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ประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 

  ขอขอบคุณคณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนวัดคูยาง ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
ชื่อเรื่อง  :  รายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียน :  วัดคูยาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนวัดคูยาง  มีจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,450 คน  ครูผู้สอน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 92 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 
 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 3 มาตรฐาน  : ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 91.25 99.23 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 94.00 100 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
                   เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

100 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา 95.08 99.74 ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.  มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง 
ตามมาตรฐานการอ่าน การเขียน คิดคำนวณในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าคิด กล้าแสดงออกสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  การแก้ปัญหาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่หรือชิ้นงาน     
ตามระดับชั้น  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถสื่อสาร รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ และมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
              ในด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย รักการออกกำลังกายสามารถ
เล่นกีฬาที่ตนชอบได้  ยอมรับในกฎกติกา การทำงานกลุ่มมีความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตรวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยรวมทั้ง     
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2.  หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
     โรงเรียนวัดคูยาง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียน ปกติ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีห้องเรียน MEP  ห้องเรียนตาม
ความถนัดวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
โครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหา โดยมีจุดเน้นของโรงเรียน อ่านออก เขียนได้        
คิดเลขเปน็  ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน โรงเรียนมี 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่าง          
มีความสุขได้ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ โดยมีโครงการ
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
บูรณาการ 5 STEPS  STEM ศึกษา  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีเป้าหมายให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. คือ“ รับผิดชอบ 
มีวินัย มีจิตอาสา ” โดยผ่านโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - ยุวกาชาด และโครงการจิตอาสา 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียนทุกคน  

3.  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่   
     3.1 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  (E-MES ) นำผลมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแต่ละด้าน มีโครงการยกระดับการอ่าน  การเขียน การคิดคำนวณประจำเดือนของโรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยการจัดกิจกรรมทุกเช้าก่อนเรียนปกติ มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
      3.2 พัฒนาให้นักเรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้โดยใช้โครงงานและกิจกรรมค่ายความรู้ต่าง ๆ 
      3.3 พัฒนานักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้การจัดการสอนการจัดการเรียนรู้    
เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 steps การลงมือปฏิบัติจริง ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
      3.4 พัฒนานักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ใช้การเรียนรู้โดยการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตใช้สื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง  มีระบบ WIFI เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้ 
      3.5 พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติมีความรู้ทักษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกา ใช้โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ดูเป้าหมายของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนนำมาวิเคราะห์ผู้เรียนจากผล
การทดสอบวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ได้ผลการทดสอบต่ำของแต่ละวิชามาทบทวนและติวเพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
      3.6 พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน    
ด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ ใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดูเป้าหมาย      
ที่โรงเรียนกำหนด จัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 steps  
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      3.7 พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ 
     3.8 พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์  และสังคมแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสีภายในภายในโรงเรียน นโยบายของ
โรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียน ในการปฏิบัติภาคสนามอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 
        1.1 ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง มีการ   
วางแผนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนความต้องการของชุมชน โดยใช้การกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ WKY  Model ตาม
กระบวนการ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน  
        1.2 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็น ที่
ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  1.3 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกเป็นพลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC)  มาใช้ในการบริหารงานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียน
ไม่คล่องตามโครงการยกระดับการอ่านการเขียนและคิดคำนวณของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยางระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 – 6 ครูผ่านการอบรมและการพัฒนาตนเองในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  
  1.5  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เข้าร่วมโรงเรียนสีเขียว  จัดกิจกรรม Five Steps  โดยพัฒนาสวนหย่อม  ห้องเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ โรงอาหาร ห้องสมุดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
            1.6  เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและ        
การจัดการเรียนรู้เช่นโรงเรียนวัดคูยางมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกชั้นเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
        1.7  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)  หลักสูตร MEP หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณา
การ “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ –    
ยุวกาชาด ชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณะประโยชน์  และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนรวมทุกคนได้รับ  
การพัฒนาเป็นรายบุคคล 
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2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
      ด้านกระบวนการบริหารและคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดคูยาง มีการบริหารและการจัดการ

อย่างเป็นระบบโดยใช้การมีส่วนร่วมและใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยใช้การกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
WKY  Model (Watkuyang Model) ตามกระบวนการ PDCA และมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และได้รับรางวัลด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน อีกมากมาย โรงเรียนเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA มีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) และโรงเรียนได้จัดจัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ท้ังระบบสาย
และไร้สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
  3.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยจัดเอกสาร
ประกอบการสอนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
  3.2 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
  3.3 พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้
บริการ มีสื่อท่ีพอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
  3.4 พัฒนาครูโดยการนำวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มีผลการประเมิน ระดับ  ยอดเยี่ยม 
           1.1 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 steps ทุกระดับชั้น จัดการ
เรียนรูให้ผู้เรียนได้เรียนรูโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 
           1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีหลักสูตรหน่วนการเรียนรู้บูรณาการ 
การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องการกับการจัดการเรียนการสอนโดย ครูโรงเรียนวัดคูยางทุกคน มี
การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียน On-
Site และ On-line รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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            1.3 ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง  

1.4 มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้เรียนได้
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกการแสดงออก นำเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนโดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

         1.5 โรงเรียนดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional  Learning Community: PLC) ซึ่งได้มีการจัดกลุ่ม PLC ได้แก่ กลุ่ม PLC ของฝ่าย บริหารงาน
วิชาการ กลุ่ม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่ม PLC ของสายชั้นจำนวน ๖ สายชั้น
เพ่ือให้ทางคณะกรรมการสามารถเข้าใจ  การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน อย่าง
เป็นระบบ มากยิ่งข้ึน กลุ่ม PLC ของฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประเด็นสำคัญ แนวทางในการขับเคลื่อนของกลุ่ม 
PLCของสายชั้นจำนวน ๖ สายชั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีการติดต่อ ประสานความ
ร่วมมือกับคณะครู ทั้งองค์กร โดยการประชุม ระดมความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูเพ่ือให้การปรับ
รูปแบบการแก้ไข ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ในปีนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
      ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากรครู

ทุกคนมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ นำกระบวนการของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการนิเทศเชิงรุกแบบรวมพลังเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เช่น การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ตามโครงการยกระดับการอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง ครูทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยใช้วินัยเชิงบวก   
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ  
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ เป็นอย่างดี มีการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาครูในการจัด   
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง มีระบบติดตาม วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัด    
การเรียนการสอนที่หลากหลาย 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
3.1 จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ  เช่น เข้าร่วมการแข่งขัน
โครงงานต่าง ๆ ,รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS , IQA  AWARDS 
  3.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ 
  3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสารนำเสนอ
ได้ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดคูยาง  
 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา :  นายขจรยศ  บุรุษศรี   โทร 061 - 7963454 
 ที ่อยู่สถานศึกษา : ถนนราชดำเน ิน 1  ซอย 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหว ัดกำแพงเพชร    
      รหัสไปรษณีย์ 62000 
 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
 โทรศัพท ์: 055 – 711085         โทรสาร : 055 - 716236 E-Mail :  - 
 เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      1.1  การบริหารจัดการ 
  1)  วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวัดคูยางมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิต 
มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานสากล 
  2)  พันธกิจ 

   2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทย         
มีสุขภาวะที่ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก  

        2.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

       2.2.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครู ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

  2.2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีระบบประกันคุณภาพภาย 
ในที่เข้มแข็ง      

  2.2.5 ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียนให้ปลอดภัยและ 
มีคุณภาพ       
  3)  อัตลักษณ์ 
          “ ยิ้มใส ไหว้สวย  มารยาทงาม น้อมนำคุณธรรม” หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน   
8 ประการ  มีสัมมาคารวะ ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เมื่อเจอหน้ากันครั้งแรก มีพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย รู้จักไหว้ 
ทักทาย ด้วยวาจาอันไพเราะ  
 
 
 
 



7 
    
 

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

  4)  เอกลักษณ์ 
        “ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำวิถีพุทธ” หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรมอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น การอบรมศีลธรรม  การสวดมนต์ประจำสัปดาห์ การนั่งสมาธิก่อนเข้า
เรียน  มีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ รู้จักไหว้ ทักทาย มีมารยาท มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตาม
แนวทาง  29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร จำนวน 
ผู้บริหาร 5 
ข้าราชการครู 65 
พนักงานราชการ - 
ครูอัตราจ้าง 27 
ลูกจ้าง สพฐ. ๒ 
ลูกจ้างชั่วคราว 20 
รวมทั้งหมด  
อัตราส่วน ครูต่อ เด็ก/ผู้เรียน 1 : 30 
อัตราส่วนห้อง ต่อ เด็ก/ผู้เรียน 1 : 30 
จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 

 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น..................... 
 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 22 74 23 - 119 

  3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. ประถมศึกษา 5 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. ภาษาไทย 9 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. คณิตศาสตร์ 8 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิทยาศาสตร์ 5 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ภาษาอังกฤษ 13 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. สังคมศึกษา 7 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

8. พละศึกษา 7 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. ดนตร ี 2 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
10. นาฏศิลป ์ 1 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
11. คอมพิวเตอร์ 6 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 92  
  
*หมายเหตุ : ครูผู้สอนที่จบปริญญาโทสายบริหารการศึกษา ให้เลือกสาขาที่จบในระดับปริญญาตรี  
 
 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 

   จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564  รวม  1,450 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ป.1 6 117 108 225  
ป.2 6 104 11 215  
ป.3 6 125 133 253  
ป.4 6 134 117 251  
ป.5 6 142 118 260  
ป.6 6 105 141 246  

รวมระดับประถมศึกษา      
รวมทั้งหมด 36 727 629 1450  

 
        1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาจำนวน  246  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
    
 

 1.5  จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1)  ระดับประถมศึกษา จำนวน  200 วันเรียน 
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  1.6  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
        1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานแต่ละรายวิชาในระดับ               
3 ขึ้นไป ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564 
 
ตารางท่ี 1  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
              ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 96.90 95.58 95.58 99.12 100 76.11 98.67 83.19 84.96 
ป.2 99.53 99.07 99.07 100 100 99.07 100 100 99.53 
ป.3 99.60 99.60 97.63 93.28 96.84 97.63 100 100 100 

ป.4 98.80 94.82 92.43 99.60 97.61 99.60 99.60 99.60 99.20 

ป.5 94.62 86.92 96.92 97.31 99.62 92.69 96.92 91.15 93.08 

ป.6 100 97.15 100 97.97 100 85.77 100 82.52 100 

เฉลี่ยร้อยละ 98.24 95.52 96.94 97.88 99.01 91.81 99.20 92.74 96.13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานแต่ละรายวิชาใน 
       ระดับ 3  ขึ้นไปตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2564 
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การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีค่าสถติิผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานแต่ละรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2564  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
  2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา  2564 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
             ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 226 0 10 35 181 216 95.58 
ป.2 215 0 5 39 171 210 97.67 
ป.3 253 0 18 84 151 235 92.89 
ป.4 251 0 12 66 173 239 95.22 
ป.5 260 0 16 54 190 244 93.85 
ป.6 246 0 0 94 152 246 100.00 
รวม 1,451 0 61 372 1,018 1,390 95.80 

 

 
แผนภูมิที่ 2   แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน   

       ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 6 
 

จากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564       
คิดเป็นร้อยละ  95.80 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 6

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม
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  3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564 
ตารางท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
              ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 226 0 0 24 202 226 100.00 
ป.2 215 0 0 10 205 215 100.00 
ป.3 253 0 0 48 205 253 100.00 
ป.4 251 0 0 6 245 251 100.00 
ป.5 260 0 0 1 259 260 100.00 
ป.6 246 0 0 33 213 246 100.00 
รวม 1,451 0 0 122 1,329 1,451 100.00 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา  2564 

จากผลการประเมินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี             
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง               
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา 2564    ระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 6

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
               ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 51 195 246 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 0 82 164 246 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0 71 175 246 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 66 180 246 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 0 37 209 246 100 

เฉลี่ยรวม       
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
 1.7  ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ 
  1)  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                  1.1)  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
 
ตารางที่ 5  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)               
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564   
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 80.99 78.84 69.04 69.95 
การอ่านรู้เรื่อง 77.91 76.37 72.30 72.79 

เฉลี่ย 2 สมรรถนะ 79.45 77.42 70.67 71.38 

 

 
แผนภูมิที่ 5  แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

80
.9

9

77
.9

1

78
.8

4

76
.3

7

69
.0

4 72
.3

69
.9

5 72
.7

9

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

อ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร
้อย

ละ

สมรรถนะ

การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



14 
    
 

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

  จากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) พบว่า                 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบกับระดับประเทศในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 79.45 ซ่ึงสูงกว่าระดับประเทศ    
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ย 80.99 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  และ       
ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย 77.91 ซ่ึงสูงกว่าระดับประเทศ   
 
                 1.2)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ปีการศึกษา 2563- 2564 และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน 
 
ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
               ปีการศึกษา 2562- 2563 กับเป้าหมายของโรงเรียน 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2564 

ผลต่างระหว่าง
เป้าหมาย 

การอ่านออกเสียง 87.45 80.99 -6.46 80.56 0.43 
การอ่านรู้เรื่อง 75.41 77.91 2.5 69.99 7.92 
เฉลี่ย 2 สมรรถนะ 81.43 79.45 -1.98 75.27 4.18 

 

 
 
แผนภูมิที่ 6  แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)     
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
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ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563
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  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2564        
ต่ำกว่าปีการการศึกษา 2563 การอ่านรู้เรื่องปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการการศึกษา 2563 และเม่ือ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน     
คิดเป็นร้อยละ 4.18  
 
                  1.3)  ข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2564 
 
ตารางท่ี 7  ข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2564 
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การอ่านออกเสียง 90.29 85.16 87.71 87.12 89.73 87.45 80.56 80.99 
การอ่านรู้เรื่อง 79.30 78.86 81.23 91.17 93.91 75.41 69.99 77.91 
เฉลี่ย 2 สมรรถนะ 84.80 82.01 84.47 89.14 91.82 81.43 75.27 79.45 

 

 
แผนภูมิที่ 7  แสดงข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
    (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2564 
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ข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2564

ค่าเป้าหมาย เฉลี่ย 2 สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ
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  ผลพัฒนาการการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2564  พบว่า คะแนนเฉลี่ย 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย    
ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.79  ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.67        
ปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.39  และ ปีการศึกษา 2564                     
สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.18     
  2)  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
                  2.1)  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2564   
ตารางที่ 8  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)     
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 56.08 63.27 55.48 56.14 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 49.99 57.92 48.73 49.44 

เฉลี่ย 2 ด้าน 53.04 60.60 52.11 52.80 

 

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)       
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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ความสามารถ

การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

    จากผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) พบว่า        
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564เปรียบเทียบ
กับระดับประเทศในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 56.08 ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์         
มีคะแนนเฉลี่ย 49.99 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 
                 2.2) การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  ปีการศึกษา 
2563- 2564 และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน 
ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 - 2564 กับเป้าหมายของโรงเรียน 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2564 

ผลต่างระหว่าง
เป้าหมาย 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

57.60 56.08 -1.52 57.91 -1.83 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

56.22 49.99 -6.23 59.33 -9.34 

เฉลี่ย 2 ด้าน 56.91 53.04 -3.87 58.62 -5.58 
 

 
แผนภูมิที่ 9  แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
                 (National  Test : NT)  ปีการศึกษา 2563  กับ ปีการศึกษา 2564 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ               
(National Test : NT)  ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564
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                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

     ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 49.99 ซ่ึงต่ำกวา่ปีการศึกษา 2563 และ ด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 56.08          
ซ่ึงต่ำกวา่ปีการศึกษา 2563 
                  2.1)  ข้อมูลพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2564   
ตารางท่ี 10  ข้อมูลพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  
     ปีการศึกษา 2561 - 2564   

ความสามารถ 
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ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

58.11 61.59 63.44 53.47 55.07 56.22 57.91 56.08 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

50.00 56.88 58.59 57.35 59.07 57.60 59.33 49.99 

เฉลี่ย 2 ด้าน 54.06 59.24 61.02 55.41 57.07 56.91 58.62 53.04 
 

 
แผนภูมิที่ 10   ข้อมูลพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
            ปีการศึกษา 2561 - 2564   
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ข้อมูลพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 - 2564

ค่าเป้าหมาย เฉลี่ยรวม 2 ด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม 2 ด้าน
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                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

      ผลพัฒนาการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                     
ปีการศึกษา 2561 - 2564  พบว่า คะแนนเฉลี่ย 2 ด้าน ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน         
คิดเป็นร้อยละ 5.18  ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.61  ปีการศึกษา 2563 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.16  และ ปีการศึกษา 2564  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน          
คิดเป็นร้อยละ 5.58      
  3)  ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  
                  3.1)  ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   
ตารางที ่11   ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 61.18 51.68 49.54 50.38 
ภาษาอังกฤษ 48.77 37.70 35.46 39.22 
คณิตศาสตร์ 41.95 37.78 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 36.93 34.37 34.83 34.31 

เฉลี่ย 4 วิชา 47.21 40.38 38.92 40.19 

 
แผนภูมิที่ 11   แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
                    ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

             ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับประเทศ 
                 3.2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563- 2564 และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน 
ตารางท่ี 12   การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2563- 2564 และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2564 

