการศึกษา สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน/
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการจัดกิจกรรมท่ีผานมาทุกครั้ง 

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการพฒันาระบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานยึดหลักธรรมมาภิบาล 
   1. แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานในฝายตางๆ  
   2. จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ 
การจัดการศึกษา  
   3. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป/ พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
  4.จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจําปสรุปโครงการ 
  5. จัดทํารายงาน 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
- โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนอยูในระดับ 
ดีเลิศ 
- โรงเรียนใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการ อยูในระดับ 
ดีเลิศ 
-. โรงเรียนจัดแผนปฏิบัติการประจําป  
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับ 
ดีเลิศ 
 

 
 
 
- โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการ อยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
-  โรงเรียนจัดแผนปฏิบัติการประจําป  
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 

ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดรับผลจากการวางแผนการ
ทํางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป และการวางงานตามปฏิทิน ตามลําดับ เห็นไดชัดจาก
การจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ ท่ีเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย มีคะแนนความพึงพอใจของผูปกครอง 
ผูเรียน และผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับดีเลิศ และยังมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งหลัง
เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ หรือส้ินภาคการศึกษา 

 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กระบวนการพฒันา 
 BChS Model  เปนโมเดลท่ีใชในการบริหารงาน เพื่อขับเคล่ือนภารงานของโรงเรียนท้ัง 4 งานให
ประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามท่ีต้ังไว B = become a problem บุคลากรทุกคนมีสวนรวม  ใน
การดําเนินงานและเปนผูท่ีแกปญหา C = Chieef change พรอมรับการเปล่ียนแปลง เปนผูนําและผูตาม  
การเปล่ียนแปลงตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง S = Start up  พรอมปฏิบัติสูการเปล่ียนแปลงทันที และใช 3 
ป ในการสรางความเขมแข็ง คือ ประสาน โปรงใส และประชาสัมพันธ  
 โรงเรียนมีการพฒันาระบบการดําเนินงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุมคา 
(Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปดเผย/โปรงใส 
(Transparency) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม (Participation) และหลัก



นิติธรรม (Rule of Law) โดยมีการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายงานตางๆอยางเหมาะสม  
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยวิเคราะหจุดเดน  
จุดดอย และโอกาสของสถานศึกษา วางแผนในการสงเสริมและพัฒนาโดยภาคี 4 ฝายมีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยสํารวจ
ขอมูลและสภาพปญหา ประชุมวางแผนการจัดทํา แตงต้ังบุคลากรผูรับผิดชอบ นํารางแผนปฏิบัติการประจําป
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดพิมพและสงฝายงานตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน มีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป โดยการประชุมช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม จัดทํา
ปฏิทิน ติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทิน และจัดทํารายงานการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีการ
วางแผน แตงต้ังผูรับผิดชอบอยางเหมาะสม 
ทุกกระบวนการมีการประเมนิผลการดําเนินงานทุกส้ินปการศึกษา  
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน/ปรับปรุงพฒันาจากผลการจัดกิจกรรมท่ีผานมาทุกครั้ง 
  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีพรอมใชงาน  เมื่อ
โรงเรียน 
มีการจัดกิจกรรม หรือมีขอมูลขาวสารประชาสัมพันธตางๆ จะทําการเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต
ของโรงเรียนใหบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ไดรับทราบขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธตางๆ ของ
โรงเรียน พฒันาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนมี
การใหบริการอินเตอรเน็ต แกครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน ในการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 โรงเรียนไดดําเนินจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน มีการประชุม วางแผน  ออกคําส่ัง
การดําเนินการจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพื่อใหมีการชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน 
มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน รวมกับบุคลากร    ทุกฝายท่ี
เกี่ยวของท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ไดแก ครู ผูปกครอง มีการแนะแนว ปองกันและแกปญหาผูเรียนท่ี
เปนกลุมเส่ียง โดยมีการจัดใหคําปรึกษา ดานความสามารถ ดานสุขภาพและครอบครัว รวมท้ัง   ใหคําแนะ
แนวดานการศึกษา และทักษะชีวิต 
         โรงเรียนมีการรับเด็กระดับปฐมวัย และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เขาศึกษาตามแผนการดําเนินงาน
โดยเริ่มต้ังแตการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการรับเด็กกอนเกณฑ และท่ีถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมี
หนาท่ีรับเด็กท่ีมีอายุ 4 – 7 ป ในเขตบริการ และนอกเขตบริการของโรงเรียนเพื่อเขาเรียนในปการศึกษา 
2562 และปฏิบัติตามคําส่ังนั้น การเพิ่มโอกาสใหเด็กยากจน ยากจนพิเศษ และเด็กพิการ ดําเนินการตาม
ข้ันตอนโดยการออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ประสานงาน
ตางๆใหสําเร็จลุลวงตามแผนการท่ีกําหนด การจัดหาทุนการศึกษาใหเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาส
และเด็กพิการ โดยการสรรหานักเรียนตามจํานวนทุนไดท่ีรับในทุกๆ หองเรียนอยางเทาเทียมกัน  และการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา โรงเรียนไดจัดหาทรัพยากรในการจัดการศึกษาเขาช้ันเรียนทุกช้ัน และ
หองพิเศษทุกหองอยางเหมาะสม 
  โรงเรียนมีการนิเทศช้ันเรียน และนิเทศการเรียนการสอน ปละ 2 ครั้ง และมีระบบประกันภายใน
สถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการ 
 
