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แบบนิเทศ ตดิตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศกึษา 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 25๖๐ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําช้ีแจง   

1. ผู้นิเทศใช้แบบนเิทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖๐ โดยการสังเกต สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา 
คร ูนักเรียน หรือผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนการเยี่ยมชั้นเรียน ตามรายการท่ีปรากฏในแบบนิเทศฉบับนี ้

2. ทําเครื่องหมาย � ลงในช่อง มี/ปฏิบัติ หรือ ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ และเขียนข้อความเพ่ิมเติมลงในช่องว่าง 
ท่ีกําหนดไว้ตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ ณ วันท่ีนิเทศ 

๓.  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเตรียมไว้ล่วงหน้าท้ัง ๓ ตอน แล้วดําเนินการจัดส่งด้วยวิธีอัพโหลดไฟล์ท่ี
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ สพป.สตูล (http://www.nitessatun.net) แล้วจัดทําสําเนาไว้ท่ีโรงเรียนจํานวน ๑ ฉบับ เพ่ือรองรับ
การนิเทศ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๔. แบบนิเทศ ติดตามฯ  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่   
   ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา    
  ตอนท่ี 2  รายการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
  ตอนท่ี 3  จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป  (ตามสภาพจริง ณ วันท่ี  ๑๑ พฤษภาคม  2560) 

1.1  ชื่อโรงเรียนบ้านไร่  เครือข่ายบาราเกต 

1.2  ชื่อผูอํ้านวยการโรงเรียน  นางสาวสุชดา  แซ่ตั้ง  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๔๗๘๙๓๙๙ 

1.3  ข้อมูลครูและบุคลากร 

รายการ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

๑. จํานวนรองผู้อํานวยการโรงเรียน - - - 

๒. จํานวนครูผู้สอน ๒ ๕ ๗ 

๓. จํานวนพนักงานราชการ - ๒ ๒ 

๔. จํานวนครูอัตราจ้าง - ๑ ๑ 

๕. จํานวนครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - ๑ ๑ 

๖. จํานวนนักการภารโรง ๑ - ๑ 

๗. ครูผู้ช่วย ๑ - ๑ 

รวม ๔ ๙ ๑๓ 
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1.๔ ข้อมูลนักเรียน  

        - จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ๑๓๕ คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.๑ ๑ 8 6 14 

อ.๒ ๑ 11 13 24 

รวม ๒ 19 19 38 

ป.๑ ๑ 6 9 15 

ป.๒ ๑ 11 10 21 

ป.๓ ๑ 6 9 15 

ป.๔ ๑ 6 9 15 

ป.๕ ๑ 5 6 11 

ป.๖ ๑ 11 9 20 

รวม ๖ 45 52 97 

ม.๑ - - - - 

ม.๒ - - - - 

ม.๓ - - - - 

รวม - - - - 

รวมท้ังหมด ๘ 64 71 135 
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๑.๕ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ก. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  - ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ 

พัฒนาการด้าน 
จํานวนเด็กท่ี
ประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔ 22 1 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 24 21 3 - 

๓. ด้านสังคม 24 22 2 - 

๔. ด้านสติปัญญา 24 22 2 - 

  - ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จํานวนเด็กท่ี
ประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 14 14 - - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 14 14 - - 

๓. ด้านสังคม 14 14 - - 

๔. ดา้นสติปัญญา 14 11 3 - 

 ข. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี ๕๘-๕๙ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ความสามารถด้านภาษา 37.14 42.00 +4.86 

ความสามารถด้านคํานวณ 22.86 24.00 +1.14 

ความสามารถด้านเหตุผล 36.43 40.85 +4.42 
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  - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี ๕๘-๕๙ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

คณิตศาสตร์ 51.67 47.67 -4.00 

ภาษาไทย 55.83 56.45 +0.62 

วิทยาศาสตร์ 39.17 49.90 +10.37 

สังคมศึกษา 48.67 53.67 +5.00 

ภาษาอังกฤษ 37.50 30.67 -6.83 

  - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (O-NET) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี ๕๘-๕๙ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

คณิตศาสตร์ - - - 

ภาษาไทย - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - 

สังคมศึกษา - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - 

๑.๖ รายชื่อนักเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านเขียนในระดับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ท่ี ช้ัน ช่ือ – สกุล นักเรียน 

ระดับความสามารถการ
อ่าน 

ระดับความสามารถการเขียน 

ผู้รับผิดชอบ 
การอ่าน 

ออกเสียง 

การอ่าน 

รู้เรื่อง 

การเขียนคํา การเขียนเรื่อง 

๑ ป.1 เด็กหญิงสะฟีเราะห์  เตบสัน ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 

2 ป.๑ เด็กชายประสบโชค ตูกังดอล๊ะ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 

3 ป.๔ เด็กหญิงนภัสสร เตบสัน พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
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ตอนท่ี  2  รายการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2560 