ผลต่างระหว่าง
เป้าหมาย 

ภาษาไทย 66.02 61.18 -4.84 68.00 -6.82 
ภาษาอังกฤษ 53.67 48.77 -4.9 55.28 -6.51 
คณิตศาสตร์ 38.12 41.95 3.83 39.26 2.69 
วิทยาศาสตร์ 42.27 36.93 -5.34 43.54 -6.61 

เฉลี่ย 4 วิชา 50.02 47.21 -2.81 51.52 -4.31 
 

 
แผนภูมิที่ 12 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
             ปีการศึกษา 2563  กับ ปีการศึกษา 2564 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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         ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ปีการศึกษา 
2564  กลุ่มสาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 41.95  ซ่ึงสูงกว่าปีการศึกษา 2563 และ กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 61.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย 36.93 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ย 48.77 ซ่ึงต่ำกวา่ปีการศึกษา 2563 
 
                  3.3)  ข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 - 2564   
ตารางท่ี 13    ข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 ปีการศึกษา 2561 - 2564   
 

วิชา 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

ค่า
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ย 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ร้อ

ยล
ะ 

ค่า
เป

้าห
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ย 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ร้อ

ยล
ะ 

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ร้อ

ยล
ะ 

ภาษาไทย 50.49 61.16 62.99 56.16 57.84 66.02 68.00 61.18 
ภาษาอังกฤษ 50.00 42.48 43.75 39.57 40.76 53.67 55.28 48.77 
คณิตศาสตร์ 50.00 44.10 45.42 39.72 40.91 38.12 39.26 41.95 
วิทยาศาสตร์ 50.00 43.37 44.67 37.96 39.10 42.27 43.54 36.93 

เฉลี่ย 4 วิชา 50.14 47.78 49.21 43.35 44.65 50.02 51.52 47.21 
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แผนภูมิที่ 13    แสดงข้อมูลพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 ปีการศึกษา 2561 - 2564   
 
         ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการทดสอบระดับชาติ O-NET ระหว่างค่าเป้าหมายและคะแนนเฉลี่ยน
ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2564  พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 50.02 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
และ ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 47.78  ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 43.35 ปีการศึกษา 2564 
คะแนนเฉลี่ย 47.21 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ปีการศึกษา 2561 - 2564

ค่าเป้าหมาย เฉลี่ยรวม 4 วิชา

คะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา
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  4)  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)  
                  4.1)  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564   
ตารางที ่14   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564   

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปี
การศึกษา 2564   พบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.48                   
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.70 และ ผลการประเมินด้านการคิดเลขคล่อง 
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน  

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้รายด้าน 

การอ่านคล่อง การเขียนคล่อง การคิดเลขคล่อง 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
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คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ดีม
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ดี 
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รป

รับ
ปร

ุง 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

้ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ป.1. 226 196 21 9 0 190 24 10 2 202 21 2 1 
ป.2 215 209 5 1 0 156 48 11 0 153 44 12 6 
ป.3 253 225 22 5 1 208 36 4 5 192 47 13 1 
ป.4 251 234 17 0 0 141 99 11 0 137 81 28 5 
ป.5 260 243 11 4 2 155 78 23 4 55 83 87 35 
ป.6 246 243 3 0 0 180 59 7 0 90 103 51 2 
รวม 1451 1350 79 19 3 1030 344 66 11 829 379 193 50 

เฉลี่ยร้อยละ  93.04 5.44 1.31 0.21 70.99 23.71 4.55 0.76 57.13 26.12 13.30 3.45 
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ตารางที ่15   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564  
  

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.1 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 226 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 222 

คิดเป็นร้อยละ 98.23 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 225 

คิดเป็นร้อยละ 99.56 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 99.26 

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               
ปีการศึกษา 2564  พบว่า รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.26 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100       
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.23  และ ผลการประเมิน 
ด้านการคิดเลขคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.56    
 
ตารางที ่16   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.2 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 215 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 210 

คิดเป็นร้อยละ 97.67 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 204 

คิดเป็นร้อยละ 94.88 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 97.52 

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            
ปีการศึกษา 2564  พบว่า รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.52 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.67  และ ผลการประเมิน 
ด้านการคิดเลขคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.88 
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ตารางที ่17   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.3 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 252 

คิดเป็นร้อยละ 99.60 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 248 

คิดเป็นร้อยละ 98.02 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 248 

คิดเป็นร้อยละ 98.02 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 98.55 

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2564  พบว่า รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.55  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.60  
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.02และ ผลการประเมิน 
ด้านการคิดเลขคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.02 
 
ตารางที ่18   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.4 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 251 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 250 

คิดเป็นร้อยละ 99.60 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 238 

คิดเป็นร้อยละ 94.82 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 98.14 

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          
ปีการศึกษา 2564  พบว่า รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.14  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.60 และ ผลการประเมิน 
ด้านการคิดเลขคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.82 
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ตารางที ่19   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.5 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 258 

คิดเป็นร้อยละ 99.23 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 252 

คิดเป็นร้อยละ 96.92 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 182 

คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 88.72 

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          
ปีการศึกษา 2564  พบว่า รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.72  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.23   
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.92และ ผลการประเมิน 
ด้านการคิดเลขคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.00 
 
ตารางที ่20   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.6 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 246 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 244 

คิดเป็นร้อยละ 99.19 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 239 

คิดเป็นร้อยละ 97.15 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 98.78 

 
        ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          
ปีการศึกษา 2564  พบว่า รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.78  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100   
ผลการประเมินด้านการเขียนคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.19  และ ผลการประเมิน 
ด้านการคิดเลขคล่อง ที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.15 
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 1.8  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  1)  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อาคารเรียน สปช. 105/29 2  
อาคารเรียน สปช. 2/28 2  
อาคาร ส. 505/(พิเศษ) 1  
อาคาร สปช. 206/26 1  
ส้วม สปช. 601/26 4  
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1  
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1  

   

   
               2)  ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
ห้องเรียนปฐมวัย 6  
ห้องเรียนประถมศึกษา 36  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  
ห้องพยาบาล 1  
ห้องสมุด 1  
ห้องวิทยาศาสตร์ 2  
ห้องเรียนสีเขยว 1  
ห้องลูกเสือ  1  

 
 1.9  ข้อมูลงบประมาณ 
          1) เงินงบประมาณ  3,892,170 บาท 
          2)  เงินนอกงบประมาณ  6,440,200 บาท 
                  -  เงินบริจาค........-........บาท 
                   -  เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  392,300 บาท 
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 1.10  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูยาง 
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บทสรุปสำหรับผูบ้ริหาร 
โรงเรียนวัดคูยาง ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ๑ ซอย ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ เปิดสอนตั้งแตช่ั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินไดต้รวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ถึง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น 

ดา้นคุณภาพของผู้เรียน 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ สูงกว่า 

ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
๒. นักเรียนมีความรู้คู3คุณธรรมนำทักษะอาชีพ 
ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธะกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ครูมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๓. ครูมีความมุง่มั่นตั้งใจ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมอุทิศตนเพ่ือพัฒนาจัดการเรียนรู้ที ่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส3งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงกว่าคา่เฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ3มสาระการเรียนรู้ ส่งผลในการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ๓ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ดา้นคุณภาพของผู้เรียน 
๑. การทิ้งขยะของนักเรียน 
๒. การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒. การส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการเก่ียวงานวิชาการ 
ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม การใช้เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 
๒. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังจากมีการวัดผลประเมินหลังจากการทำกิจกรรมต่างๆ 
๓. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีให้ทั่วถึงและอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ดา้นคุณภาพของผู้เรียน 
๑. การทิ้งขยะของนักเรียน 
     แนวทางในการแก้ปัญหา 
     ๑. โรงเรียนทำข้อตกลงกับนักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องวินัยในการทิ้งขยะ 
     ๒. สภานักเรียนและพรรคต่าง ๆ ในโรงเรียนร่วมทำข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียนตั้งแต่ระดับ 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงเรื่องการทิ้งขยะลงถัง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะ 
     ๓. ในกรณีที่นักเรียนนั่งรถรับส่งแล้วมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาทิ้งขยะ โรงเรียนต้องรณรงค์ 

โดยมีป้ายตักเตือนและข้อความร่วมมือจากร้านคา้ที่ขายอาหาร/ขนมต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถังขยะ 
และถังขยะโรงเรียนต้องจัดหามาให้อย่างเพียงพอ 

๒. ควรพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
    แนวทางในการแก้ไข 
    คณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนวัดคูยาง ได้ตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับการเขียนของ 

นักเรียนไดร้ว่มกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กิจกรรม “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” ข้อดีของโรงเรียน คือ 
ทุกชั้นเรียนมีครูประจำชั้น ๒ คนต่อ ๑ ห้อง ยกเว้นห้อง MEP จะมี ๓ คนคือ ครูประจำชั้น ครูชาวต่างชาติ 
และครูภาษาอังกฤษ ครูทุกคนควรร่วมกันแกป้ัญหาการเขียนของนักเรียนอย่างจริงจัง และควรขอความร่วมมือ 
จากผู้ปกครองร่วมดว้ยจะทำให้ปัญหาไดร้ับการแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างใน 

ด้านเทคนิคการสอนให้หลากหลาย ให้สามารถนำมาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยประสานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) โรงเรียนเครือข่าย 
สถาบันการศึกษาอ่ืน เช่น โรงเรียนชั้นนำในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
(คณะศึกษาศาสตร์) เป็นต้น รวมทั้งให้ศึกษาพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเรียนรู้ทางสื่อมัลติมีเดีย แอพพลิเคชั่นต่างๆ 
นำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบท ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ บรรล ุ
เป้าหมาย เกิดผลดีต้อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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๒. สถานศึกษาควรมุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการเก่ียวงานวิชาการ โดยส3งเสริมครูให้สามารถ 
ออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกลุ่มเป้าหมาย 
(ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเรียนช้า) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองความต้องการผู้เรียนตามความสนใจ ให้ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข ท้าทาย เสริมกระบวนการคิด และการทำงาน เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีความ 
รักสามัคคีร่วมมือช่วยเหลือกัน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ครูควรเปิดโอกาสให้ ผู้ที่มีส3วนเกี่ยวข้องในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ควรประกอบด้วยบุคคล 

หลายฝ่ายไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้สอนเท่านั้น แต่ควรรวมถึงผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมชั้น และตัวผู้เรียนเอง เพราะจะช่วย 
ให้รับทราบข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่าง และหลากหลายจากบุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน จึงย่อม 
ดีกว่าข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียวและ ครูควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น 
รายบุคคล เพ่ือหาความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแล้วกำหนดวิธีการและ 
ออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือแก้ไขพฤติกรรมได้ทันที ซึ่งจะมีผลในการเพิ่มศักยภาพต่อการมีประสิทธิผลที่ดี 

๓. ครูควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้สามารถสร้างนวัตกรรม ใช้ จัดหาและผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมใน
การจดัการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นการบริการการใช้ข้อมูลการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสืบค้นข้อมูล การจัดทำข้อมูล การสร้างแหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต 
การใช้ e-learning ห้องเรียนเสมือนจริงและการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึงการเรียนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย และระบบคลังข้อสอบออนไลน์เป็นต้น ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่ไม่มีการสิ้นสุด ครูควรพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีตามความต้องการที่ตอบสนองในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้ครอบคลุมและอย่างทั่วถึง เพ่ือพัฒนา 
ยกระดับวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุน ครูในการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม เพ่ือการเผยแพร่ผลงานของตนเองในวงวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแบบอย่าง ให้กับโรงเรียนเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค และเพ่ือเป็นการ 
ยกระดับประเทศ ต่อไป 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาบูรณาการ ๕ STEPS เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

อาชีพต่างๆ จากสถานที่จริงตามต้องการและตามความสนใจของนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ Co ๕ 
ขัน้ตอน (๕ Steps) ทุกระดับชั้น ซึ่งมีข้ันตอน คือ ๑) การเรียนรู้โดยการตั้งคำถาม ๒) การเรียนรู้แสวงหา 
สารสนเทศ ๓) การเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ๔) การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร และ ๕) การเรียนรู้เพื่อตอบแทน 
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการนี้มีความเหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรมุ่งดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการตามหลักการ 

“โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ต่อไป ให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง มีการพัฒนา 
กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาหลักสูตร ในลักษณะเดียวกันกับ Mini English Program สำหรับ 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอ่ืนๆ เช่น ขับร้อง ดนตรี ฟ้อนรำ รวมทั้งต่อยอด STEM ที่ระดับปฐมวัยได้ 
ดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว จะเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองมากข้ึน และจะเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งขึ้นให้กับ 
สถานศึกษาอ่ืนได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของครูที่พัฒนาให้นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติสูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยติดต่อกัน แล้วนำแนวทางนั้นมาจัดทำเป็นองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสู่การแบบอย่างที่ดีได้ต่อไป 
 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 

โรงเรียนวัดคูยาง ได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้ไฟฟ้าที่บา้นนักเรียน) เนื่องจากปัญหาโลกร้อนและการนำเข้า 
พลังงานในปริมาณมาก การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นนโยบายหลักของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน โดยตั้งเป้าหมายที่จำนวนครัวเรือนที่ลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๑๐ ของจำนวน 
ครัวเรือนของนักเรียนทั้งหมด คือ ๑๖๘ ครัวเรือน มีการดำเนินงานคือ ๑) ให้ความรู้แกน่ักเรียน เรื่องการลด 
การใช้ไฟฟ้าหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวันจันทร์ ๒) ให้นักเรียนช่วยการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนและ 
ที่บา้นและบอกถึงวิธีประหยัด และดำเนินวิธีประหยัดที่บ้าน ๓) ใช้ Application EGAT Co๒ Calculator 
ในการเรียนการสอน ๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Social Media และ Social Network 
๕) นักเรียนส่งบิลชำระค่ากระไฟฟ้า ๓ เดือน คือ มิถุนายน, กรกฎาคม และสิงหาคม ทุกคน มีผลปรากฏว่า 
ตามเกณฑ์นักเรียน ๑,๖๘๐ คน ต้องลดร้อยละ ๑๐ คือ นักเรียน ๑๖๘ คน แต่โรงเรียนวัดคูยาง ลดมากกว่า 
เกณฑ์ทุกปี จึงทำให้ได้รับรางวัลนี้ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอน (ลดการใช้พลังงานไฟฟา้ที่บ้านนักเรียน 
จำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และ ปี 
๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
(ตามประกาศ

โรงเรียน) 

ผลการ
ประเมิน
ตนเองปี
การศึกษา 
2564 

ระดับคุณภาพ 

ความสอดคล้องของ
ผลการประเมินกับค่า

เป้าหมาย 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย/เป็นไป
ตามเป้าหมาย/สูงกว่าค่า

เป้าหมาย) 
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 

91.25 99.23 ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

94.00 100 ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

100 100 ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

95.08 99.74 ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัดคูยาง เป็นการ
ประเมินเชิงประจักษ์บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ แบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยจะได้นำเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษาและหลักฐานสนับสนุน
ผลการประเมินตนเองทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลสารสนเทศและโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องแต่ละมาตรฐานการศึกษาเพ่ือแสดงถึง ระดับคุณภาพ กระบวนการทำงานและ            
ผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งองค์รวม มีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.  กระบวนการดำเนินงาน 
1.1  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 

 1)  ประชุมเพ่ือทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 และผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

2)  กำหนดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่บูรณาการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกำหนดผู้รับผิดชอบ 

3)  กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของฝ่ายบริหารและคณะครูในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปตามท่ี
กำหนด 

1.2  ขั้นดำเนินการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน 
 1)  มีข้ันดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้ 
       1.1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
       1.1.1)  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้โดยเน้นให้

ครูทำหน้าที่ Coach ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
รูปแบบ Co-5 Step ใน 8 กลุ่มสาระ และได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน   
การเขียน การสื่อสาร  โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
   1.1.2)  จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและทักษะ
วิชาการของนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็นและทักษะการสื่อสาร โดยมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย  

-  มีการวินิจฉัยนักเรียนเป็นรายบุคคลสู่สัญญาใจการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  - มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  - มีการติดตามโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  - มีการประเมินผลการอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น ประจำทุกเดือนๆละ 10 ชุด  

(๑) ประเมินการอ่านให้นักเรียนอ่านคำพ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 
(๒) ประเมินการเขียน โดยเขียนตามคำบอก จากคำพ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 
(๓) ประเมินการคิดคำนวณ จากแบบฝึกคิดเลขเร็ว 10 ข้อ จำนวน 10 ชุด 
(๔) ประเมินการสื่อสาร จากการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 

 -  มีการสรุปและรายงานผลการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส่งรายชื่อนักเรียนรายบุคคลให้กับ
ฝ่ายวิชาการเพ่ือคัดกรองและดำเนินการซ่อมเสริม 
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       1.2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

   1.2.1)  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย 
Co-5 STEPs ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ตั้งแต ่ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเสนอสิ่งเร้าและ
ระบุคำถามสำคัญ   ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาสาระสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง ขั้นที่ 3 ขั้นรวมพลังอภิปรายและ
สร้างองค์ความรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นสื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง ขั้นที่ 5 ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ คิด ทำ นำเสนอ และทำงานเป็นทีมคละความสามารถ   
ความถนัดหรือความสนใจ มารวมพลังร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติอย่าง
กระตือรือร้น ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จนกระทั่งกลุ่มสามารถสร้างความรู้หรือ
สรุปความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดผลการเรียนรู้ คือ รู้ด้วยความเข้าใจ มีความสามารถด้านทักษะการคิดและการปฏิบัติ 
มีคุณลักษณะและค่านิยม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประยุกต์สร้างผลงานเพ่ือเผยแพร่
และบริการสังได้ ทำให้ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การนำเสนอ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะใน การคิดวิเคราะห์ และประกอบอาชีพ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และการทำงานเป็นทีม 
เป็นต้น โดยนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 STEPs ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  1.1.2)  ครูจัดกิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 STEPs ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลา 16.30 
– 17.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวม
พลังด้วย Co-5 STEPs เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการถอดบทเรียน และ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
(Lesson Study: LS) โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