 
 



 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการ  การบริหารโดยใช BChS Model   
1. BChS Model   
2. 3 ป. 

 
 
 

 

 
 
-การขับเคล่ือนการ
บริหารงานของ
โรงเรียนอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม  
 
 
-  ความรวมมือของ
บุคลากรทุกฝายในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม 

 
 
-บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของรูบทบาท
หนาท่ีของตนเองและ
สามารถขับเคล่ือนงาน
ท้ัง 4 งานของโรงเรียน
ไปสูเปาหมายไดใน
ระดับ 
ยอดเยี่ยม 
- บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของทุกฝายให
ความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม 

- โครงการพัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยึด
หลักธรรมมา 
ภิบาล 
   1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายตางๆ  
   2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/ พัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบ                     เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู 
กิจกรรม 
1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตของโรงเรียน 
 ๒. การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน  

 
 
 
 
- โรงเรียนมีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจนอยูใน 
ระดับยอดเยียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียนมีขอมูล
สารสนเทศและเว็บไซต
ท่ี พรอมใชงาน 

 
 
 
 
- โรงเรียนมีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากําหนดอยู
ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียนมีขอมูล
สารสนเทศและเว็บไซต
ท่ี พรอมใชงาน 



ครบถวน สมบูรณ อยู
ใน 
ระดับดีเลิศ 
- โรงเรียนมีการ
ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอน อยูใน
ระดับดีเลิศ 

ครบถวน สมบูรณ 
ระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนมีการ
ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
กิจกรรม 
๑. การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 
๒. การออกเยี่ยมบานผูเรียนทุกคน 
๓. คัดกรองผูเรียน 
 
๔. การแนะแนว ปองกนัและแกปญหา 
- โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
กิจกรรม 
1. การเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดเขา
เรียน 
3. เด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดรับการ
ชวยเหลือ 
4. ระดมทัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  
 

 
 
 
- ผูเรียน รอยละ 82 มี
ขอมูลผูเรียนรายบุคคล 
- ผูเรียน รอยละ 82 
ไดรับการเยี่ยมบาน 
 
- ผูเรียน รอยละ 82 
ไดรับการคัดกรอง 
 
-  ผูเรียนรอยละ 82 
ไดรับการแนะแนว 
ปองกันและแกปญหา 
 
 
 
- รอยละ 100 ของ
เด็กในเขตพื้นท่ีบริการ
ไดรับการเกณฑเขา
เรียน การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 
 
- ผูเรียน รอยละ 100 
มีขอมูลผูเรียน
รายบุคคล 
- ผูเรียน รอยละ 100 
ไดรับการ            
เยี่ยมบาน 
- ผูเรียน รอยละ 100 
ไดรับการ              
คัดกรอง 
- ผูเรียนรอยละ 100 
ไดรับการแนะแนว 
ปองกันและแกปญหา 
 
 
 