รายการนิเทศ ติดตาม  
มี/

ปฏิบัต ิ
ไม่มี/ 

ไม่ปฏิบัติ 
บันทึกผู้นิเทศ 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 จัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง/นักเรียน 
ก่อนเปิดภาคเรียน  (ก่อนวันท่ี 16  พฤษภาคม  2560) 

ปฏิบัต ิ  
 

 

    1.2 จัดชั้นเรียน/จัดครูเข้าสอน และมอบหมายงานให้ครู
และบุคลากร รับผิดชอบอย่างชัดเจน  (โดยวาจาหรือ 
ลายลักษณ์อักษร) 

ปฏิบัต ิ   

   ๑.๓ จัดประชุมครูวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน
เปิดภาคเรียน (ก่อนวันท่ี 16  พฤษภาคม  2560) 

ปฏิบัต ิ   

2. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
    2.1  จัดบริเวณและสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่รกรุงรัง และมีความปลอดภัย 

 
 
ปฏิบัต ิ

  

    2.2  จัดท่ีจอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์  จุดจอด 
รถรับ-ส่งนักเรียน  มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยสําหรับ 
การเดินทางไป-กลับ ของนักเรียน 

ปฏบัิต ิ   

    2.3  ดูแล ปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน 
ให้มีความปลอดภัย 

ปฏิบัต ิ   

    2.4  ตรวจสภาพ ปรับปรุง/แก้ไข อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น/
เครื่องเล่นสนาม  สนามกีฬา ให้มีความปลอดภัย 

ปฏิบัต ิ   

    2.5  ดูแลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าให้เกิดความ
ปลอดภัย 

ปฏิบัต ิ   

    2.6  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม มีระบบน้ํา/
น้ําประปาท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  มีอุปกรณ์สะดวก 
ต่อการใช้งาน และถูกสุขลักษณะ 

ปฏิบัต ิ   

    2.7  จัดห้องเรียน ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
มีบรรยากาศน่าเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน 

ปฏิบัต ิ   

    2.8  จัดห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ ทุกห้อง ใหส้ะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และมีบรรยากาศน่าเรียน  
มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

ปฏิบัต ิ   

    2.9  จัดห้องสมุดโรงเรียน ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีหนังสือและการบริการท่ีเหมาะสม 

ปฏิบัต ิ   
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รายการนิเทศ ติดตาม 
มี/

ปฏิบัต ิ
ไม่มี/ 

ไม่ปฏิบัติ 
บันทึกผู้นิเทศ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
สถานศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นปัจจุบัน 

ปฏิบัต ิ   

    3.๒  จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ ให้แก่
นกัเรียนก่อนเปิดภาคเรียน/จัดสอนซ่อมเสริม 

ปฏิบัต ิ   

    ๓.๓ จัดทําเอกสาร แบบ ปพ. และอ่ิน ๆ ของห้องรียน เสร็จ
เรียบร้อยทุกชั้นเรียน  

ปฏิบัต ิ   

    ๓.๔ จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กเรียน
รวม (IEP) ครบทุกคน  

ปฏิบัต ิ   

    ๓.๕ การวางแผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ปฏิบัต ิ   

    3.2  จัดตารางการเรียนรู/้ตารางสอน  เสร็จเรียบร้อย 
ทุกชั้นเรียน 

ปฏิบัต ิ   

    3.3  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง 
การเรียนรู/้ตารางสอน ท่ีกําหนดไว ้

ปฏิบัต ิ   

    3.4  นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน  อุปกรณ์เครื่องเขียน 
แบบเรียน หนังสือเรียนครบทุกคน 

ปฏิบัต ิ   

    3.5  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ปฏิบัต ิ   

 
ตอนท่ี  3  จุดเด่นของสถานศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเรจ็ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โรงเรียนบ้านไร่ มีการวางแผนนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษาได้กําหนด และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมจากผลการดําเนินงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
 ท้ังนี้ สถานศึกษาได้แต่งตั้งคําสั่งคณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครู ผู้เรียน เพ่ือหาข้อบกพร่องและนําผลมา ปรับปรุง พัฒนา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  โดยสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดกิจกรรม สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ



๗ 

 

สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านการ
บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล สถานศึกษาได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศ  ผู้เรียนรายบุคคล 
ครบทุกชั้นเรียน จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  การติดตามผู้เรียน  และการเยี่ยมบ้านผู้เรียนในการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือการแก้ไขปัญหา   และให้การช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือได้นําผลจากการดําเนินงานใน
ปัจจุบันมาเป็นมาตรฐานในการวางแผน สามารถสรุป จุดเด่นของสถานศึกษา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ โดยแยกได้ 
เป็นด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือสะดวกในการให้บริการและการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์  ของ
หลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเน้นการปฏิบัติฝึกทดลอง และกิจกรรม Science Show โดยผ่านทักษะกระบวนการคิด   และการคิดเชิง
สร้างสรรค์   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง โดยการใช้วิธีการสอนโครงงาน  และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกข้ันตอน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือสํารอง  ลูกเสือสามัญ  และเนตรนารี  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์   รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นข้ันตอน 
จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสําคัญกับ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ดังตาราง ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

รายการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา และรักในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
๓. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
๔. ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา รวมถึงอบายมุข และการพนัน 
๕. ผู้เรียนรักการกีฬา และการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
ตลอดท้ังชืน่ชมในงานศิลปะและการดนตร ี
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน และนิสัยรักการทํางาน 
ขยัน อดทนละเอียดรอบคอบ  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้จนสําเร็จ 
๗. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจและมีความภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
๘. ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ การค้นคว้า หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต จากคอมพิวเตอร ์
๙. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความสําคัญและร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๐. ผู้เรียนมีทักษะการพูดสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๒.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๓.  กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน         
๔.  โครงการวันสําคัญ 
๕.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๖.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
๗.  โครงการกีฬาชุมชน “บ้านไร”่สัมพันธ ์
๘.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
๙.  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการท่ีดีสู่ลูกน้อย๑๐.  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้         
๑๒.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑๓.  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
๑๔.  โครงการบ้านไร่หัวใจสีเขียว 
๑๕.  กิจกรรมการฝึกเครื่องเล่นดนตร ี
๑๖.  โครงการลานสานฝัน 
๑๗.  กิจกรรมนักธุรกิจน้อย 
๑๘.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๙.  กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๒๐.  กิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 
๒๑.  โครงการห้องสมุด 
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รายการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 

ด้านการจัดการเรียนรู ้
๑.  ครูศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร และจัดแผนการจัดการ
เรียนรู้ใน กลุ่มสาระหลัก และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  
และแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต 
๒. จัดหาสื่อ การสอน สื่อเทคโนโลยี ICT มาจัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ และใช้สื่อคอมพิวเตอร์การสอน 
TABLET 
๓.  ครูศึกษาผู้เรียนรายบุคคล และจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
๔.  ผู้บริหาร นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕.  วัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน หลังเรียน และเม่ือสิ้นภาคเรียน 
๖.  นําผลการเรียนของผู้เรียนท่ีมีปัญหามาดําเนินการ
วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยการทําวิจัยในชั้น
เรียน 
 ๗.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มุ่งให้ผู้เรียน คิด
เป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น 
๘.  ครูคิดค้นวิธีการสอนท่ีดีเลิศ เพ่ือนํามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เกิดผลดี 
 

ด้านการจัดการเรยีนรู ้
๑.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
๒.  การบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.  การศึกษาผู้เรียนรายบุคคล 
๔.  แบบบันทึก SDQ และแผน IEP 
๕.  โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
๖.  โครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน 
๗.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน 
๘.  โครงการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว 
๙.  กิจกรรมโฮมรูม 
๑๐.  แบบบันทึกงานธุรการชั้นเรียน 
๑๑.  โครงการนิเทศภายใน 
๑๒.  โครงการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
๑๓.  โครงการเศรษฐกิจพอพียง 
๑๔.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
๑๕.  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
๑๕.  โครงการพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
๑๖.  ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ Best practice 
๑๗.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
๑๘.  รายงานวิจัยในชั้นเรียน       
 
                                        



๑๐ 

 

 

 

รายการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑.  สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือ และวางแผนพัฒนางานการศึกษาอย่าง
สมํ่าเสมอต่อเนื่อง 
๒.  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
และดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๓. การบริหารจัดการในการจัดการศึกษาโดยใช้หลัก PDCA 
ในการพัฒนางาน การวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
๑.  ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี 
๒.  สถานศึกษาวางแผนติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา สื่อการสอน 
 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหาแนวทางในการจัดหา
งบประมาณ และการจัดการศึกษา 
๓.  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการตามแผน 
๔.  สถานศึกษาได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการวางแผน
งานเพ่ือพัฒนางานและได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
๕.  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ        
๖.  การประชุม ปรึกษาหารือตัวแทนผู้ปกครองของแต่ละชั้น
เรียน 
๗.  การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียน ๑  ครั้ง   
๘.  ร่วมประชุมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
การดําเนินการจัดการศึกษา   
๙.  การได้รับการสนับสนุน สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬา และหนังสืออ่านประกอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
๑.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนปัจจัยด้าน
ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์กีฬาสื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สื่อ
การเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
๒.  การยอมรับนับถือผู้บริหารและบุคลากร 
๓.  โรงเรียนดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการและรายงานผลการจัดการศึกษาสู่ชุมชนและ
สาธารณชน โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
 



๑๑ 

 

๔. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมโครงงาน การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและ

กิจกรรมทีเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแต่บุคลากรทางการศึกษายังขาดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ัง

นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

 