  1.1.3)  จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ 
5 ขั้นตอน (Five steps)  โดยมีกิจกรรม  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงาน 
(ยกตัวอย่างสายชั้น ป.6) ดังนี้ 

- ประชุมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า จากปีท่ีผ่านมา ( PLC ) 

- กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน  คลิปวิดีโอ 
ภาพประกอบ รูปแบบโครงงาน 

- กำหนดกิจกรรมเป็น ๓ วันดังนี้ (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (CO–Vid ๑๙) 
วันที่หนึ่ง  
๑. ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร  
    จำนวน ๒๐ ข้อ 
๒. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
     ๒.๑ การตั้งคำถาม 
     ๒.๒ แสวงหาสารสนเทศ 
     ๒.๓ สร้างองค์ความรู้ 
     ๒.๔ สื่อสารและนำเสนอสะท้อนความคิด 
     ๒.๕ บริการสังคม ตอบแทนสังคม 
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   ขั้นที ่๑ การตั้งคำถาม 
๓. ดูคลิปวิดีโอเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยครูใช้คำถามและให้นักเรียนตอบ 
๔. ครูอธิบายการตั้งคำถามจากคลิปที่ได้ศึกษาโดยให้นักเรียนฝึกการตั้งคำถามมีการคาดคะเนคำตอบ

ไว้ล่วงหน้า 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถโดยแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ด้วยความปลอดภัย

โดยยึด ศีลห้า ข้อ ๑ การไม่รังแกกันขณะทำงานกลุ่ม ข้อ ๔ การตั้งคำถามด้วยวาจาสุภาพ 
  ขั้นที ่๒ แสวงหาสารสนเทศ 
๖. นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ 
เรื่อง อุยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร 
 https://www.dnp.go.th  
 https://th.wikipedia.org/  
 https://youtu.be/brL-KrM29es  
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องเก่ียวกับคลิปวีดิโอที่ได้ศึกษาและจากเอกสารประกอบ 
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งคำถามจากคลิปวิดีโอที่ได้ศึกษากลุ่มละ ๑๐ คำถาม แต่ละกลุ่มเมื่อได้

คำถามแล้งให้ช่วยกันลงคำถามทั้ง ๑๐ คำถามลงในกระดาษปรู๊ฟพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
๘. ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอคำถามทั้ง ๑๐ คำถามให้เพ่ือนๆพิจารณา ๑ เรื่อง ที่กลุ่มมีความสนใจ

ศึกษาหาความรู้กลุ่มละ ๑ เรื่องเพ่ือนำไปสืบค้นความรู้เพื่อจัดทำโครงงานง่ายๆต่อไป 
๙. ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้ร่วมกันจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความปลอดภัย โดยยึด ธรรมข้อ ๓ สำรวมอินทรีย์ คือ ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจลดน้อยลง ความสำรวมจะเกิดขึ้น เกิดการใฝ่เรียนรู้ 

วันที่สอง 
ขั้นที ่๓ สรุปองค์ความรู้ 
๑. แต่ละกลุ่มได้คำถามที่สนใจและสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามหัวข้อที่จะศึกษา 
๒. จัดทำเป็นโครงงานแบบง่ายๆตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 
     ๒.๑ คำถาม/ปัญหา 
     ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
     ๒.๓ วธิีการแสวงหาความรู้ 
     ๒.๔ ผลการศึกษา 
     ๒.๕ สรุปผลการศึกษา 
 ๓.  โดยแต่ละกลุ่มจัดทำรูปแบบรายงานและผลงานลงในฟิวเจอร์บอร์ด 
 ๔.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบผลงานให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ

คลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อปรับปรุงผลงานในการนำเสนอ  
5. แต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอหน้าชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ  และฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือนำเสนอ

หน้าชั้นเรียน   
 ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มพร้อมผลงานประกอบการนำเสนอและการใช้

เทคโนโลยี  
๗. นำผลงานที่นำเสนอติดป้ายนิเทศในชั้นเรียน 

https://www.dnp.go.th/
https://th.wikipedia.org/
https://youtu.be/brL-KrM29es
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๘. แต่ละกลุ่มช่วยกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานเป็นตัวแทนของ
ห้องเรียนในที่ประชุมใหญ่สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกถึงความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของ
ห้องเรียน 

๑๐. กลุ่มท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการนำเสนอต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการนำเสนอ 
อย่างตั้งใจ ด้วยความปลอดภัย ยึดศีลห้า ข้อ ๒ รู้จักใช้ รู้จักคำว่า พอดี ในการใช้อุปกรณ์ ไม่นำของคนอ่ืนมาเป็น
ของตน ยืมอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้แล้วส่งคืน 

วันที่สาม 
ขั้นที ่๔ สื่อสารนำเสนอ 
ขั้นที ่๕ บริการสังคมตอบแทนสังคม 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่แต่ละกลุ่มนำผลงานของตนเอง

ไปจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
๒. แต่ละกลุ่มที่เป็นตัวแทนของห้องนำเสนอตามลำดับด้วยรูปแบบต่าง ๆ เมื่อจบการนำเสนอแต่ละ

กลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มถามคำถามผู้ร่วมฟังการนำเสนอได้และผู้ร่วมฟังการนำเสนอสามารถตั้งคำถามข้อสงสัยกับ
ผู้นำเสนอได้ 

๓. เมื่อจบทุกกลุ่มของการนำเสนอซึ่งเป็นตัวแทนของห้องในการนำเสนอครูอภิปรายนำเสนอในเรื่อง
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน (๕ Steps) 

๔. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางกระบวนการทำงานฯเพ่ือความปลอดภัยจากการศึกษาแหล่งการ
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร โดยยึด ศีลห้า ข้อ ๔ การนำเสนอด้วยวาจา
สุภาพ เป็นความจริงจากการศึกษาหลายแหล่ง อ้างอิงได้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม 

๕. นักเรียนทดสอบหลังเรียน  เรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๐ ข้อ
โดยยึด ธรรมข้อ ๕ มีสติรู้สึกตัว ไม่ประมาท 

       1.3)  มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

   1.3.1) โรงเรียนวัดคูยางส่งเสริมการสร้างผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มเดียวโดย
ใช้โครงงานและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามระดับชั้นจัดการเรียนรู้แบบ STEM ตามระดับชั้น และการ
ทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม จากการ
จัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคุณธรรมฯ  
ผลงานรายบุคคลและหนังสือเล่มเล็ก 

  1.3.2)  จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
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       1.4)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ และสามารถสื่อสารได้ 
   1.4.1)  โรงเรียนวัดคูยางจัดให้มีการเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตใช้สื่อ

เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  มีระบบ WIFI 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้ โดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นหาความรู้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

   1.4.2) โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน) และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจใน
รายวิชาต่างๆ ทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดคูยางมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
และสามารถสื่อสารได้ โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

  1.4.3)  จัดทำโครงการสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน      
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน) โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการสอนโดยครูผู้มีความรู้      
ด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการจัดซื้อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ICT เพ่ือการเรียนการสอน  
กิจกรรมการจัดทำเอกสารเพ่ิมเติม 

       1.5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.5.1)  ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม
ในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ โดยใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

  1.5.2)  จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  
กิจกรรมทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ  กิจกรรมการจัดชั้นเรียน  
กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ       
โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

  1.5.3)  จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและทักษะ
วิชาการของนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็นและทักษะการสื่อสาร โดยมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย  กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-NET  กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ NT กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 
RT ป.1  กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.4 กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ป.5  กิจกรรมส่งเสริมการสอบทางวิชาการ 

  1.5.2)  จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและทักษะ
วิชาการของนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็นและทักษะการสื่อสาร โดยมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

  -  มีการวินิจฉัยนักเรียนเป็นรายบุคคลสู่สัญญาใจการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้             
คิดเลขเป็น 

  - มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  - มีการติดตามโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  - มีการประเมินผลการอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น ประจำทุกเดือนๆละ 10 ชุด  

(๑) ประเมินการอ่านให้นักเรียนอ่านคำพ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 
(๒) ประเมินการเขียน โดยเขียนตามคำบอก จากคำพ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 
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(๓) ประเมินการคิดคำนวณ จากแบบฝึกคิดเลขเร็ว 10 ข้อ จำนวน 10 ชุด 
(๔) ประเมินการสื่อสาร จากการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 

 -  มีการสรุปและรายงานผลการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส่งรายชื่อนักเรียนรายบุคคลให้กับ
ฝ่ายวิชาการเพ่ือคัดกรองและดำเนินการซ่อมเสริม 

       1.6)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพและพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน 

   1.6.1)  โรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน สนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน โดยดำเนินการ
ตามโครงการ ดังนี้ 

   1.6.2)  จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา 

   1.6.2)  จัดทำส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

       1.7)  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 
   1.7.1)  โรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการจัดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี

การพัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น ครูจัดผู้สอนมีการวิเคราะผลการสอบในปีที่ผ่านมาแล้วนำมาพัฒนานักเรียนในปีปัจจุบัน มีการติวเข้ม
สำหรับในการทดสอบระดับชาติของแต่ละระดับชั้น ได้แก่  กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-NET กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ 
NT  กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง RT ป.1   กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 กิจกรรมสอบ
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.4 กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.5 กิจกรรมส่งเสริมการสอบทางวิชาการ      
ทำให้นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกระดับชั้น  โดยดำเนินการ  
ตามโครงการ ดังนี้ 

  1.7.2)  จัดทำโครงการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และทักษะวิชาการของนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็นและทักษะการสื่อสาร โดยมี
กิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-NET  กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ NT กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง RT ป.1  กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.4 
กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.5  กิจกรรมส่งเสริมการสอบทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



40 
    
 

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  
 

 2)  มีขั้นดำเนินการพัฒนาคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
       2.1)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

      2.1.1)  โรงเรียนวัดคูยาง  ได้กำหนดอัตลักษณ์โรงเรียน ไว้ว่า “ยิ้มใส ไหว้สวย      
มารยาทงาม น้อมนำคุณธรรม” ซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  มีสัมมาคารวะ       
ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เมื่อเจอหน้ากันครั้งแรก มีพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย รู้จักไหว้ ทักทาย ด้วยวาจาอันไพเราะ  
โดยพัฒนาผู้เรียนผ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนทุกคนไหว้ครูประจำชั้น นักเรียนรุ่นน้องไหว้นักเรียนรุ่นพ่ี และ
นักเรียนรุ่นพี่ไว้นักเรียนรุ่นน้อง  กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ครูผู้สอนจะฝึกให้นักเรียนทำความเคารพ
ก่อนสอนทุกครั้ง กิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัด ในทุกวันพระ  

  2.1.2)  โรงเรียนได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น 
เพ่ือให้ครูที่ประจำชั้น/ครูประจำรายวิชา ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  
โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

  2.1.3)  จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมการอบรมและสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก  กิจกรรมเด็กดีศรีคูยาง  โครงงานคุณธรรม  
กิจกรรมวันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /วันเด็ก 

       2.2)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
      2.2.1)  โรงเรียนวัดคูยางส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกความเป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก กิจกรรมอนุรักษ์
ดนตรีไทย  การแสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
ครูพระสอนศีลธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

  2.2.2)  จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /  
วันเด็ก 

       2.3)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 

      2.3.1)  โรงเรียนวัดคูยางส่งเสริมการสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพื้นฐาน
ประชาธิปไตยการยอมรับความแตกต่างทั้งด้านความคิดและวัฒนธรรม รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่
และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยดำเนินการตามโครงการ 
ดังนี้ 
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  2.3.2)  จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /
วันเด็ก 

  2.3.3)  จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน  โดยมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัย  กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมวินัยนักเรียน 

      2.4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตามช่วงวัย 

      2.3.1)  โรงเรียนวัดคูยางมีการส่งเสริมระบบช่วยเหลือนักเรียน ระบบแนะแนว การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  โดยแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยการ
ดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้เรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่องอาชีพตามโครงการ กิจกรรมเดินณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วางแผนการ
ดูแลนักเรียนในห้องเรียนโดยใช้โครงการโรงเรียนสีขาวและนโยบายของโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียน ในการ
ปฏิบัติภาคสนามอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และส่งเสริมทักษะด้านกีฬาภายในแก่ผู้เรียน โดยดำเนินการตาม
โครงการ 

  2.3.2)  โรงเรียนวัดคูยางได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขต
พ้ืนที่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมกินพอดีไม่มีอ้วน ให้กับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  2.3.3)  จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม
เด็กไทยฟนัดี (ทันตสุขภาพ)  กิจกรรมบริการกล่องยาปฐมพยาบาลและจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล  กิจกรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน  กิจกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 

  2.3.4)  จัดทำโครงการงานบริการและสวัสดิการนักเรียน  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมอาหารกลางวัน  กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า  กิจกรรมสวัสดิการประกันชีวิต  กิจกรรมอาหารเสริมนม   

1.3  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล 
1.3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3.2) จัดทำเครื่องมือนิเทศภายในเพื่อดำเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3.3) จัดทำปฏิทินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน อย่างน้อย  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.3.4) สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เตรียมการและให้

ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
1.3.5) ประชุมวิเคราะห์และนำผลการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหาแนวทาง   

ในการพัฒนาปรับปรุง 
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1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.4.1 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  (E-MES ) นำผลมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแต่ละด้าน มีโครงการยกระดับการอ่าน  การเขียน การคิดคำนวณประจำเดือนของโรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6 โดยการจัดกิจกรรมทุกเช้าก่อนเรียนปกติ มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

1.4.2 พัฒนาให้นักเรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้โดยใช้โครงงานและกิจกรรมค่ายความรู้ต่าง ๆ  
 1.4.3 พัฒนานักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้การจัดการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ
รวมพลังด้วย Co-5 steps การลงมือปฏิบัติจริง ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 1.4.4 พัฒนานักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ใช้การเรียนรู้โดยการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตใช้สื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง  มีระบบ WIFI เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้ 
 1.4.5 พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ ใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดูเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด จัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 steps  
 1.4.6 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกา  

1.4.7 พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ โดยใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ ดูเป้าหมายของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนนำมาวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการทดสอบ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ได้ผลการทดสอบต่ำของแต่ละวิชามาทบทวนและติวเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1.4.8 พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ 

1.4.9 พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ ์ และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสีภายในภายในโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียน ในการปฏิบัติภาคสนามอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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2.  ผลการดำเนินงาน 
2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   1.1)  ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับ
สถานศึกษา ซึ่งนักเรียนมีความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การอ่าน 1. นักเรียนชั้น 

ป.1 - ป.3    
สามารถอ่านออก
เสียงและอ่านรู้เรื่อง 
สร้างความรู้และ
สื่อสารได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่
มีผลการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป สามารถอ่านออก
เสียงและอ่านรู้เรื่องเพ่ือ
สร้างความรู้และความคิด
เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 98.21 ของนักเรียน
ที่มีผลการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป ความสามารถในการ
อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง
เพ่ือสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนำไปใช้
ตัดสินใจ ในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนชั้น 
ป.4 - ป.6 สามารถ
อ่านออกเสียงและ
อ่านจับใจความ
สำคัญ สร้างองค์
ความรู้และสื่อสารได้ 
 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่
มีผลการประเมินการอ่าน
จับใจความสำคัญ ในระดับ
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 98.21 ของนักเรียน
ที่มีผลการประเมินการอ่าน
จับใจความสำคัญ ในระดับดี
ขึ้นไป 

การเขียน 1. นักเรียนชั้น  
ป.1 - ป.3 สามารถ
เขียนเรื่องจากภาพ
และเขียนแสดงความ
คิดเห็นได้ 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่
มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการเขียน
เรื่องจากภาพ แสดงความ
คิดเห็นระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.21 ของนักเรียน
ที่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการเขียน
เรื่องจากภาพ แสดงความ
คิดเห็นระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนชั้น  
ป.4 - ป.6 สามารถ
เขียนเรียงความและ
สรุปใจความสำคัญ 
แสดงถึงการสื่อสาร
ได้ 
 
 
 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่
มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการเขียน
เรียงความและสรุปใจความ
สำคัญ แสดงความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

ร้อยละ 98.21 ของนักเรียน
ที่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการเขียน
เรียงความแสดงความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การคิดคำนวณ กลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์ พัฒนา
นักเรียนด้านการคิด
เลขเร็ว คิดเลขเป็น 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่
มีผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 3.0 ขึ้นไป 
โดยมีแผนพัฒนาการคิดเลข
เป็น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 95.38 ของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 3.0 ขึ้นไป   
โดยผ่านการทดสอบจาก
แบบทดสอบการคิดเลขเป็น
ของนักเรียน 
ชั้นป.1 - ป.6  

การสื่อสาร ความสามารถในการ
สื่อสาร เช่นการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร
ภาษาจีน 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่
มีผลการประเมิน 
สมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 91.94 ของนักเรียน
ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

*เนื่องจากปีการศึกษา 2564 ไม่มีการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ( E – MES ) โรงเรียนวัดคูยาง   จึงใช้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับ
สถานศึกษา* 

แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินการอ่านเขียน คิด วิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สถานศึกษาสร้างขึ้น  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน 
โรงเรียนวดัคูยาง 

 
 
 
 

แบบประเมินการอ่าน เขียน คดิเลขเป็น และ
การสื่อสาร ประจำทุกเดือน 
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  1.2)  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนในระดับต่าง ๆ 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับ/จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 
จำนวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 

ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
3 ขึ้นไป 
(คน) 

ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ภาษาไทย 1451 0 2 1 4 19 149 192 1084 1425 98.21 

คณิตศาสตร์ 1451 0 3 0 7 57 182 213 989 1384 95.38 
ภาษาต่างประเทศ  
(อังกฤษ) 

1451 0 1 1 3 70 302 305 727 1334 91.94 

รายวิชาเพิ่มเติม... 