- เด็กในเขตพื้นท่ีบริการ
ไดรับการเกณฑเขา
เรียนในสถานศึกษา คิด
เปนรอยละ 70.27 



- รอยละ 100 ของ
เด็กยากจน ยากจน
พิเศษ เด็กดอยโอกาส  
และเด็กพิการท่ีไดเขา
เรียน 
- รอยละ 75 ของเด็ก
ยากจน ยากจนพิเศษ 
เด็กดอยโอกาสและเด็ก
พิการท่ีไดรับการ
ชวยเหลือ 
- โรงเรียนมีทรัพยากร
เพื่อการบริหารจัดการ
อยางเพียงพอ อยูใน
ระดับดีเลิศ 
 

 
- เด็กยากจน ยากจน
พิเศษ เด็กดอยโอกาส  
และเด็กพิการท่ีไดเขา
เรียน คิดเปนรอยละ 
100 
- เด็กยากจน ยากจน
พิเศษ เด็กดอยโอกาส
และเด็กพิการท่ีไดรับ
การชวยเหลือ คิดเปน
รอยละ 100 
-โรงเรียนมีทรัพยากร
เพื่อการบริหารจัดการ
อยางเพียงพอ อยูใน
ระดับดีเลิศ 
 

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการนิเทศภายใน 
กิจกกรม 
๑. ตรวจเยี่ยมหองเรียน 
๒. นิเทศการสอนและ
บริหารช้ันเรียน  
  
- โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
กิจกรรม 
    1. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2. จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    3. ดําเนินงานตามแผน 
    4. ประเมินผลและ
ตรวจสอบ 
    5. ติดตามผลการ
ดําเนินการ 

 
 
- หองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู อยูในระดับดีเลิศ 
- รอยละ 82 ของครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 
 
 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูใน

ระดับยอดเย่ียม 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับยอดเย่ียม 

- การดําเนินงานตามแผนอยูในระดับยอดเย่ียม 

 
- การประเมินผลและตรวจสอบ  
อยูในระดับยอดเย่ียม 

- การติดตามผลการดําเนินการ 

 
 
-  หองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการ
เรียนอยูในระดับยอดเยี่ยม 
-  รอยละ 96.97 ของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 
 
 
-  โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
อยูในระดับยอดเยี่ยม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 
- การดําเนินงานตามแผนอยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
- การประเมินผลและตรวจสอบ  
อยูในระดับยอดเยี่ยม 
- การติดตามผลการดําเนินการ 
อยูในระดับยอดเยี่ยม 



    6. จัดทํา/จัดสงรายงาน
การประเมิน   
 
 
 

อยูในระดับยอดเย่ียม 

- รายงานการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียม 

 
 

- รายงานการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

 

ผลการพัฒนา 

จากการบริหารงานโดย BChS Model  ในการขับเคล่ือนและใช 3 ป. เพื่อสรางความเขมแข็ง                       
ในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมต้ังแตเริ่มสรางวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 
และเปาประสงค  สรางกลยุทธและกําหนด วิธีการดําเนินงาน ทําใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน ดวย
ความมั่นใจ ทําใหการบริหารจัดการประสบความสําเร็จ 

โรงเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดรับผลจากการวางแผนการ
ทํางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป และการวางงานตามปฏิทิน ตามลําดับ เห็นไดชัดจาก
การจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ ท่ีเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย 
 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ การเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน ทําใหความเปนอยูและสภาพปญหาของ
นักเรียนระหวางท่ีอยูกับครอบครัว  ซึ่งเปนฐานขอมูลใหครูสามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนไดอยางเทาทัน
สถานการณปญหา  
 และความตองการจําเปนของนักเรียนเปนรายบุคคล มีการคัดกรองเพื่อดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถแกไข
ปญหาดวยตนเองได 

โรงเรียนดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ทําใหผูเรียนไดรับการศึกษาตามวัยท่ี
เหมาะสม รวมท้ังเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ ก็ไดรับการศึกษาเทาเทียมกับ
เด็กปกติ  

 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน และนําขอมูลมาพัฒนาดานการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณในช้ันเรียน  
 ปการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย 

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ปการศึกษา ๒๕๖2 โดยมีกิจกรรมยอย ๔ กิจกรรม ดังนี้  

1.  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2561 ครูวิชาการ
และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูรวมกนันําผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของปการศึกษา 2561 มา
เปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา 2562 

2.  กิจกรรมจัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ัน ครูวิชาการและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
รวมกันจัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ันโดย ระดับช้ัน ป.1 จัดทําสาระเพิ่มเติมวิชาภาษาพาเพลิน 