ภาษาจีน 757 0 1 0 1 3 180 137 435 752 99.34 
 
  1.3)  ตารางแสดงค่าร้อยละของผลการประเมินการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ ปีการศึกษา 2563เทียบ
กับค่าร้อยละของผลการประเมินการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ ปีการศึกษา 2564  
ของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไม่
ผ่า

น 

ผ่า
น 

ดี ดีเ
ยี่ย

ม 

รว
มผ

ู้เรีย
นท

ี่มีผ
ล

กา
รป

ระ
เม

ินใ
น

ระ
ดับ

ดีข
ึ้นไ

ป 
ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 100 100 100 

 

ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 1.70 30.35 67.96 98.30 
ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 0.74 26.39 72.86 98.26 
ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 0 38.21 61.79 100 
สรุปคะแนนเฉลีย่ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น/ลดลง 0 +0.74 +11.82 -11.07 +1.74 

ความสำเร็จ นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
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   1.4)  ตารางแสดงผลการทดสอบการอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ระดับดีขึ้นไป ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการทดสอบ RT ปีการศึกษา 2564 
 

     ด้าน 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละของนักเรียน
ที่อ่านออก 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ 
การอ่านออกเสียง 172 76.10 13 5.75 20 8.84 21 9.29 80.99 
การอ่านรู้เรื่อง 142 62.83 60 26.54 19 8.40 5 2.21 77.91 
รวม 2 ด้าน 166 73.45 26 11.50 21 9.29 13 5.75 79.45 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ระดับดีขึ้นไป ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการทดสอบ NT 
 

     ด้าน 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ 
ร้อยละของ
โรงเรียน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ 
ด้านคณติศาสตร ์ 64 25.39 66 26.19 101 40.07 21 8.33 49.99 
ด้านภาษาไทย 74 29.36 84 33.33 70 27.77 24 9.52 56.08 
รวม 2 ด้าน 63 25.00 83 32.93 87 34.52 19 7.53 53.04 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระดับดีขึ้นไป ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการทดสอบ O NET 
 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน 
(ปกติ) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
หมายเหตุ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 246 61.18 41.95 36.93 48.77  
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  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจากการทดสอบของข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS) 
       แบบสรุปผลประเมินผลการทดสอบ LAS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

                                                                           โรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

ชั้น 

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
ทั้งชั้น ปกต ิ บกพร่อง 

คะแนนที่ได้รายด้าน 
การอ่านคล่อง การเขียนคล่อง การคิดเลขคล่อง 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

้ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

้ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

้ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ป.1. 226 226 0 196 21 9 0 190 24 10 2 202 21 2 1   

ป.2 215 215 0 209 5 1 0 156 48 11 0 153 44 12 6   

ป.3 253 252 1 225 22 5 1 208 36 4 5 192 47 13 1   

ป.4 251 241 10 234 17 0 0 141 99 11 0 137 81 28 5   

ป.5 260 249 11 243 11 4 2 155 78 23 4 55 83 87 35   

ป.6 246 235 11 243 3 0 0 180 59 7 0 90 103 51 2   

รวม 1451 1418 33 1350 79 19 3 1030 344 66 11 829 379 193 50   

เฉลี่ยร้อยละ     93.04 5.44 1.31 0.21 70.99 23.71 4.55 0.76 57.13 26.12 13.30 3.45   
 
ที่มา :  รายงานผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่  จากแบบทดสอบ LAS
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โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1.นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 97.47 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และคิดคำนวณ ในระดับดี  ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   
 

 
 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาการความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคำนวณ มีการดำเนินการจำนวน 3 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1) โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ทักษะวิชาการของนักเรียน
เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดเลข
เป็นและทักษะการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
  1. มีการวินิจฉัยนักเรียนเป็น
รายบุคคลสู่สัญญาใจการ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้             
คิดเลขเป็น 
  2. มีการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
อ่านรู้เรื่องเพ่ือสร้างความรู้และความคิด
เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ ในระดับดีขึ้นไป 
   2. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินการอ่านจับใจความ
สำคัญ ในระดับดีขึ้นไป   
   3. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินความสามารถด้านการ
เขียนเรื่องจากภาพ แสดงความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
   4. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินความสามารถด้านการ

100.00

96.67

100.00

95.76

98.35

94.07

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. มีการติดตามโดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  4. มีการประเมินผลการอ่าน
ออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น 
ประจำทุกเดือน เดือนละ 10 ชุด  
- ประเมินการอ่านให้นักเรียนอ่าน
คำพ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 
ชุด 
- ประเมินการเขียน โดยเขียน
ตามคำบอก จากคำพ้ืนฐาน 10 
คำ จำนวน 10 ชุด 
- ประเมินการคิดคำนวณ จาก
แบบฝึกคิดเลขเร็ว 10 ข้อ 
จำนวน 10 ชุด 
- ประเมินการสื่อสาร จากการ
อ่านเขียนภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 
10 คำ จำนวน 10 ชุด 
  5.  มีการสรุปและรายงานผล
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ส่งรายชื่อนักเรียนรายบุคคล
ให้กับฝ่ายวิชาการเพ่ือคัดกรอง
และดำเนินการซ่อมเสริม 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและผลสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
  มีการวัดและประเมินผล
ความสามารถการคิดเลขเร็ว ของ
นักเรียนรายบุคคล  
ทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 4 ครั้ง  
ทุกเดือน      
 
 

เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
   5. ร้อยละ 95.38 ของนักเรียนที่มี
ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 3.0 
ขึ้นไป โดยผ่านการทดสอบจาก
แบบทดสอบการคิดเลขเป็นของ
นักเรียนชั้นป.1 - ป.6 
   6. ร้อยละ 91.94 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน
ในระดับดีขึ้นไป 
 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  2. ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ 
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น  
  3. ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 สูงขึ้น 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
การจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ ONET 
2. กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ N.T. 
3. กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง RT ป.1 
4. กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ป.2 
5. กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ป.4 
6. กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ป.5 
7. กิจกรรมส่งเสริมการสอบทาง
วิชาการ 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 1,454 คน        
มีความรู้และผ่านการประเมินคุณภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ
(O–NET) สูงขึ้น 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ
(NT)สูงขึ้น 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่ (RT) สูงขึ้น 
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2,4,5 มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ข้อสอบกลางสูงขึ้น 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
3) ส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ขั้นเตรียมการ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
   - ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติการ 
   - มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ  (กิจกรรม) 
1. งานผลิตข้อสอบและเก็บเป็น
คลังข้อสอบ 
2. จัดสอบประเมินความรู้ วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในทุกชั้น ทุกวิชาที่เรียน 
3. รายงานผลการเรียน ปพ. 6 
4. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ขั้นประเมินผล 
    - กำกับดูแลและติดตามผล
การดำเนินงาน 
    - ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   -รับข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนา
งานต่อไป 

เชิงปริมาณ 
  1. ครูผู้สอนทุกคนมีความสามารถใน
การจัดผลการประเมิน และจัดการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน 
  2. นักเรียน 1,454 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาดำหนด 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนทุกคนสามารถวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการศึกษา 
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 2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
       ผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ  5 ขั้นตอน (Five steps) โดยการพัฒนานักเรียน เรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จาก
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่องท่ีเรียนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five steps)  
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ จากการนำเสนอผลงานของกลุ่ม และการได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงร่วมกัน มีผลงาน และนวัตกรรมเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 93.95   
 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

2) นักเรียนมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้
ตามเกณฑ์ 
 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 98.75 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ในระดับด ีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
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 โดยมีผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ  5 ขั้นตอน  

(Five steps) ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ  5 ขั้นตอน  
(Five steps) 
 
 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
  และการจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมครูในสายชั้นเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการเลือกแหล่งการ
เรียนรู้ แบ่งหน้าที่ กำหนดวัน          
ในการจัดทัศนศึกษา และวันในการ
จัดกิจกรรม Five Steps 
2. ออกคำสั่ง ขออนุญาตดำเนิน
กิจกรรม ติดต่อขอใช้สถานที่จัด
กิจกรรม Five Steps 
3. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
Five Steps เกี่ยวกับ 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
ทุกห้องเรียนและ 
ให้นักเรียนกำหนดปัญหา   
ที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่
จะไปศึกษา 
4. ครูออกแบบใบงาน ใบความรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการหาคำตอบของ
ปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 
5. นำนักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารใบความรู้ อินเตอร์เน็ต คลิป
วีดีโอ  
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชร 
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งคำถาม จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้ศึกษา 
 
 

 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 จำนวน  225  คน  
ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน  
(Five Steps)  
คิดเป็นร้อยละ 94.90     
เชิงคุณภาพ 
  - ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five 
Steps) 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
   



54 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
7. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษาและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของ
โครงงาน  
8. นักเรียนจัดทำชิ้นงาน  
และนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับ 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 

ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมครูในสายชั้นเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการเลือกแหล่งการ
เรียนรู้ แบ่งหน้าที่ กำหนดวัน          
ในการจัดทัศนศึกษา และวันในการ
จัดกิจกรรม Five Steps 
2. ออกคำสั่ง ขออนุญาตดำเนิน
กิจกรรม ติดต่อขอใช้สถานที่จัด
กิจกรรม Five Steps 
3. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
Five Steps เกี่ยวกับ 
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ทุกห้องเรียน
และให้นักเรียนกำหนดปัญหา  ที่
นักเรียนสนใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่
จะไปศึกษา 
4. ครูออกแบบใบงาน ใบความรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการหาคำตอบของ
ปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 
5. นำนักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารใบความรู้ อินเตอร์เน็ต คลิป
วีดีโอ  
เกี่ยวกับบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งคำถาม จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้ศึกษา 
7. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษาและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของ
โครงงาน  

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 จำนวน  215  คน  
ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน  
(Five Steps)  
คิดเป็นร้อยละ 98.20    
เชิงคุณภาพ 
  - ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five 
Steps) 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
8. นักเรียนจัดทำชิ้นงาน  
และนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับ 
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง   
9. นักเรียนนำผลงาน  
จัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน 
และห้องประชุมห้องสมุด 
10. ครูและนักเรียนร่วมกัน 
สรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
วัดพระบรมธาตุ  
(พระอารามหลวง) 

ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมครูในสายชั้นเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการเลือกแหล่งการ
เรียนรู้ แบ่งหน้าที่ กำหนดวัน          
ในการจัดทัศนศึกษา และวันในการ
จัดกิจกรรม Five Steps 
2. ออกคำสั่ง ขออนุญาตดำเนิน
กิจกรรม ติดต่อขอใช้สถานที่จัด
กิจกรรม Five Steps 
3. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
Five Steps เกี่ยวกับ 
วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) 
ทุกห้องเรียนและ 
ให้นักเรียนกำหนดปัญหา   
ที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่
จะไปศึกษา 
4. ครูออกแบบใบงาน ใบความรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการหาคำตอบของ
ปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 
5. นำนักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารใบความรู้ อินเตอร์เน็ต คลิป
วีดีโอ  
เกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุ  
(พระอารามหลวง) ความเป็นมาของ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์  
พระอนุสาวรีย์พระยาลิไท 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 จำนวน  253  คน  
ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน  
(Five Steps) 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 
    
เชิงคุณภาพ 
  - ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five 
Steps) 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งคำถาม จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้ศึกษา 
7. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษาและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของ
โครงงาน  
8. นักเรียนจัดทำชิ้นงาน  
และนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับ 
วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)  
ความเป็นมาของต้น 
พระศรีมหาโพธิ์  พระอนุสาวรีย์พระ
ยาลิไท 
9. นักเรียนนำผลงาน  
จัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน 
และห้องประชุมห้องสมุด 
10. ครูและนักเรียนร่วมกัน 
สรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
วัดพระบรมธาตุ  
(พระอารามหลวง) 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(วัดบ่อสามแสน) 

ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมครูในสายชั้นเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการเลือกแหล่งการ
เรียนรู้ แบ่งหน้าที่ กำหนดวัน          
ในการจัดทัศนศึกษา และวันในการ
จัดกิจกรรม Five Steps 
2. ออกคำสั่ง ขออนุญาตดำเนิน
กิจกรรม ติดต่อขอใช้สถานที่จัด
กิจกรรม Five Steps 
3. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
Five Steps เกี่ยวกับ 
วัดบ่อสามแสน ทุกห้องเรียนและ 
ให้นักเรียนกำหนดปัญหา   
ที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่
จะไปศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 จำนวน  251  คน  
ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน  
(Five Steps) 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 
    
เชิงคุณภาพ 
  - ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five 
Steps) 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
4. ครูออกแบบใบงาน ใบความรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการหาคำตอบของ
ปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 
5. นำนักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารใบความรู้ อินเตอร์เน็ต คลิป
วีดีโอ  
เกี่ยวกับวัดบ่อสามแสน  
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งคำถาม จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้ศึกษา 
7. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษาและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของ
โครงงาน  
8. นักเรียนจัดทำชิ้นงาน  
และนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา และความสำคัญของวัด
บ่อสามแสน 
9. นักเรียนนำผลงาน  
จัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียนและห้อง
ประชุมห้องพุทธรักษา 
10. ครูและนักเรียนร่วมกัน 
สรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
วัดบ่อสามแสน  

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตำนาน
พื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร 

ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมครูในสายชั้นเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการเลือกแหล่งการ
เรียนรู้ แบ่งหน้าที่ กำหนดวัน          
ในการจัดทัศนศึกษา และวันในการ
จัดกิจกรรม Five Steps 
2. ออกคำสั่ง ขออนุญาตดำเนิน
กิจกรรม ติดต่อขอใช้สถานที่จัด
กิจกรรม Five Steps 
3. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
Five Steps เกี่ยวกับ 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 จำนวน  260  คน  
ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน  
(Five Steps) 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ตำนานพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร 
ทุกห้องเรียน 
และให้นักเรียนกำหนดปัญหา   
ที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่
จะไปศึกษา 
4. ครูออกแบบใบงาน ใบความรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการหาคำตอบของ
ปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 
5. นำนักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารใบความรู้ อินเตอร์เน็ต คลิป
วีดีโอ  
เกี่ยวกับตำนานพ้ืนบ้าน  
จังหวัดกำแพงเพชร 
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งคำถาม จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้ศึกษา 
7. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษาและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของ
โครงงาน  
8. นักเรียนจัดทำชิ้นงาน  
และนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา ตำนานพ้ืนบ้านใน
จังหวัดกำแพงเพชร 
9. นักเรียนนำผลงาน โดยการแสดง
ละครบทบาทสมมติ  
เรื่อง ตำนานท้าวแสนปม  
แต่ละห้องเรียนนำเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ตำนานพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร  
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 
10. ครูและนักเรียนร่วมกัน 
สรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ตำนานพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร  
 
  
 

เชิงคุณภาพ 
  - ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five 
Steps) 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะครูสายชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า จากปีท่ีผ่านมา  
( PLC ) 
- กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดทำ
แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน  คลิป
วิดีโอ  
ภาพประกอบ รูปแบบโครงงาน 
- กำหนดกิจกรรมเป็น ๓ วันดังนี้ 
(ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส  
(CO – Vid ๑๙) 
วันที่หนึ่ง  
๑. ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัด
กำแพงเพชร  
จำนวน ๒๐ ข้อ 
๒. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๒.๑ การตั้งคำถาม 
  ๒.๒ แสวงหาสารสนเทศ 
  ๒.๓ สร้างองค์ความรู้ 
  ๒.๔ สื่อสารและนำเสนอสะท้อน
ความคิด 
  ๒.๕ บริการสังคม ตอบแทนสังคม 
   ขั้นที่ ๑ การตั้งคำถาม 
๓. ดูคลิปวิดีโอเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยครูใช้คำถามและ
ให้นักเรียนตอบ 
๔. ครูอธิบายการตั้งคำถามจากคลิปที่
ได้ศึกษาโดยให้นักเรียนฝึกการตั้ง
คำถามมีการคาดคะเนคำ     
ตอบไว้ล่วงหน้า 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน จำนวน ๒๔๖  
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
และนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัด
กำแพงเพชรด้วยการเขียน
เรียงความทำหนังสือเล่มเล็ก 
โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 97.40 
    
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน มีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัด
กำแพงเพชร   
๒. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต
และการทำงานกลุ่ม 
๓. มีกระบวนการทำงานฯเพ่ือ
ความปลอดภัยจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้าจังหวักำแพงเพชร 



60 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละ
ความสามารถโดยแต่ละกลุ่มแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ด้วยความ
ปลอดภัยโดยยึด ศีลห้า ข้อ ๑ การไม่
รังแกกันขณะทำงานกลุ่ม ข้อ ๔ การ
ตั้งคำถามด้วยวาจาสุภาพ 
  ขั้นที่ ๒ แสวงหาสารสนเทศ 
๖. นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ 
เรื่อง อุยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร 
 https://www.dnp.go.th 
 https://th.wikipedia.org/ 
 https://youtu.be/brL-KrM29es 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่อง
เกี่ยวกับคลิปวีดิโอที่ได้ศึกษาและจาก
เอกสารประกอบ 
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้ง
คำถามจากคลิปวิดีโอที่ได้ศึกษากลุ่ม
ละ ๑๐ คำถาม แต่ละกลุ่มเมื่อได้
คำถามแล้งให้ช่วยกันลงคำถามทั้ง ๑๐ 
คำถามลงในกระดาษปรู๊ฟพร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม 
๘. ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอคำถามทั้ง 
๑๐ คำถามให้เพ่ือนๆพิจารณา ๑ 
เรื่อง ที่กลุ่มมีความสนใจศึกษาหา
ความรู้กลุ่มละ ๑ เรื่องเพ่ือนำไป
สืบค้นความรู้เพ่ือจัดทำโครงงานง่ายๆ
ต่อไป 
๙. ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้
ร่วมกันจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัด
กำแพงเพชร ด้วยความปลอดภัย โดย
ยึด ธรรมข้อ ๓ สำรวมอินทรีย์ คือ 
ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจลดน้อยลง ความสำรวมจะเกิดข้ึน 
เกิดการใฝ่เรียนรู้ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
วันที่สอง 

ขั้นที่ ๓ สรุปองค์ความรู้ 
๑. แต่ละกลุ่มได้คำถามที่สนใจและ
สืบค้นด้วยวิธีต่างๆและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆตามหัวข้อที่จะศึกษา 
๒. จัดทำเป็นโครงงานแบบง่ายๆตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 
๒.๑ คำถาม/ปัญหา 
๒.๒ วัตถุประสงค์ 
๒.๓ วธิีการแสวงหาความรู้ 
๒.๔ ผลการศึกษา 
๒.๕ สรุปผลการศึกษา 
 ๓.  โดยแต่ละกลุ่มจัดทำรูปแบบ
รายงานและผลงานลงใน 
ฟิวเจอร์บอร์ด 
 ๔.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ
ผลงานให้เห็นถึงความสำคัญของ
ประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรเพ่ือ
ปรับปรุงผลงานในการนำเสนอ  
5. แต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียนรูปแบบ 
ต่าง ๆ  และฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน   
 ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานแต่ละกลุ่มพร้อมผลงาน
ประกอบการนำเสนอและการใช้
เทคโนโลยี  
๗. นำผลงานที่นำเสนอติดป้ายนิเทศ
ในชั้นเรียน 
๘. แต่ละกลุ่มช่วยกันพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการ
นำเสนอผลงานเป็นตัวแทนของ
ห้องเรียนในที่ประชุมใหญ่สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
กลุ่มท่ีได้รับการคัดเลือกถึงความ
เหมาะสมในการเป็นตัวแทนของ
ห้องเรียน 
๑๐. กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนการนำเสนอต้องเตรียมตัวให้มี
ความพร้อมในการนำเสนอ อย่างตั้งใจ 
ด้วยความปลอดภัย ยึดศีลห้า ข้อ ๒ 
รู้จักใช้ รู้จักคำว่า พอดี ในการใช้
อุปกรณ์  
ไม่นำของคนอ่ืนมาเป็นของตน ยืม
อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้แล้วส่งคืน 
วันที่สาม 
ขั้นที่ ๔ สื่อสารนำเสนอ 
ขั้นที่ ๕ บริการสังคม  
ตอบแทนสังคม 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุม
ใหญ่แต่ละกลุ่มนำผลงานของตนเอง
ไปจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
๒. แต่ละกลุ่มท่ีเป็นตัวแทนของห้อง
นำเสนอตามลำดับด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
เมื่อจบการนำเสนอแต่ละกลุ่มให้
สมาชิกในกลุ่มถามคำถามผู้ร่วมฟัง
การนำเสนอได้และผู้ร่วมฟังการ
นำเสนอสามารถตั้งคำถามข้อสงสัย
กับผู้นำเสนอได้ 
๓. เมื่อจบทุกกลุ่มของการนำเสนอซึ่ง
เป็นตัวแทนของห้องในการนำเสนอครู
อภิปรายนำเสนอในเรื่องกระบวนการ 
๕ ขั้นตอน (๕ Steps) 
๔. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทาง
กระบวนการทำงานฯเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการศึกษาแหล่งการ
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร โดย
ยึด ศีลห้า ข้อ ๔  
การนำเสนอด้วยวาจาสุภาพ เป็น
ความจริงจากการศึกษาหลายแหล่ง 
อ้างอิงได้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
๕. นักเรียนทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๐ ข้อ
โดยยึด ธรรมข้อ ๕ มีสติรู้สึกตัว ไม่
ประมาท 

 ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตาม 
การดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผล 
การดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 

 
 
          3)  นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
   มีผลการดำเนินงานดังนี้ นักเรียนร้อยละ มีความสามารถสร้างผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงาน
กลุ่มหรือเดี่ยวได้ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม จากการจัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคุณธรรม  ผลงานรายบุคคลและหนังสือเล่มเล็ก 
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   โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

3)  นักเรียนมีผลงานหรือ
ชิ้นงานจากการทำงานกลุ่ม
หรือเดี่ยวได ้และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได้ 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 99.49 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือ
เดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา

อุปสรรคของการทำงานได้  ในระดับดี ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   

 
 

   ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่ม
หรือเดี่ยวได ้และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ มีการ
ดำเนินการจำนวน  1 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
อย่างสมเหตุผล  
 
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
-เสนอโครงการ/กิจกรรมและการจัดสรร
งบประมาณ 
-ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
-มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1.ประชุมคณะครูในกลุ่มภาษาไทย 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3.จัดทำปฏิทินงานสาระภาษาไทย 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-แข่งขันทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ 
    1. นักเรียน 1,451 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2. นักเรียนมีผลงานหรือ
ชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือ
เดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการ
ทำงาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทำงานได้ 
 
 
 

100.00

97.69

100.00 100.00
99.66 99.61

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
 
 

-อ่านเขียนคำพ้ืนฐานวันละ 5 คำ 
-ติวเข้มเต็มร้อย 
4. ติดตามและประเมินผล 
5.จัดทำรายงานสรุปกิจกรรม 
 
1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ดังนี้ 
2.1 พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2.2 กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
2.3 คณิตคิดเร็ว 
2.4 คณิตคิดวิเคราะห์ 
2.5 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
2.6 โครงงานคณิตศาสตร์ 
2.7 ติวเข้มเต็มร้อย 
 
1.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
2.กำหนดลักษณะงานและผู้รับผิดชอบ 
3.ดำเนินการตามแผนงานปฏิบัติงาน 
  - พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 -แข่งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ติวเข้มเต็มร้อย 
4. ประเมินผล สรุป ผลการดำเนินการ 
5. รายงานผลการดำเนินการ 
 
1.เสนอกิจกรรมเข้าค่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน
สาระสังคมฯ 

เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.มีการมอบหมายงานตามหน้าที่ในการ
เข้าค่ายโดยการใช้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
4.ดำเนินงานตามขั้นตอน 
 -กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 -อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 -การอบรมและสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
-เด็กดีศรีคูยาง 
-โครงงานคุณธรรม 
-วันสำคัญเทิดทูนชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 -ค่ายอาเซียน 
5.พอเพียงขั้นตอนการประเมิน มีการ
กำกับและติดตาม การจัดกิจกรรม 
6.รายงานผลการจัดกิจกรรม และหา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป 
 
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
3. แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
4.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
5. กิจกรรมอาหารเสริมนม 
6. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
7.โครงการครูD.A.R.Eประเทศไทย 
1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4.ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
5.ปฏิบัติการตามแผน 
 -พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แข่งขันทักษะศิลปะ 
 - โครงงานศิลปะ 
 - เวทีคนเก่ง  
 - พัฒนาทักษะงานศิลป์ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กำกับดูแล  ติดตาม 
7. ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงาน 
8. รายงานผลการดำเนินงาน 
 
1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
5. ปฏิบัติการตามแผน 
     - พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้  
     - แข่งขันทักษะศิลปะ 
     - โครงงานศิลปะ 
     - เวทีคนเก่ง  
     -พัฒนาทักษะงานศิลป์ 
6. กำกับดูแล  ติดตาม 
7. ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงาน 
8. รายงานผลการดำเนินงาน 
 
1.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม 
2.วางแผนการดำเนินการตามขั้นตอน 
3.ดำเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรม
โดยประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
(คำสั่ง) 
4.ประสานงานหน่วยงานและวิทยากรที่
เกี่ยวข้อง 
5.กำหนดวันเวลาที่จัดกิจกรรม 
6. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 
- พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- การแสดงโครงงานอาชีพต่างๆ 
- โครงงานอาชีพ 
7. ติดตามผลการดำเนินการ  
- การติดตามผล 
- สังเกตการณ์ทำงานและปฏิบัติงาน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สรุป/วัดผล และประเมินผล 
9. รายงานผลและนำเสนอผลงาน เพ่ือ
นำปัญหามาแก้ไข เพื่อพัฒนา หาแนวทาง
ในการดำเนินการต่อไป 
 
1.ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน
กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน 
4.คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
5.กำหนดวันเวลาที่จัดกิจกรรม 
- พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
speaking ,Classroom language 
- กิจกรรมวัน Christmas Day 
- การทดสอบCEFRนักเรียน ป.6 
- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ,
ศิลปะหัตถกรรม,ทักษะทางวิชาการ 
- จัดทำคู่มือคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 
6. กำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน 
7. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
8. ปรับปรุงแกไ้ข การดำเนินงาน เพื่อ
พัฒนาพัฒนาต่อไป 
 
1. ประชุมกำหนดขอบข่ายและแบ่งงาน 
2.ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3. วางแผนดำเนินกิจกรรมและดำเนิน
กิจกรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
   -แนะแนว 
   - ชุมนุม 
   - ลูกเสือ –ยุวกาชาด 
   - กิจกรรมบเพ็ญประโยชน์ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กำกับดูแล  ติดตามการดำเนินงาน 
7. ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงาน 
8. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม   
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
          4)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ และสามารถสื่อสารได้ 
   ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนวัดคูยางมีโครงสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน) และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ในรายวิชาต่างๆ ทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดคูยางมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ได ้และสามารถสื่อสารได้  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

4)  นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลได้ และ
สามารถสื่อสารได้ 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 99.93 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และ การสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
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        ผลการดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการสอนคอมพิวเตอร์ 
กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียน                 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
(1 เครื่อง : 1 คน) 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ ประชุม
วางแผนการปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการ 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. สอนโดยครูผู้มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
2. จัดซื้อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ICT 
เพ่ือการเรียนการสอน 
3. จัดทำเอกสารเพิ่มเติม 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

เชิงปริมาณ 
- มีครูคอมพิวเตอร์มาช่วยปีละ 2 คน 
- คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และ
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 
- มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครูและบุคลากร สามารถเข้า
ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาได้ทุกคน 
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          5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ผลการดำเนินงาน พบว่า ครูผู้สอนไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ ใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดู
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสานศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดในทุกระดับชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
              ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 
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ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 96.90 95.58 95.58 99.12 100 76.11 98.67 83.19 84.96 
ป.2 99.53 99.07 99.07 100 100 99.07 100 100 99.53 
ป.3 99.60 99.60 97.63 93.28 96.84 97.63 100 100 100 

ป.4 98.80 94.82 92.43 99.60 97.61 99.60 99.60 99.60 99.20 

ป.5 94.62 86.92 96.92 97.31 99.62 92.69 96.92 91.15 93.08 

ป.6 100 97.15 100 97.97 100 85.77 100 82.52 100 

เฉลี่ยร้อยละ 98.24 95.52 96.94 97.88 99.01 91.81 99.20 92.74 96.13 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
              ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 226 0 10 35 181 216 95.58 
ป.2 215 0 5 39 171 210 97.67 
ป.3 253 0 18 84 151 235 92.89 
ป.4 251 0 12 66 173 239 95.22 
ป.5 260 0 16 54 190 244 93.85 
ป.6 246 0 0 94 152 246 100.00 
รวม 1,451 0 61 372 1,018 1,390 95.80 
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ตารางท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
              ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 226 0 0 24 202 226 100.00 
ป.2 215 0 0 10 205 215 100.00 
ป.3 253 0 0 48 205 253 100.00 
ป.4 251 0 0 6 245 251 100.00 
ป.5 260 0 0 1 259 260 100.00 
ป.6 246 0 0 33 213 246 100.00 
รวม 1,451 0 0 122 1,329 1,451 100.00 

 
ตารางท่ี 4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
               ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 51 195 246 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 0 82 164 246 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0 71 175 246 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 66 180 246 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 0 37 209 246 100 

เฉลี่ยรวม       
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    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

5)  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 99.93 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มีการดำเนินการจำนวน  1  โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

1) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและการ
จัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. ประชุมวางแผนกำหนดระยะเวลา
การดำเนินการ 
2. บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ
กำหนดการทดสอบภาคเรียนที่ 1 และ
ปลายปี กำหนดแนวทาง   การออก
ข้อสอบและระยะเวลาการจัดเก็บ
ต้นฉบับ 

เชิงปริมาณ 
    -ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนมี
ความสามารถในการจัดผลการประเมิน 
และจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
   1 ครูผู้สอนทุกคนสามารถวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
    2 นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการศึกษา 

100.00

98.84

99.90

99.05

96.12

99.46

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
3. ออกคำสั่งดำเนินการสอบโดยแบ่ง
หน้าที่แต่ละฝ่ายเสนอผู้อำนวยการ
พร้อมออกตารางสอบ 
4. จัดเก็บต้นฉบับข้อสอบ และส่งถ่าย 
พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 
5. จัดสอบตามตารางสอบ โดยห้อง 
MEP จะสอบก่อน 1 วัน ห้องทั้งหมด
สอบ 2 วัน  
6. ออกแบบกรอกคะแนนในภาคเรียนที่ 
1 และ 2 และแบบรายงานผลการเรียน
ของห้องเรียน 
7. กำหนดส่งแบบรายงานผลการเรียน 
และวันเปิด – ปิด วันเรียนในและภาค 
8. กำหนดวันแจกแบบรายงานผลการ
เรียนกับผู้ปกครอง 
9. รับผลการเรียนทุกห้องจัดเก็บเป็น
ข้อมูลไว้ทั้ง 2 ภาคเรียน ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์  
เขียน สมรรถนะผู้เรียน และระดับผล
การเรียน 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

     3 นักเรียนเรียนรวมได้รับการ
พัฒนา 
     4 นักเรียนได้รับความรูเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและการ
จัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ ONET 
2. กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ N.T. 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 1,454 คน       
มีความรู้และผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
3. กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง RT 
ป.1 
4. กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 
5. กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.4 
6. กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.5 
7. กิจกรรมส่งเสริมการสอบทาง
วิชาการ 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ
(O–NET) สูงขึ้น 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ
(NT)สูงขึ้น 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่ (RT) สูงขึ้น 
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2,4,5 มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ข้อสอบกลางสูงขึ้น 

3) โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและทักษะ
วิชาการของนักเรียนเพื่อ
เพิ่มทักษะการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง คิดเลขเป็น
และทักษะการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
  1. มีการวินิจฉัยนักเรียนเป็น
รายบุคคลสู่สัญญาใจการพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  2. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 
  3. มีการติดตามโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น 
  4. มีการประเมินผลการอ่านออก การ
เขียนได้ การคิดเลขเป็น ประจำทุก
เดือน เดือนละ 10 ชุด  
- ประเมินการอ่านให้นักเรียนอ่านคำ
พ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 10 ชุด 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
อ่านรู้เรื่องเพ่ือสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ ในระดับ
ดีขึ้นไป 
   2. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินการอ่านจับใจความ
สำคัญ ในระดับดีขึ้นไป   
   3. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินความสามารถด้านการ
เขียนเรื่องจากภาพ แสดงความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
   4. ร้อยละ 98.21 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินความสามารถด้านการ
เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินการเขียน โดยเขียนตามคำ
บอก จากคำพ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 
10 ชุด 
- ประเมินการคิดคำนวณ จากแบบฝึกคิด
เลขเร็ว 10 ข้อ จำนวน 10 ชุด 
- ประเมินการสื่อสาร จากการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 10 คำ จำนวน 
10 ชุด 
  5.  มีการสรุปและรายงานผลการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส่งรายชื่อ
นักเรียนรายบุคคลให้กับฝ่ายวิชาการ
เพ่ือคัดกรองและดำเนินการซ่อมเสริม 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและผลสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
  มีการวัดและประเมินผลความสามารถ
การคิดเลขเร็ว ของนักเรียนรายบุคคล 
ทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 4 ครั้ง  ทุก
เดือน      
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