ระดับช้ัน ป.2 จัดทําสาระเพิ่มเติมวิชาอาน เขียน เรียนสนุก ระดับช้ัน ป.3 จัดทําสาระเพิ่มเติมวิชา
อานถูก เขียนได ใชเปน และระดับช้ัน ป.4 – 6 จัดทําสาระเพิ่มเติมวิชาสนุกกับคอมพิวเตอร 



3.  กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ครูทุกคนรวมกันในแตละระดับช้ันมีการจัดกิจกรรมชุมนุมท่ี
หลากหลายและใหผูเรียนเลือกเรียนชุมนุมตามความสนใจ 

4.  กิจกรรมประเมินหลักสูตร  ครูวิชาการ ครูหัวหนากลุมสาระการเรียน ผูปกครองและกรรมการ
สถานศึกษารวมกันประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนําผลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในป
ตอไป 

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน  
กิจกรรม 
๑. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. จัดทําสาระเพิ่มเติมในแต
ละระดับช้ัน 

๓. ชุมนุมตามความสนใจ 

๔. ประเมินหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
-. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึด
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช2551อยู
ในระดับยอดเย่ียม 

- จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ันอยูใน
ระดับดีเลิศ 

- การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจอยู
ในระดับดีเลิศ 
- มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปละ 1 
ครั้ง โดยความรวมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและ
คณะครูอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
- การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึด
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช2551อยูใน
ระดับยอดเยี่ยม      
- จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ันอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม  
- การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม 
- มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปละ 1 
ครั้ง โดยความรวมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและ
คณะครูอยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

 
 

ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปละ 1 ครั้ง โดยครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูปกครอง ทําใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาไดมาตรฐาน  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานตามแหลงเรียนรูกับหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จ  

จัดครูเขาศึกษา อบรม ในโครงการตางๆ ตามท่ีคุณครูสนใจ นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดครูเขาศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนําความรู และประสบการณใหมๆ มาปรับใชกับนักเรียน ในการเรียนการสอน ส่ิงใด
ท่ีดี 
นํามาปรับใช ส่ิงใดคิดวาไมดีลองนํามาพัฒนาตอยอด เพื่อใหโรงเรียนไดมีนวัตกรรม บรรยากาศการสอนใหมๆ  



ในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหอยากเรียนมากข้ึน เมื่อครูท่ีเขาศึกษาดูงานกลับมาก็ไดนําความรูใหมๆ  
มาประยุกตใชเปนไปตามกระบวนการท่ีไดวางแผนไว  และโรงเรียนไดสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
โดยสงเสริม สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ครูชํานาญการพิเศษ)  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี และสงเสริมการทําผลงานวิชาการตางๆ จนโรงเรียนไดรับรางวลั IQA 
Award 

 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตาม
ศักยภาพ 
  1. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน 
  2. ครูมืออาชีพ สงเสริม 
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 
 
1. โรงเรียนมีการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยาง
นอย 20 ช่ัวโมง  อยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
2. โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนางานและการเรียนรูของ
ผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 

 
 
1. โรงเรียนมีการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกคนให
มีความรู ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ อยางนอย 20 ช่ัวโมง 
อยูในระดับยอดเยี่ยม  
2. โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนางานและการเรียนรูของ
ผูเรียนอยูใน อยูในระดับดีเลิศ 
 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ เปนผลใหครูสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของ
ครู 
ในการสรางและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนเองในการจัดทํากระบวนการเรียนรู มีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การ
พัฒนาศักยภาพของครูใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ และสราง
ความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยใชกิจกรรม 
ดังนี ้

1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู โดยเสนอฝายบริหารเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนใหรมรืน่ ปลอดภัย อาคารเรียน อาคารประกอบมาทดแทนใหเพียงพอเนื่องจากในปงบประมาณ 
2562  โรงเรียนสรางอาคารเรียนหลังใหม ขนาด 4 ช้ัน 18 หองเรียน ตองรื้อยายอาคารหลังเกา 2 หลัง 
และปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตใหเพียงพอกับการใชงาน โดยเพิ่มจุดลอยสัญญาณ wifi อีก 2 จุด ไดแกท่ีหอง



พระมหาชนก และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดําเนินการปรับปรุงแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรรูปปนนักวิทยาศาสตร
ท่ีสําคัญของโลก 