   5. ร้อยละ 95.38 ของนักเรียนที่มี
ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 3.0 
ขึ้นไป โดยผ่านการทดสอบจาก
แบบทดสอบการคิดเลขเป็นของ
นักเรียนชั้นป.1 - ป.6 
   6. ร้อยละ 91.94 ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน
ในระดับดีขึ้นไป 
 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  2. ค่าเฉลี่ยของการทดสอบ
ระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สูงขึ้น  
  3. ค่าเฉลี่ยของการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 สูงขึ้น 
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          6)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพและพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน 
  ผลการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพจากการจัด
กิจกรรมแนะแนวการสำรวจตนเอง เจตคติด้านการเรียนต่อและประกอบอาชีพ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้     
อีกท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถตามศักยภาพของตนเอง  จนเกิดความพร้อมที่จะ
เรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น 
    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

6)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพและพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 98.88 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นในระดับดีขึ้นไป    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
 

 
          ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ มีการดำเนินการจำนวน  2 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1)โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 
   - การส่งเสริมนักเรียน
ให้มีทักษะในการทำงาน 
   -การแนะแนว เพื่อการ
ประกอบอาชีพ 
 

ขั้นเตรียมการ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมจัดสรร
งบประมาณ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติการ 
    - มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ  (กิจกรรม) 
     2.1 เยี่ยมบ้าน 
          - การจัดทำแบบเยี่ยมบ้านและ
ศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 

เชิงปริมาณ 
    นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะการทำงาน  ส่งเสริมให้มี
ความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 
 
 
   

100.00

98.52

100.00 100.00
99.18

95.58

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
          - ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
          - ศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 
          - คัดกรองนักเรียน 
          - ดำเนินการช่วยเหลอืและ
ส่งเสริมนักเรียน 
          - ประเมินผลการเยี่ยมบ้าน 
     2.2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
     2.3  แนะแนว 
            - เก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล 
 - ให้บริการสนเทศ 
 - บริการให้คำปรึกษา 
 - บริการจัดวางตัวบุคคล 
 - ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการมา
แนะแนวการศึกษาต่อในให้นักเรียน 
     2.4  ทุนการศึกษา 
           - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ที่จักสรรทุนให้กับนักเรียน เช่น ทุน ปตท. 
ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
           - ประสานงานคณะครูคัดเลือก
นักเรยีนที่เหมาะสมจะได้รับทุนในวัน
สำคัญ เช่น วันไหว้ครู  วันแม่แห่งชาติ 
ทุนเด็กดีศรีคูยาง  
 
ขั้นประเมินผล 
   - กำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   -รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการทำงาน  ความรู้
ตามศักยภาพของแต่ละคน    
    - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือประกอบอาชีพ และมีการ
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขี้น 
 



79 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการส่งเสริมทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเอง 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1. เสนอกิจกรรมและการจัดสรร
งบประมาณ 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 
3. มอบหมายการปฏิบัติงานตามวาระ
งาน 
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามกิจกรรม 
5. เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการ ได้แก่ 
     - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
กลุ่มโรงเรียน/ระดับเขตพ้ืนที/่ระดับชาติ 
     - เข้าร่วมงานของหน่วยงานอื่นๆ 
ภายนอก เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, งาน
แข่งขันทักษะทางวิชาการของ อบจ.
กำแพงเพชร 
6. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
7. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
8. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 
         7)  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 

    มีผลการดำเนินงาน โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการพัฒนา
นักเรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ครูจัด
ผู้สอนมีการวิเคราะผลการสอบในปีที่ผ่านมาแล้วนำมาพัฒนานักเรียนในปีปัจจุบัน มีการติวเข้มสำหรับในการ
ทดสอบระดับชาติของแต่ละระดับชั้น ได้แก่  กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ ONET กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ NT  กิจกรรม
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง RT ป.1   กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐาน
กลาง ป.4 กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.5 กิจกรรมส่งเสริมการสอบทางวิชาการ  ทำให้นักเรียนได้รับ
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

7)  นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการ
เรียนและพัฒนาการ
จากผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 59.90 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ความก้าวหน้าทางการเรียนและ 
พัฒนาการจากผลการทดสอบ ระดับชาติ  (RT, NT, O-NET)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 

 
 

 
   7.1  ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   
ตารางที ่1   ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 61.18 51.68 49.54 50.38 

ภาษาอังกฤษ 48.77 37.70 35.46 39.22 
คณิตศาสตร์ 41.95 37.78 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 36.93 34.37 34.83 34.31 
เฉลี่ย 4 วิชา 47.21 40.38 38.92 40.19 
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   7.2  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ปี
การศึกษา 2564   
ตารางที่ 2  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)     
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 56.08 63.27 55.48 56.14 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 49.99 57.92 48.73 49.44 

เฉลี่ย 2 ด้าน 53.04 60.60 52.11 52.80 

 
   7.3  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
ตารางที่ 3  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)               
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564   
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 80.99 78.84 69.04 69.95 
การอ่านรู้เรื่อง 77.91 76.37 72.30 72.79 

เฉลี่ย 2 สมรรถนะ 79.45 77.42 70.67 71.38 

 
                 7.4  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)             ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564   
ตารางที ่4  ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564  
  

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.1 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 226 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 222 

คิดเป็นร้อยละ 98.23 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 225 

คิดเป็นร้อยละ 99.56 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 99.26 
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ตารางที ่5  ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.2 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 215 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 210 

คิดเป็นร้อยละ 97.67 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 204 

คิดเป็นร้อยละ 94.88 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 97.52 

ตารางที ่6  ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.3 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 252 

คิดเป็นร้อยละ 99.60 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 248 

คิดเป็นร้อยละ 98.02 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 248 

คิดเป็นร้อยละ 98.02 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 98.55 

 
ตารางที ่7   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.4 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 251 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 250 

คิดเป็นร้อยละ 99.60 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 238 

คิดเป็นร้อยละ 94.82 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 98.14 

 
 
 



83 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

ตารางที ่8   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.5 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 258 

คิดเป็นร้อยละ 99.23 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 252 

คิดเป็นร้อยละ 96.92 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 182 

คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 88.72 

 
ตารางที ่9   ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Local Assessment System : LAS)                  
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564   
 

รายการประเมิน ระดับชั้น ป.6 

การอ่านคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 246 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การเขียนคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 244 

คิดเป็นร้อยละ 99.19 

การคิดเลขคล่อง 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 239 

คิดเป็นร้อยละ 97.15 
รวมเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไปท้ัง 3 รายการ 98.78 

 
        โดยมีผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและ

พัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ  มีการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและการจัดสรร
งบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
    1. นักเรียน 1,451 คน มคีวามรู้
และผ่านการประเมินคุณภาพ  
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1. กิจกรรมติวเข้ม
ข้อสอบ ONET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมติวเข้ม
ข้อสอบ NT ป.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง RTป.1 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ ONET โดยมี
กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 
   1.1 จัดตารางการติวแต่ละห้องเรียนและ
ครูผู้รับผิดชอบ 

   1.2 จัดดำเนินการทดสอบก่อนติว 
   1.3 ดำเนินการตามข้ันตอนการติวโดย
เน้น 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
   1.4 ทดสอบประเมินผลหลังการติว 
   1.5 สรุปและเปรียบเทียบการทดสอบ  
   1.6 นำผลการสรุปมาวิเคราะห์ และ
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน 
   1.7 สรุปผลการสอบ O – NET ที่ได้ 
และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 
2. กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ NT ป.3 
   2.1 จัดตารางการติวแต่ละห้องเรียนและ
ครูผู้รับผิดชอบ 
   2.2 จัดดำเนินการทดสอบก่อนติว 
   2.3 ดำเนินการตามข้ันตอนการติวโดย
เน้น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
เหตุผล 
   2.4 ทดสอบประเมินผลหลังการติว 
   2.5 สรุปและเปรียบเทียบการทดสอบ
ก่อนติวและหลังติว 
   2.6 นำผลการสรุปมาวิเคราะห์ และ
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน 
 
3. กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 
RT ป.1 
   3.1 กำหนดกิจกรรม เนื้อหา ขอบข่าย
การอ่าน การเขียน คิดเลขเร็ว 
   3.2 ออกคำสั่งมอบหมายงาน 
   3.3 นักเรียนฝึกทักษะตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ 
(O–NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกวิชา 
   2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ
(NT) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุก
ด้าน 
   3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่ (RT) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกสมรรถนะ 
   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่         
1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ข้อสอบกลาง เฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกวิชา 
   5. นักเรียนได้รับรางวัลหรอืมีผลการ
ทดสอบในระดับดีขึ้นไปในการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามระดับชั้นที่ทดสอบและแข่งขันให้
เรียบร้อยตามกำหนดเวลาของ
หน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
4. กิจกรรมสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ป.1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมส่งเสริมการ
สอบทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ป.1-6 
   4.1 จัดทำตารางการติวเข้ม 
กำหนดเวลา/ชั่วโมง 
   4.2 กำหนดครุผู้รับผิดชอบติวตามรายวิชา 
       - คณิตศาสตร์        - ภาษาไทย  
       - วิทยาศาสตร์        - ภาษาอังกฤษ 
   4.3 ทำการทดสอบแต่ละวิชาก่อนทำการ
ติว/บันทึกผล 
   4.4 จัดติวตามตารางท่ีกำหนด 
   4.5 ทดสอบหลังเรียน/บันทึกคะแนน
หลังเรียนดูความก้าวหน้า 
 
5. กิจกรรมส่งเสริมการสอบทางวิชาการ 
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม        การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการตามระดับชั้นที่ทดสอบ
และแข่งขันให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา
ของหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ดังนี้ 
   5.1  สอบเสริมปัญญา  
   5.2  สอบนานาชาติ               
   5.3  สอบ สสวท.  
   5.4  สอบ TOPTEST             
   5.5  สอบ TEDET            
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป 
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2.1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

   มีผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดังนี้ 
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน  โดยกำหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่โรงเรียนวัดคูยางกำหนด จำนวน 8 ประการ คือ 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต   3. มีวินัย4.  ใฝ่เรียนรู้   5. อยู่อย่างพอเพียง  6.  มุ่งม่ันในการทำงาน  7.  รักความเป็นไทย 8. 
มีจิตสาธารณะ   โรงเรียนได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ครูที่ประจำ
ชั้น/ครูประจำรายวิชา ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  ส่งผลให้การประเมินที่
ได้ตรงตามมาตรฐานตามตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรโรงเรียนวัดคูยางกำหนด 
    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1)  นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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        ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มีการดำเนินการจำนวน  1 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
   - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
   - การอบรมและสอบธรรมศึกษา ตรี 
โท เอก 
   - กิจกรรมเด็กดีศรีคูยาง 
   - โครงงานคุณธรรม 
   - วันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ /วันเด็ก 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและผลสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

เชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
    2. นักเรียนร้อยละ 100  มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
    3. นักเรียนร้อยละ 100  
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  
    4. นักเรียนร้อยละ 100  
ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาไทย      
เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียน คร ูได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด้านจิตอาสา
และพัฒนาความรู้    
ความเข้าใจวิถีพอเพียงเพ่ือเป็น
แนวทางในการนำหลักคิด และ
หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน 

กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ - คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการ 29 ประการ โรงเรียนวิถี
พุทธ 
-ศึกษาพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่
ละฝ่าย 
กิจกรรม 
  - สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา สมาธิ
ก่อนเข้าเรียน ประจำวัน 

นักเรียนร้อยละ 97.20 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง มีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
ตามหลักพุทธรรม และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นผู้ “การกิน
อยู่ ดู ฟังเป็น” โดยใช้หลัก
ไตรสิกขา ได้แก ่ศีล สมาธิ ปัญญา 
ผ่านกิจกรรมประจำวัน ประจำ
สัปดาห์ อันเป็นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
  - พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
อาหารกลางวัน 
  - ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียน
เทียน 
  - แห่เทียนในวันสำคัญทางศาสนา 
  - ผ้าป่าจากนักเรียน และคณะครูทุก
วันพระ 
  - จัดหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นบูรณา
การพุทธธรรมในการเรียนและปฏิบัติ 
  - ประสานงานร่วมมือกับวัด/คณะ
สงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งสาระพุทธ
ศาสนา และสังคมศึกษาฯ 
  - ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรม วันสำคัญเทิดทูน 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
-ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
-ประชุมครูเพ่ือชี้แจงกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 
-ประชุมวางแผน การดำเนินงาน 
ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
   - วันไหว้คร ู
   - วันเข้าพรรษา 
   - วันเด็ก 
   - วันแม ่
   - วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ 

นักเรียนร้อยละ  100 มีความรัก
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความรักความ
ผูกพันระหว่างครอบครัวให้แน่นแฟ้
นยิ่งขึ้น 
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  2)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
  มีผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            

โคโรน่า (COVID-19) ดังนี้ โรงเรียนวัดคูยาง ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มี
การดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกความ
เป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย การ
แสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ครูพระสอน
ศีลธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

2)  นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การมสี่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  

ในระดับดีขึ้นไป   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
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        ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มี
การดำเนินการจำนวน  1  กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วันสำคัญเทิดทูน 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
    วันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่างๆ 
ดังนี้ 
   - วันไหว้คร ู
   - วันเข้าพรรษา 
   - วันเด็ก 
   - วันแม ่
   - วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและผลสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีการ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 

 
 3)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   
   มีผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ดังนี้ โรงเรียนวัดคูยาง มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้
นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ยอมรับ
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนได้
ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ใน
โรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยการยอมรับความแตกต่างทั้งด้านความคิดและวัฒนธรรม รู้จักปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา            
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

3)  นักเรียนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
และความหลากหลาย   
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ 
ความหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
 

 
        ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย มีการดำเนินการจำนวน  1  โครงการ 1 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วันสำคัญเทิดทูน 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
    วันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ต่างๆ ดังนี้ 
   - วันไหว้คร ู
   - วันเข้าพรรษา 
   - วันเด็ก 
   - วันแม ่
   - วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ 
 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีการ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและผลสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
-เสนอโครงการต่อที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติ 
-แต่งตัง้คณะทำงาน 
-ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
-แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน   
-สภานักเรียน 
-กิจกรรมการส่งเสริม                              
ด้านความปลอดภัย  
-กิจกรรม 5 ส.  
-กิจกรรมวินัยนักเรียน 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
การทำงานของคณะกรรมการสภา
นักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็น แนวทางในการดำเนินงาน 
/พัฒนางานต่อไป  
 
 

เชิงปริมาณ   
-นักเรียน  1,541  คน 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตย                         
- นักเรียน 1,541 คน        
มีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  
และปัญญาธรรม 
 - นักเรียน 1,541 คน      
อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมี
ความสุข 
- นักเรียน ครู ผู้บริหาร  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
การดำเนินงาน อยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.69 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยคือ คารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม  และ
ปัญญาธรรม 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมสภานักเรียน ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์

กิจกรรม 
1. เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุมเพ่ือ

ขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน แต่งตั้ง

กรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ 
3. ดำเนินงาน กิจกรรมกรเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภานักเรียน/
กิจกรรมต่างๆ 

4. กำกับดูแลและติดตามการ
ดำเนินงานการทำงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

5. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

6. รายงานผลการดำเนินงาน 
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
พัฒนางานต่อไป 

นักเรียนร้อยละ 95.78 
นำวิธีการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
พระประมุขนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ มีความ
สามัคคี ความสมานฉันท์ 
สันติวิธีต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 
         

กิจกรรมการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย 

กิจกรรมที่ดำเนินการ  ตลอดปี 
1. ประชุมทีมผู้บริหาร ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้นเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน แต่งตั้ง

กรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ 
4. ดำเนินงาน ตามปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
5. กำกับ ดูแลและติดตามการ

ดำเนินงาน 
6. ประเมินผลและสรุปผลการ

ดำเนินงาน 
7. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

นักเรียนร้อยละ 96.44 มี
ความปลอดภัยในการมาเรียน
และการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม 5 ส. 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการ  ตลอดปี 
1. ประชุมหัวหน้าสายชั้น และ

ผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ เพื่อแต่งตั้ง
คณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5ส. 

2. กำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละสายชั้น 

3. สำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์
ของแต่ละสายชั้น แล้ว
ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ 

4. ประกาศนโยบาย และ
กำหนดการจัดกิจกรรมวันทำ
ความสะอาดใหญ่ (Big 
Cleaning Day) ให้คณะครูทุก
คนทราบอย่างเป็นทางการถึง
แนวทางการปฏิบัติงาน 

5. นักเรียนปฏิบัติตามเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทุกวัน โดยมีครูประจำ
ชั้นแต่ละเขตเป็นผู้ดูแล 

6. กำกับดูแลและติดตามการ
ดำเนินงานการทำงานนักเรียนใน
ส่วนที่รับผิดชอบ ให้คะแนนนะ
ดับผลการดำเนินกิจกรรม ตาม
รายละเอียดที่กำหนดในแบบ
ประเมิน 

7. รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้อง 

8. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

9. รายงานผลการดำเนินงาน 
10. นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอจาก

ผู้เกี่ยวข้อง เสนอที่ประชุม
คณะทำงานกิจกรรม 5 ส. เพื่อ
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
และพัฒนาต่อไป 

 

นักเรียนร้อยละ 92.34 มี
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และมี
จิตอาสา  
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมวินัยนักเรียน 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการ  ตลอดปี 
1. ประชุมชี้แจงครูทุกคน 
2. มอบหมายงานออกคำสั่งกำกับ 
3. วางแผน กำหนดมาตรการในการ

ดูแลนักเรียน 
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
5. สรุปผลกาดำเนินงาน และ

รายงานผล 

นักเรียนร้อยละ 98.20 มี
ความเป็นประชาธิปไตย มี
ระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 
          4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
   มีผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ดังนี้ โรงเรียนวัดคูยาง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ตาม
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง สงผลให้นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  และนักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน               
    โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษา            
ปีที่ 1 – 6 ดังนี้ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

4)  นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย   
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  นระดับดีขึ้นไป  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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        ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  มีการ
ดำเนินการจำนวน  2  โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ขั้นเตรียม 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมจัดสรร
งบประมาณ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   - มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
กิจกรรมที ่1  เด็กไทยฟันดี (ทันต
สุขภาพ) 
     - บริการตรวจสอบสุขภาพฟัน
นักเรียนชั้นอนุบาล -ป.6 
      - บริการตรวจสุขภาพฟันและนำ
นักเรียน ป1 ไปเคลือบฟันโดย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร 
กิจกรรมที ่2  บริการกล่องยาปฐม
พยาบาลและจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ ห้อง
พยาบาล 
     - จัดซื้อกล่องเพ่ือบรรจุยาจำนวน 
42 กล่อง/ห้องเรียน 
     - จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน เพ่ือ
บรรจุลงในกล่องปฐมพยาบาล 
กิจกรรมที ่3  ส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
     - คัดเลือกนักเรียนจำนวน 20 คน
เป็นผู้นำในเรื่องการแปรงฟันและดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
     - เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมา
ให้ความรู้กับนักเรียน 
     - บริการตรวจสุขภาพนักเรียน
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     - บริการฉีดวัคซีนให้กับระดับ
อนุบาล 
          ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 
หัดเยอรมัน  โปลิโอ 

เชิงปริมาณ 
      1. นักเรียน 1,541 คนได้รับ
บริการด้านสุขภาพอนามัย 
      2. นักเรียน 1,541 คน      
ภาวะโภชนาการเจริญเติบโตตาม
วัยรู้จักดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้
ถูกต้อง  
      3. นักเรียน 1,541 คน และ
บุคลากรของโรงเรียนวัดคูยางได้รับ
บริการขั้นพ้ืนฐานจากงานอนามัย
โรงเรียนและจากหน่วยงาน
สาธารณสุขตลอดปีอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนวัดคูยาง มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
          ป.5 ฉีดวีคซีนป้องกันโรคมะเม็ง
ปากมดลูกสำหรับนักเรียนหญิง 
         ป.6  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 
หัดเยอรมัน   
กิจกรรมที ่4 การป้องกันโรคโควิด 19 
      - จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์เป้องกันโค
รวิด 19  เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 
70 % น้ำยาฆ่าเชื้อ  แมส เฟสชิว  และ
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 
ขั้นประเมินผล  
- กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

โครงการงานบริการและ
สวัสดิการนักเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. อาหารกลางวัน 
    - จัดหาผู้ทำอาหารกลางวัน 
    - จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร 
    - ดำเนินการจัดทำและผลิตอาหาร
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ  
    - เก็บทำความสะอาดภาชนะและ
สถานที่ทุกวันทำการ 
2. สวัสดิการร้านค้า 
    -  จัดซื้อชุดกีฬา ชุดพ้ืนเมือง เครื่อง
เขียน ขนม เพื่อจำหน่าย 
    - ดำเนินการจำหน่ายช่วงเช้าเวลา 
07.30–07.50 น. และ ช่วงกลางวัน
เวลา 11.30–12.30 น. 
3. สวัสดิการประกันชีวิต 

เชิงปริมาณ  
     นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การบริการ 
เชิงคุณภาพ  
     นักเรียนได้รับการบริการเท่า
เทียมกันอย่างทั่วถึงทุกคน และมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
   - ติดต่อบริษัทมานำเสนอผล
ประกอบการที่นักเรียนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
   - ประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ 
   - ดำเนินการเก็บเงิน 
   - ดำเนินการทำสัญญา 
   - เบิกค่าสวัสดิการนักเรียนที่ประสบ
อุบัติเหตุ 
4. อาหารเสริมนม   
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 
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3.  ระบุร่องรอย หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานที ่1 : คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1.1.1 นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 93.79 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

1. สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 5 ขั้นตอน  (Five Steps) ตามระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 1-6 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM ตามระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 1-6 
3. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
4. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
5. ใบงานการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
6. สรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และทักษะวิชาการของนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
คิดเลขเป็นและทักษะการสื่อสาร ประจำเดือนของโรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
7. สรุปผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. สรุปผลโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.1.2 นักเรียนมี
ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาได้ 
 
โดยภาพรวม นักเรียนมีผล
การประเมิน 
ได้ร้อยละ 94.26 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 5 ขั้นตอน  (Five Steps) ตามระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 
2.  สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM ตามระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 1-6 
3. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์    
และเขียน 
4. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
5. ใบงานการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
6. สรุปผลโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ             
5 ขั้นตอน (Five steps) 
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มาตรฐานที ่1 : คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1.1.3 นักเรียนมีผลงาน
หรือชิ้นงานจากการทำงาน
กลุ่มหรือเดี่ยวได้ และ
สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน 
และปัญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได้ 
 
โดยภาพรวม นักเรียนมีผล
การประเมิน 
ได้ร้อยละ 94.93 
 (ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 

1. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์            
และเขียน 
2. บันทึกการทำงาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
3. การนำเสนองาน/โครงงาน/ IS 
4. ร่องรอยกิจกรรม โครงการ/กิจกรรมคุณธรรม และ IS 
5. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM ตามระดับชั้นประถมศึกษา           
ปีที ่1-6 
6. รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
8. สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกันกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 5 ขั้นตอน  
(Five Steps) ตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
9. รายงานโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ             
คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล  
10. เกียรติบัตรรางวัลระดับต่าง ๆ 

1.1.4  นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได ้และสามารถ
สื่อสารได้ 
 
โดยภาพรวม นักเรียนมีผล
การประเมิน 
ได้ร้อยละ 95.72 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส ื่อสาร 
     - ป.1 เรียนสาระคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Paint  
     - ป.2 เรียนสาระคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการฝึกพิมพ์โปรแกรมพิมพ์ดีด 
     - ป.3 เรียนสาระคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
เบื้องต้น 
   - ป.4 เรียนสาระคอมพิวเตอร์เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word  
   - ป.5 เรียนสาระคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรม Excel 
   - ป.6 เรียนสาระคอมพิวเตอร์เรื่อง โปรแกรม Power Point 
2. ทุกสายชั้นมีการเรียนเรื่อง การสืบค้นข้อมูลทาง Internet 
3. ตารางใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า เรียนรู้ของนักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์
และห้องสมุด เพิ่มเติมจากเวลาเรียนปกติเพ่ือเพ่ิมความสนใจของนักเรียน 
4. ผลงานการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) 
5. สรุปผลผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารตาม
ระดับชั้น 
6. รายงานโครงการสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน                 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน) 
7. เกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ 
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มาตรฐานที ่1 : คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1.1.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
โดยภาพรวมนักเรียน 
มีผลการประเมินได้ร้อยละ 
94.97 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. รายงาน ปพ. 1, ปพ.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
3. สรุปโครงการงานวิชาการ  
4. ข้อมูลสารสนเทศ ,งานทะเบียน 
5. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
6. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
7. ผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, LAS, O-NET 
8. สรุปผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
9. สรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และทักษะวิชาการของนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง    
คิดเลขเป็นและทักษะการสื่อสาร 
10. เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ 

1.1.6  นักเรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพและพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชัน้ 
ที่สูงขึ้น  
 
โดยภาพรวม นักเรียนมีผล
การประเมิน 
ได้ร้อยละ  60.00  
(ระดับ ปานกลาง) 

1. สรุปโครงงานอาชีพ จากการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. สรุปโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ    
(น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4. สรุปโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามจุดเน้นของ สพป.กพ.เขต 1  
(กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพทักษะอาชีพ) 
5. แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ การติดตามนักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
6. รูปภาพประกอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1.7  นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล 
การทดสอบระดับชาติ 
 
โดยภาพรวมนักเรียน 
มีผลการประเมินได้ 
ร้อยละ 96.37 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. สรุปโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ผลการทดสอบ ป.1  สอบ RT (ภาษาไทย) 
3. ผลการทดสอบ ป.3 สอบ NT 2 ด้าน ด้านภาษา, 
ด้านคิดคำนวณ 
4. ผลการทดสอบ ป.6 สอบ O-NET 4 วิชา ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ 
5. ผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS) ป.1-6 
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  มาตรฐานที ่1 : คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1.2.1 นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ  100.00 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 

1. สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สรุปโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3. สรุปโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
4. สรุปโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 
5. สรุปโครงการกีฬาภายใน และภายนอก 
6. สรุปกิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์- กิจกรรมหน้าเสาธง 
7. สรุปกิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
8. สรุปกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
9. สรุปโครงการ โรงเรียนสีขาว 
10. สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
11. สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/ประจำปี 
12. สรุปสมุดบันทึกความดี 
13. สรุปรางวัล เกียรติบัตร ภาพถ่าย  

1.2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
และมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
 
โดยภาพรวม นักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ 100.00 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สรุปผลรายงานกิจกรรมหน้าเสาธง ในภาคเช้า ร้องเพลงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ  สมาธิ 
3. สรุปผลรายงานกิจกรรมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ 
4. การสวมเสื้อลายดอกในวันศุกร์ 
5. รูปภาพกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

มาตรฐานที ่1 : คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1.2.3 นักเรียนการยอมรับที่ 
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย  
  
โดยภาพรวมนักเรียน 
มีผลการประเมิน 
ไดร้้อยละ  100.00 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 

1. แบบสรุประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สมุดบันทึกความดี 
3. แบบประเมินตนเอง  
4. แบบครูประเมินนักเรียน 
5. แบบผู้ปกครองประเมิน 
6. สรุปโครงการสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
7. สรุปโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
8. สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สรุปโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 
10. สรุปโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.2.4 นักเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 
 
โดยภาพรวม นักเรียนมีผลการ
ประเมินไดร้้อยละ  100.00 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. แบบสรุประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. รายงานดัชนีมวลกาย น้าหนัก ส่วนสูง สายตา 
3. รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน 
4. นักเรียนเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
มีการปฏิบัติภาคสนามอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
6. การชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูงรวม 4 ครั้ง ตลอดปี 
7. กิจกรรมการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ชั้น ป.1 
8. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนโดย เจ้าหน้าที่ 
จาก คลินิกหมอครอบครัวชากังราว นักเรียนชั้น อ.2 - ป.6 
9. การตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยตนเอง นักเรียน ป.5-ป.6 
10. สรุปโครงการ โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 
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QR Code ร่องรอย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที ่1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 
 

 
 

                คลิปวีดีโอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT                    แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                   รูปแบบ Co-5 Step  
                          ใน 8 กลุ่มสาระ 

 
 

        
               นักเรียนเข้าร่วม                 กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ           วีดีโอสรุปการดำเนินงาน 
          กิจกรรมการปฏิบัติธรรม                       สู่ชุมชน                       เตรียมต้อนรับ สมศ. รอบ 4 
                 และฟังเทศน์           เมื่อวันที่ 25-26 พ.ย. 62 
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            ผลการทดสอบ RT       ผลการทดสอบ NT       ผลการทดสอบ O - NET 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

          
           ผลการทดสอบ RT                       Best-Practice-            Best-Practice-                       
       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6              การจัดการเรียนการสอน         การเยี่ยมบ้านนักเรียน                

          และพัฒนานักเรียนเรียนรวม          
       

 

       
             Best-Practice- ความรู้คู่คุณธรรม                     Best-Practice-การพัฒนานวัตกรรม 

              (นำนักเรียนเข้าวัด)       การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



106 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

4.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  (E-MES ) นำผลมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแต่ละด้าน มีโครงการยกระดับการอ่าน  การเขียน การคิดคำนวณประจำเดือนของโรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6 โดยการจัดกิจกรรมทุกเช้าก่อนเรียนปกติ มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

2. พัฒนาให้นักเรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้โดยใช้โครงงานและกิจกรรมค่ายความรู้ต่าง ๆ  
 3. พัฒนานักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้การจัดการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวม
พลังด้วย Co-5 steps การลงมือปฏิบัติจริง ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. พัฒนานักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ใช้การเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตใช้สื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง  มีระบบ WIFI เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้ 
 5. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ ใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดูเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนด จัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 steps  
 6. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกา  

7. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ โดยใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ ดูเป้าหมายของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนนำมาวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการทดสอบ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ได้ผลการทดสอบต่ำของแต่ละวิชามาทบทวนและติวเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 8. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีสว่น
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ 

9. พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์  และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสีภายในภายในโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียน ในการปฏิบัติภาคสนามอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
1.  กระบวนการดำเนินงาน 

1.1   ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
 1)  ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนวัดคูยาง ปีการศึกษา 2564 และ          
ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงาน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2)  กำหนดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายในการบริหารงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
3)  กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของฝ่ายบริหารและคณะครูในโรงเรียน         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามที่กำหนด 

1.2  ขั้นดำเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1)  โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 

 1.1)  โรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือระดมความคิด วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา เพ่ือ
วางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ค่าเป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ให้ชัดเจน เพ่ือ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน
และหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 

 1.2)  จัดทำโครงการการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมที ่1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

 2.1)  โรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ “WKY 
MODEL”(Watkuyang Model)  ตามกระบวนการ PDCA วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศภายใน ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ       
ทุกระดับชั้น ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน เพ่ือระดมความคิด วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา เพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ค่าเป้าหมาย 
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ให้ชัดเจน เพ่ือปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ประจำป ีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 การจัดสรรงบประมาณจัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอนการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตาม ความเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

 2.2)  จัดทำโครงการการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย   
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การบริหารการเงิน การบัญชี การบริการพัสดุ  การบริหารสินทรัพย์ 
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 3)  โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 3.1)  โรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการพัฒนาวิชาการโรงเรียนเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับชั้น จัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป. 1 และ ป. 5 ตามหลักสตูรแกนกลางพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 และ 2561)  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาเด็กพิเศษเป็นรายบุคคลและพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 3.2)  จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ กิจกรรมการจัดชั้นเรียน   
กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  กิจกรรมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ 

 3.3)  จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอผลงาน 
นิทรรศการ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    3.4)  จัดทำหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยนำสาระ  
การเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆ ตามบริบทโรงเรียนไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพท่ัวไป 3 ด้าน คือ จิตพิสัย พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และเพ่ิมจุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัย    
โดยจัดกิจกรรมทุกชั้นเรียน ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ชส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญาจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้ว
นำไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นความรู้ของตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดทักษะการทำงานในรูปแบบโครงการหรือโครงงานที่จะสามารถต่อยอดนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน  
 4)  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 4.1)  โรงเรียนวัดคูยางส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองมีการอบรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การเข้าประชุมประจำเดือน  ศึกษาดูงาน  ศึกษาต่อ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู และ
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะที่ทำให้ครูสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตนละสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียน/หน่วยงาน และของตนเองอย่าง
แท้จริง และนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน และการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ  
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม  ประเมินผล  และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 4.2)  จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดู
งาน กิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ  กิจกรรมงานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์     
กิจกรรมวางแผนอัตรากำลัง  บำเหน็จความดีความชอบ 

 4.3)  จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
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 5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5.1)  โรงเรียนวัดคูยาง ได้ดำเนินการจัดสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย 

เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียนโดยดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นองค์กรแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการระดมทรัพยากรภายนอกให้มาร่วมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ต่อการเรียนรู้      
อย่างมีคุณภาพ 

 4.2)  จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมการบำรุงรักษา/ ยานพาหนะ  
กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมการบริการสาธารณะ(สถานที่) กิจกรรมงานรักษาความปลอดภัย 

 4.3)  จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย    
กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทุกวัน    
โดยมีครูประจำชั้นแต่ละเขตเป็นผู้ดูแล 
 6)  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 6.1)  โรงเรียนวัดคูยาง ได้ดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามสภาพของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้จัดทำและพัฒนางาน
สารสนเทศโรงเรียนวัดคูยางสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา มีการจ้างครูผู้สอนที่มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน จัดซื้อ ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เช่น  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
WIFI เป็นเครือข่ายความเร็วสูง 

 6.2)  จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย          
การจัดทำข้อมูล OBEC SMIS, B – OBEC,  M – OBEC,  P – OBEC,  EMIS 

 6.3)  จัดทำโครงการสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่
รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน)  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมการสอนโดยครูผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์     
กิจกรรมการจัดซื้อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ICT เพ่ือการเรียนการสอน กิจกรรมรการ
จัดทำเอกสารเพิ่มเติม 
 7)  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) 

 7.1)  โรงเรียนวัดคูยาง ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และ
ทักษะเต็มศักยภาพของผู้เรียนเป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนและสามารถ สนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนวัดคูยาง จึงได้จัดโครงการโรงเรียน
จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ โรงเรียนสองภาษา ( English 
Program ) ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน    
มีจำนวนห้องเรียน ป.1 - ป.6 รวม 6 ห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร MEP โดยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาของผู้เรียน โดย
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การเรียนการสอน อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไทยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามและผสมผสาน
กับความเป็นสากล 