  2) กิจกรรมสราง Health care area  เพื่อปรับปรุง และเพิ่มสถานท่ีออกกําลังกายของนักเรียน
และบุคลากร โดยปรับปรุงสนาม BBL สนามเด็กเลน สนามฟุตบอล และสนามวอลเลยบอล 

3) สรางแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา โดยดําเนินการปรับปรุงโรงฝกงานใหเปนแหลงเรียนรูศาสตร
พระราชา 

4) กิจกรรมทัศนศึกษา โดยใหนักเรียนไดไปทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนใน โดยจัดกลุม 
ไปทัศนศึกษา ดังนี้ 

- ระดับช้ันอนุบาล และ ช้ัน ป.1-4    ไปทัศนศึกษาท่ีสวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี วันท่ี 7 มกราคม 
2563 
          - ระดับช้ัน ป.5-6  ไปทัศนศึกษาท่ี อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา   เจดียภูเขาทอง     
 พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย  วัดชัยวัฒนาราม   ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติเจาสามพระยา  วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 

โครงการปรับปรุงซอมแซม  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  สราง  ซอมแซมอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  ดําเนินขอรื้อถอนอาคารเรียนและขอกอสรางอาคารเรียนใหม  เปนอาคารเรียนแบบ  318  ล55-ก  
จํานวน ๑๘  หองเรียน  แลวเสร็จในปการศึกษา  2563  ซอมแซมบานพักครู  รื้อถอนบานพักครู  และรื้อ
ถอนสวม 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
-โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และ

เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 

กิจกรรม 

1. ปรับปรุงและพัฒนา            
แหลงเรียนรู 
2. Health care area  
3. สรางแหลงเรียนรูศาสตร
พระราชา 
4. ทัศนศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

-  โครงการงานปรับปรุงซอมแซม  

 

 

 

-  โรงเรียนมีสภาพ แวดลอมท่ีรมรื่น
ปลอดภัยมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบท่ีเพียงพอสําหรับนักเรียน 
และมีแหลงสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตท่ีเขาถึงไดงาย อยูในระดับ
ยอดเยี่ยม 
  - โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการ
เพียงพอและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูทางวิชาการอยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนมีท่ีออกกําลังกาย อยูใน
ระดับยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูศาสตร
พระราชาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

- โรงเรียนมีสภาพ แวดลอมท่ีรมรื่น
ปลอดภัยมีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ท่ีเพียงพอสําหรับผูเรียน และมีแหลง
สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ีเขาถึงได
งาย อยูในระดับยอดเยี่ยม 
   
- โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการ
เพียงพอและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูทางวิชาการรวมกัน 1 ครั้ง ตอ 1 
ปการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 
 
-โรงเรียนมีท่ีออกกําลังกาย อยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
-โรงเรียนมีแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา
อยูในระดับยอดเยี่ยม 



อาคารเรียน  อาคารประกอบ 

กิจกรรม  
 1.ซอมแซมอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  

 

 

 

- โรงเรียนมีหองเรียน  อาคารประกอบ
พอเพียงในการจัดกิจกรรม ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โรงเรียนมีหองเรียน  อาคารประกอบ 

เพียงพอสะดวกปลอดภัย ในการจัด

กิจกรรม ในระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการงานบริหารงาน
พัสดุโรงเรียน 
กิจกรรม 
๑ จัดซื้อ/จัดหา จัดจางวัสดุ 
อุปกรณครุภัณฑ 
 
2 ปรับปรุงซอมแซม 
บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑและ
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 
 
๓ จัดทําการตรวจสอบพัสดุ
ประจํา 
 
 
 

 
 
 
- โรงเรียนมีพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ 
เพียงพอตอปริมาณการใชงาน อยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑท่ีใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และจัดทํา 
ทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนปจจุบัน  
ในระดับยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนทําการตรวจสอบและจําหนาย
พัสดุประจําปในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
- โรงเรียนมีพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ 
เพียงพอตอปริมาณการใชงานอยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑท่ีใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  และจัดทํา 
ทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนปจจุบันใน
ระดับยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนทําการตรวจสอบและ
จําหนายพัสดุประจําปในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 

 
ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีการดําเนินงานปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน มีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น ปลอดภัย จัดใหมีอาคารเรียนอาคารประกอบอยางเพียงพอ มี

วัสดุอุปกรณเพียงพอ 

ตอการใชงานในสถานศึกษา และมีแหลงขอมูลสืบคนทางอินเตอรไดอยางรวดเร็ว 



โรงเรียนมีสถานท่ีออกกําลังกายสําหรับผูเรียน ครู และชุมชน มีแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา ให

ผูเรียน 

ไดศึกษาเรียนรู อยางเปนรูปธรรม   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีพรอมใชงาน ซึ่งมี
กิจกรรมยอย ดังนี้  

1 กิจกรรมพัฒนาขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตของโรงเรียน : โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม หรือมีขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ จะทําการเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต www.banchumsang.ac.th 
และบอรดประชาสัมพันธของโรงเรียน เพื่อใหบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร 
การประชาสัมพันธของโรงเรียนตลอดเวลา 

๒ กิจกรรมการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมี
ส่ืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการอินเตอรเน็ต แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุกคน เพื่อใชงานในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกอาคารเรียน 

 
 

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการพัฒนาระบบ                     
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและ
การเรียนรู 
กิจกรรม 
  1.พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
และเว็บไซตของโรงเรียน 
 
   
  ๒. การใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
- โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตท่ี 
พรอมใชงาน ครบถวน สมบูรณ อยูใน 
ระดับดีเลิศ 
 
- โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับดีเลิศ 
 

 
 
 
 
 
- โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศและเว็บไซต
ท่ี พรอมใชงาน ครบถวน สมบูรณ  
ระดับยอดเยี่ยม 
 
- โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน ระดับยอดเยี่ยม 
 

 

ผลการพัฒนา 
. ผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตของโรงเรียน  เมื่อโรงเรียนมีการจัด

กิจกรรม หรือมีขอมูลขาวสารประชาสัมพันธตางๆ จะทําการเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต 
www.banchumsang.ac.th เพื่อใหบุคคลท้ังภายในและภายนอก ไดรับทราบขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนตลอดเวลา โรงเรียน   

http://www.banchumsang.ac.th/


มีส่ืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
ทุกอาคารเรียน 

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงข้ึน 
 1.  จุดเดน 

 โรงเรียนไดรับความรวมมือ ความเขมแข็ง ของทุกฝายในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา 
โรงเรียน 
มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไวอยางจัดเจน และมีระบบการบริหารของสถานศึกษา
โดยใชระบบ BChS Model  ในการขับเคล่ือนและใช 3 ป. เพื่อสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน มีระบบ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
  การประชาสัมพันธขาวสารและขอมูลสูชุมชนยังไมครอบคลุมพื้นท่ีใกลเคียงและการสราง
เครือขาย 
ในการบริหารจัดการ 

3. แนวทางในการพัฒนา  
  โรงเรียนควรนําผลจากการติดตามดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมตางๆมาเปนขอมูล 
การยอนกลับในการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานยิ่งข้ึน  

สรางเครือขายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธสูชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลายและ 
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนกําหนดใหครูวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
ออกแบบและจัดการเรียนรู สอนเสริม สอนซอมเสริม และจัดทําวิจัยในช้ันเรียน โดยผูรับผิดชอบดําเนินการ
เขียนโครงการ เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ ประชุมวางแผน สํารวจ ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ  
รายงานผล และนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนาตอไป 
 โรงเรยีนไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในระบบสหกรณในโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรม

ยอยดังนี้  
1. กิจกรรมการบูรณาการวิชาสหกรณและหลักสูตรตานทุจริตศึกษากับกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 - ป.6 ผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู ทักษะกระบวนการคิด ซึ่งสอดคลองกับ

ระบบสหกรณไวในเรื่องเศรษฐศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสูการ

ปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



2. กิจกรรมเขาคายสหกรณ ผูเรียนมีความรูความเขาใจการสหกรณภาคทฤษฎีควบคูกับภาคปฏิบัติ  

3. กิจกรรมสหกรณรานคาในโรงเรียน ครูท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการซื้ออุปกรณเครื่องเขียน และ

อุปกรณอื่น โดยมีเจาหนาท่ีสหกรณ ( นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกจากครู ) จัดของเขาช้ันวางของ และมีหนาท่ี
ดําเนินการขายของ รวมท้ังลงจํานวนเงินในระบบปนผลเพื่อท่ีจะปนผลใหกับสมาชิกเมื่อส้ินป 

 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการสงเสริมครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
1. วิเคราะหหลักสูตร 
2. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
4. ออกแบบและจัดการเรียนรู 
 
5. สอนเสริมและสอนซอมเสริม 
 
6. วิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  โครงการการจัดการเรียนรูการ
สหกรณในโรงเรียน 
 กิจกรรม  
1.บูรณาการวิชาสหกรณกับกลุม
สาระการเรียนรูสังคมฯ   
ป.1 – ป.6 
2. เขาคายสหกรณ 
3. สหกรณรานคาโรงเรียน 
  

 
 
 
 
- ครูรอยละ 82 สามารถวิเคราะห
หลักสูตรและกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียน ท้ังดานความรู  ทักษะ  
กระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
-  ครูรอยละ 100  สามารถวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 
- ครูรอยละ 82  มีแผนการจัดการเรียนรู
และสามารถทําการวัดประเมินผลท่ี
มุงเนนการพฒันาการเรียนรูของผูเรียน 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
- ครูรอยละ82 ออกแบบและ 
จัดการเรียนรู 
- ครูรอยละ82 สอนเสริมและ 
สอนซอมเสริม 
- ครูรอยละ82 ทําวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
- ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณ   
 เฉล่ียรอยละ 82 
- ผูเรียนรวมเขาคายสหกรณ 
เฉล่ียรอยละ 82 
- ผูเรียนและบุคลากรเปนสมาชิกสหกรณ
รานคาโรงเรียนเฉล่ียรอยละ 82 
 

 
 
 
 
- ครูรอยละ 100 สามารถวิเคราะห
หลักสูตรและกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียน ท้ังดานความรู  ทักษะ  
กระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
- ครูรอยละ 100  สามารถวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล  และใช 
ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
- ครูรอยละ 100 มีแผนการจัดการ
เรียนรูและสามารถทําการวัดประเมินผล
ท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
- ครูรอยละ100 ออกแบบและ 
จัดการเรียนรู 
- ครูรอยละ100 สอนเสริมและ 
สอนซอมเสริม 
- ครูรอยละ100 ทําวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
- ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณ 
เฉล่ียรอยละ 86.21 
- ผูเรียนรวมเขาคายสหกรณ 
เฉล่ียรอยละ 87.37 
- ผูเรียนและบุคลากรเปนสมาชิก
สหกรณรานคาโรงเรียน เฉล่ียรอยละ 
88.98 



 ผลการพัฒนา 
 จากการสงเสริมครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีทําใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค โดยการทําการวิเคราะหหลักสูตร  วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
ออกแบบและจัดการเรียนรู  สอนเสริมและสอนซอมเสริม  วิจัยในช้ันเรียน  ในการจัดการเรียนรู  และสงผล
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูสหกรณในโรงเรียน สงผลใหผูเรียน มีความรูความเขาใจระบบสหกรณ 
กระบวนการทํางานในรูปแบบสหกรณ ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต มีทักษะในการขายสินคา 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
กระบวนการพัฒนา 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยี เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน 
และใชส่ืออยางหลากหลาย 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการหองสมุดมีชีวิต 
กิจกรรม 
-สูโลกกวางดวย IT 
  
   
  
 

 
 
 
- ครูมีการใชส่ือการสอน ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรู ในชุมชน ท่ีสอดคลองกับ
สาระท่ีสอน  เฉล่ียรอยละ 82 
 

 
 
 
- ครูมีการใชส่ือการสอน ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรู ในชุมชนท่ีสอดคลองกับ
สาระท่ีสอนเฉล่ียรอยละ 94.00 
 
 

 
ผลการพัฒนา 

ผลการดําเนินกิจกรรมสูโลกกวางดวย IT ครูผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูไดใชส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน และพาผูเรียนศึกษาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ไดแกหองสมุด หอง
คอมพิวเตอร และแหลงเรียนรูภายในชุมชน อยางเหมาะสมและสอดคลองกับสาระวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ  

 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเซิงบวก 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการนิเทศภายใน  กิจกรรมการประกวดช้ันเรียน 
ซึ่งจะดําเนินการประกวดช้ันเรียนตามเกณฑหองเรียนนาอยูนาเรียน เชน ความสะอาด  ความเปนระเบียบ มี
มุมประสบการณท่ีเอื้อตอการเรียนรู เปนตน  โดยจะประกวดเดือนละ 1 ครั้ง โดยแบงเปนระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
ปท่ี 1-3 และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 โดยสภานักเรียนเปนผูตรวจและรายงานผล 
 



โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการนิเทศภายใน   
กิจกรรม 
๑. ตรวจเยี่ยมหองเรียน 
๒. นิเทศการสอนและบริหารช้ัน
เรียน  
  
 

 
 
- หองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู อยูในระดับดีเลิศ 
 
- รอยละ 82 ของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 
 
 

 
 
-  หองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอ
การจัดการเรียนอยูในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
-  รอยละ 96.97 ของครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 

 
ผลการพัฒนา 
 ผลการปฏิบัติกิจกรรมการประกวดช้ันเรียน สงผลใหหองเรียนในแตละช้ันมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู ผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนและมีทักษะในการจัดเก็บหองเรียนใหเปนระเบียบ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนกําหนดใหครูวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
ออกแบบ 

และจัดการเรียนรู สอนเสริม สอนซอมเสริม และจัดทําวิจัยในช้ันเรียนโดยครูผูสอนสามารถนําผลการวิจัยมาใช 
เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนใหประสิทธิภาพ 
 

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการสงเสริมครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม  
วิจัยในช้ันเรียน 
 

 
 
- ครูรอยละ 82 มีแผนการจัดการ
เรียนรูและสามารถทําการวัด
ประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
-  ครูรอยละ82 ทําวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
- ครูรอยละ 100 มีแผนการ
จัดการเรียนรูและสามารถทําการ
วัดประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
-  ครูรอยละ100 ทําวิจัยใน 
ช้ันเรียน 
 

 
 
 
 



ผลการพัฒนา 
  ครูสามารถแกปญหาในช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นําแนวทางท่ีไดจากการวิจัยมาอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อรวมกันพัฒนาศาสตรของวิชาชีพ ใหมีความกาวหนายิ่งข้ึนสงผลใหผูเรียน บรรลุ
วัตถุประสงค 
ของการเรียนรูตามจุดมุงหมายท่ีครู 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  โดยเนนใหครู
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแสดงความคิดเห็นเพื่อแกปญหาการเรียนรูใหกับผูเรียนทุกระดับช้ัน จึงมีกิจกรรมยอย 
๒ กิจกรรม ดังนี้  
          ๑. PLC โดยครูมีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอน และแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
          ๒. คายวิชาการ โดยครูจัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  

โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู   
กิจกรรม 
1.PLC 
2. คายวิชาการ 
  
   
  
 

 
 
 
-ครูมีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอน 
และการแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
รอยละ 82 
- ครูจัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียน
เรียนรู และแสดงความคิดเห็นทํางานภาค
เรียนละ 1 ครั้ง รอยละ82 
 
 

 
 
 
-ครูมีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอน 
และการแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้ง  
เฉล่ียรอยละ 82.61 
-ครูจัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียน
เรียนรู และแสดงความคิดเห็นทํางาน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เฉล่ียรอยละ  
86.96 
 
 
 

 
ผลการพัฒนา 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมPLC ปการศึกษา ๒๕๖2  มีผลงานการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอนและ
สามารถแกปญหาผูเรียนในแตสาระการเรียนรูได ผลเปนท่ีนาพอใจ  

ผลการปฏิบัติกิจกรรมคายวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖2 ครูสามารถจัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียน
เรียนรู และแสดงความคิดเห็นไดโดยเอาผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โครงงานชุมชนตางๆ  
มาจัดแสดงผลงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงข้ึน 
 1.  จุดเดน 



  ครูทุกคนมีการกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ท้ังดานความรู ทักษะและ
กระบวนการ มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคลเพื่อนําขอมูลมาใชวางแผนในการจัดการเรียนรู จัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือ 
ตอการเรียนรู เทคโนโลยีเหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนการสอน จัดทําหลักสูตรสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา  
ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมตอบสนอง ความตองการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน  ครูมีวิจัยในช้ันเรียน  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกนัและกันเพื่อนําไปปรบัปรุงการเรียนการสอน 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู และการให

ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพื่อผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง ครูทุกคนไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การในรูปแบบ Active Learning ทุกคน 

3. แนวทางในการพัฒนา  
  โรงเรียนจัดหาวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูความสามารถ ดานอาชีพในทองถ่ิน มาใหความรู 
ทักษะ 
อาชีพแกผูเรียน 
 