 7.2)  โรงเรียนวัดคูยาง ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนห้องเรียน MEP ผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริงกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา ในวิชาคณิตศาสตร์  วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปะ  

 7.3)  จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) โดยมี
กิจกรรม ประกอบด้วย  1.   จัดหาจ้างครูชาวต่างชาติและ TA 

2. จัดซื้อครุภัณฑ์และดูแลซ่อมบำรุงห้องเรียนMEP 
3. จัดหาสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนห้อง MEP 
4. พัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 
5. พัฒนาบุคลากรห้องเรียน MEP 
6. นิเทศติดตามห้องเรียน MEP 
7. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต 
8. เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นป.1 
9. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
10. ส่งเสริมความเป็นเลิศทุกด้าน 
11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนห้องเรียน MEPป.1-6 
12. ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR (ป.4-6)  
13. English  Camp (ป.1-ป.6) 
14. Christmas Day 

1.3  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินพัฒนาการ 
1.3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3.2) จัดทำเครื่องมือนิเทศภายในเพื่อดำเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3.3) จัดทำปฏิทินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน อย่างน้อย  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.3.4) สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เตรียมการและให้

ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
1.3.5) ประชุมวิเคราะห์และนำผลการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหาแนวทาง              

ในการพัฒนาปรับปรุง 
      1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.4.1) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยจัดเอกสารประกอบการ
สอนทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 1.4.2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
 1.4.3) พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มี
สื่อที่พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
 1.4.4) พัฒนาครูโดยการนำวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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2.  ผลการดำเนินงาน 
2.1   โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 

ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนวัดคูยางมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติประจำปี  
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและสนอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  
 

โดยมีผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในโครงการการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการการจัดการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดำเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงเสนอกิจกรรม 
2. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
3. ประชุมระดมความคิดเห็น 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
4. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา แผนปฏิบัติประจำปี 
5. จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตามแผนงาน 
6. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม   
ประเมินผลการดำเนินงาน 
7. รายงานผลการจัดการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
   - โรงเรียนมี เป้าหมาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
เชิงคุณภาพ 
     - ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 
ได้ตามเป้าหมาย/วิสัยทัศน์  
พันธกิจที่โรงเรียนกำหนดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
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2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA 
       ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ WKY  
Model ตามกระบวนการ PDCA วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศภายใน ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ทุกระดับชั้น 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือระดม
ความคิด วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา เพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์  
ค่าเป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ให้ชัดเจนเพื่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 

โดยมีผลการดำเนินโครงการการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการโครงการการ
จัดการบริหารงบประมาณ
ในสถานศึกษา  
 

๑.ขั้นเตรียมการ 
- .เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
- .ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- .มอบหมายการปฏิบัติงาน 
๒.ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
-  การจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
-  การบริหารการเงิน 
-  การบัญชี 
-  การบริการพัสดุ 
-  การบริหารสินทรัพย์ 
๓.ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 
ของผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 เชิงปริมาณ 
    - มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ                  
    -  มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและ
ตรวจสอบ 
     - เป็นแบบอย่างท่ีดีของการพัฒนา
ระบบงานการเงินได้ ร้อยละ 100 
     -  ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
รอ้ยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 
    -  การจัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
    - โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน 
    - โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ
ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.3  โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       ผลการดำเนินงานพบว่าครูผู้สอนได้รู้และเข้าใจถึงเป้าหมายของหลักสูตรตลอดจนจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือนำไปใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถพัฒนาและปรับปรุง ทบทวนหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง การกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสภาวะการที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี การวิจัยในชั้นเรียน 
จัดระบบนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  พบว่า กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียนร้อยทุกกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนด  และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 95.83      
             

โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการโครงการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 

1. ปรับปรุงชี้แจงจัดทำกิจกรรม
แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.ทบทวนการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาและเอกสารประกอบ
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ 
3. ทำแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุง ตามนโยบาย วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
4. รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์
หลักสูตร 
5.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
6.นำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน 
7. นิเทศ  ติดตาม 
8. สรุปรายงานผล 
9.เผยแพร่หลักสูตรลงในเว็บไซต์ 

เชิงปริมาณ 
      ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง ทุกคน มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานสากล  
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
      ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ    
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานสากล  
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตรฐานสากลมีเอกสารประกอบ
หลักสูตรทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการ
เรียนรู้ มีคู่มือวัดผลประเมินผล เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนและตัดสินผลการเรียน 

2. กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(ฝึก สอน สอบ) 

1. ประชุมคณะกรรมการร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ 
  2.1 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิาน 
  2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3ประชุมดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน 1,541 คน  ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. ครูผู้สอนทุกคน มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 



114 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
  2.4 ติดตามประเมินผล           
รายงานผล 
3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ประเมิน ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4.  สรุป ประเมินผล การจัด
กิจกรรม   ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(ฝึก สอน สอบ) 
5. รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(ฝึก สอน สอบ) 
 

เชิงคุณภาพ 
      ครผูู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.การจัดชั้นเรียน (ตาราง
เรียน  ตารางสอน) 

1. ประชุมคณะกรรมการร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ 
2.1   ประชุมวางแผนเพื่อกำหนด
แนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน
ตารางสอน  
2.2   ดำเนินการตามแผนโดยจัดส่ง
แบบฟอร์มขอรายชื่อครูผู้สอนจาก
สาขาวิชา  
2.3   ที่เก่ียวข้อง พร้อมรวบรวม
และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแบบฟอร์มของผู้สอน 
2.4 ดำเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอนทุกรายวิชา ทุกชั้นเรียน   
2.5 ตรวจสอบ / แก้ไขตารางเรียน
ตารางสอน 
2.6 ประเมินผลการดำเนินงานและ
วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ประเมิน ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน 1,541 คน  ได้รับการ
จัดชั้นเรียนที่เหมาะสม 
 2. ครผูู้สอนทุกคน มีการตารางสอน
ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
    ครผูู้สอนมีตารางสอนครบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุป ประเมินผล การจัด
กิจกรรมการ การจัดชั้นเรียน        
5. รายงานผลการดำเนินการจัด
กิจกรรม   การจัดชั้นเรียน  

4.กิจกรรม นิเทศภายใน 1. ประชุมคณะกรรมการร่วมกันใน
การปฏิบัติโครงการ / กิจกรรมตาม
แผน 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 
   1.3 เตรียมและสร้างเครื่องมือ
การนิเทศได้แก่ แบบบันทึกต่าง ๆ 
และปฏิทินงานนิเทศภายใน 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ 
   2.1 การประชุมก่อนเปิดและปิด
ภาคเรียนทุกภาคเรียน 
   2.2 เยี่ยมชั้นเรียน 
   2.3 อบรม ประชุม ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ  8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   2.4 นิเทศการเรียนการสอน 
3. กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล ประเมินตามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4. สรุป  ประเมินผล  การจัด
กิจกรรม  โครงการ/ กิจกรรม นิเทศ
ภายใน 
5. รายงานผลการดำเนินการ
โครงการ / กิจกรรมนิเทศภายใน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  1. ครผูู้สอนทุกคน ได้รับการนิเทศ
การเรียนการสอน ทุกภาคเรียน 
  
เชิงคุณภาพ 
   1.คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และได้รับการนิเทศ
การเรียนการสอนในทุกภาคเรียน 
   2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่มีค่าพัฒนาการ การเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
5.กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 1. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน  ดำเนินงาน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
3. ดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  คณะครู
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,3 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. กำกับดูแลและสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
5. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียน 

เชิงปริมาณ 
   1. ครผูู้สอนทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  คนละ 1 เรื่อง 
ต่อ 1 ปีการศึกษา.  
 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูทุกคนสามารถนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. ครูทุกคนสามารถจัดทำวิจัยในชั้น
เรียนได้ 

6.กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สื่อเทคโนโลยี 

1. ประชุมคณะกรรมการร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ 
  2.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  2.2  ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2.3  พัฒนาและปรับปรุงสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2.4  แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ประเมิน ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4.  สรุป ประเมินผล การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี 
5. รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ 
  1. ครผูู้สอนทุกคน มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
.  
เชิงคุณภาพ 
   1. ครูทุกคนสามารถนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. ครูทุกคนสามารถจัดทำและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
   - กำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล
และขอบเขตการทำงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. พัฒนาการเรียนการสอน 
    1.1  ป. ๑- ๓ จัดบูรณาการใน
ลักษณะหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำใบงาน 
ใบความรู้ และบอร์ดนำเสนอ  
    1.2 ป. ๔ – ๖ จัดเป็นสาระ
เพ่ิมเติม โดยจัดการเรียนการสอน
บันได ๕ ขั้นสอดคล้องกับธรรมชาติ
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จัดทำใบงาน ใบความรู้ 
และบอร์ดนำเสนอ 
2. อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดู
งาน 
   2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2.2 คำสั่งแต่งตั้ง ให้เข้ารับ การ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
   2.๓ ข้ารับการ อบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่กำหนด 
   2.๔ รายงานการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   2.๕  ขยายผล การอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน กับครู
ผู้เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนชั้น ป.1 – 6   
ทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน
ประชาคมอาเซียน 
 2. ครูและบุคลากรทุกคน 
ทบทวนปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้
ทันสมัยและพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ตามรูปแบบที่เป็นสากล เน้น
การปฏิบัติจริง และประเมินผลงาน
ตนเองได้ 
 3. ครูทุกคนมีความตระหนัก  
เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในระดับเบื้องต้นได้ 
เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียน ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 2. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพ
เป็นพลโลก มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในระดับ
ดี ขึ้นไป  
 3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทบทวน ปรับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย และพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่เป็น
สากล เน้นการปฏิบัติจริง และ
ประเมินผลงานตนเองได้ 
 4. ครูทุกคนมีความตระหนัก
เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
3. จัดเวทีนำเสนอผลงาน 
นิทรรศการ หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   3.๑ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการกิจกรรมการจัดเวที
นำเสนอผลงาน นิทรรศการ  
   3.๒ คำสั่งแต่งตั้ง จัดกิจกรรมการ
จัดเวทีนำเสนอผลงาน นิทรรศการ
ระดับสายชั้น 
   3.๓ กำหนด วันเวลาในการ
นำเสนอผลงาน 
   3.4 นำเสนอผลงานตามที่กำหนด 
มีการถาม ตอบข้อสงสัย 
   3.5 สรุปผลการนำเสนอผลงาน
เป็นรายห้องเรียน พร้อมอธิบาย
เพ่ิมเติม 
   3.6 รายงานผลการจัดกิจกรรม
การจัดเวทีนำเสนอผลงาน 
นิทรรศการระดับสายชั้น 
ขั้นประเมินผล 
   - กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   - รับข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

เพ่ือรองรับการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้ 
 5. ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ร้อยละ 100 
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2.4  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และการทำวิจัยในชั้นเรียน 
       ผลการดำเนินงานพบว่าทางโรงเรียนวัดคูยางมีการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยฝ่ายงานบริหารงานบุคคลจึงได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพครู บุคลากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนวัดคูยาง เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ากิจกรรมดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยทุกกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเวลาที่กำหนด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ 92.53 และส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรในการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมวิจัย
ในชั้นเรียน ให้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียน 

๑. เสนอโครงการจัดกิจกรรมและ
จัดสรร งบประมาณ 
    ๑.๑ เสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู 
    ๑.๒ อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน 
    ๑.๓ สร้างขวัญและกำลังใจยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
    ๑.๔ ทะเบียนประวัติ   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ๑.๕ วางแผนอัตรากำลัง  
บำเหน็จความดีความชอบ 
๒. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
๓. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนิน
กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ 
๔. มอบหมายการปฏิบัติงานดำเนิน
กิจกรรมตามที่กำหนด 
๕. กำกับดูแลและสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมที่กำหนด 
5. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมที่กำหนด 
6. รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
   ๑. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ไม่
น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี 
เชิงคุณภาพ 
    1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดคู
ยาง ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
    2. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดคู
ยาง ได้นำความรู้จากการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทำงานพัฒนา 
    3. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดคู
ยาง มีได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ ได้รับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    4. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดคูครู
และบุคลาทางการศึกษามีความสุขใน
การทำงาน และทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจกับการดำเนินโครงการ ระดับดี 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

1. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน  ดำเนินงาน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
3. ดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  คณะครู
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,3 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. กำกับดูแลและสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
5. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียน 

เชิงปริมาณ 
   1. ครผูู้สอนทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  คนละ 1 เรื่อง 
ต่อ 1 ปีการศึกษา  
 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูทุกคนสามารถนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. ครูทุกคนสามารถจัดทำวิจัยในชั้น
เรียนได้ 
   แบบบันทึกช่ัวโมง 
   การอบรมตนเอง 
   โรงเรียนวัดคูยาง 
 
   แบบบันทึก 
   งานวิจัยในชั้นเรียน 
   โรงเรียนวัดคูยาง 
 

   
 
2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

        ผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนวัดคูยางจัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 
เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ ์ และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้านจึงสมควรเอาใจใส่
ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษเพ่ือพัฒนาร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุดโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้
นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากผลการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมา พบว่ากิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกกิจกรรมตรง 
ตามเวลาที่กำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 96.80 
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โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   - มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
   1. ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
     - ประชุมดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน 
     - ปฏิบัติ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่ง
เรียนรู้ 
     - ติดตามดูแลปรับปรุงซ่อมแซม 
     2. บำรุงรักษา/ ยานพาหนะ 
        -  ประชุมดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน 
        - ปฏิบัติ ปรับปรุงซ่อมแซม
ยานพาหนะที่เกิดการชำรุด 
        -  ติดตามดูแลปรับปรุงซ่อมแซม 
   3.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       - ประชุมดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
       - ปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนมีการพัฒนาดังนี้ 
     -  ถนน 
 -  อาคารเรียน 
 -  ห้องน้ำห้องส้วม 
 -  โรงรถโรงเรียน 
       - ติดตามดูแลปรับปรุงซ่อมแซม 
    4. การบริการสาธารณะ(สถานที่) 
    5. งานรักษาความปลอดภัย 
        - ประชุมดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานและวางแผนมอบหมายงานดังนี้ 
 - จัดทำคำสั่งการใช้อาคารสถานที่ 
 - การอนุญาตให้ใช้สถานที่ 
 - ค่าดูแลการใช้อาคารสถานที่ 

เชิงปริมาณ 
     1. โรงเรียนวัดคูยางมี
สภาพแวดล้อมภายภายในโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
      2. โรงเรียนวัดคูยางมีอาคาร
เรียน อาคารประกอบต่าง ๆ  และ
ยานพาหนะ อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 
เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนวัดคูยางมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงามร่ม
รื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผล
ให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2. โรงเรียนวัดคูยางมีอาคาร
เรียน  อาคารประกอบทุกห้อง และ
ยานพาหนะ มีคุณภาพพร้อมใช้ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
    - กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
    - ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
    - รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
    -  รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 
ของผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน 
กิจกรรม 5ส 

ขั้นเตรียมการ 
     - ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
     - เสนอโครงการต่อที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติ 
     - แต่งตั้งคณะทำงาน 
     - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
     - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน   
กิจกรรม 5 ส.  

1) กำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละสายชั้น 

2) สำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์
ของแต่ละสายชั้น แล้ว
ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ 

3) ประกาศนโยบาย และ
กำหนดการจัดกิจกรรมวันทำ
ความสะอาดใหญ่ (Big 
Cleaning Day) ให้คณะครูทุก
คนทราบอย่างเป็นทางการถึง
แนวทางการปฏิบัติงาน 

4) นักเรียนปฏิบัติตามเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทุกวัน โดยมีครูประจำ
ชั้นแต่ละเขตเป็นผู้ดูแล 

เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียน 1,454 คน 
สามารถทำความสะอาดใหญ่ (Big 
Cleaning Day) ตามเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทุกวัน 
 
เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนวัดคูยางมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงามร่ม
รื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผล
ให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
5) กำกับดูแลและติดตามการ

ดำเนินงานการทำงานนักเรียนใน
ส่วนที่รับผิดชอบ ให้คะแนนนะ
ดับผลการดำเนินกิจกรรม ตาม
รายละเอียดที่กำหนดในแบบ
ประเมิน 

ขั้นประเมินผล 
   - กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
การทำงานของคณะกรรมการสภา
นักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ 
   - ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
    - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็น แนวทางในการดำเนินงาน 
/พัฒนางานต่อไป 

 
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนวัดคูยางมีโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนและโครงการ
สอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน) โดยการ
จัดทำและพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียนวัดคูยางสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา จ้างครูผู้สอนที่มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน จัดซื้อ ปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 

โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน และ โครงการสอนคอมพิวเตอร์  
กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 1 คน) ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
- กำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูลและ
ขอบเขตการทำงาน 
 

เชิงปริมาณ 
   - โรงเรียนวัดคูยาง มีโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตาม
นโยบายของสพฐ. อย่างน้อย 1 
โปรแกรม (TERM STUDENT) โดย
กรอกข้อมูลลงโปรแกรมร่วมกับกลุ่มงาน
วิชาการ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
2.1 จัดทำข้อมูล OBEC   SMIS 
2.2 B - OBEC 
2.3 M - OBEC 
2.4 P – OBEC 
2.5. EMIS 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

    - มีการกรอกข้อมูลลงโปรแกรม 
DATA ON WEB บนเว็บไซต์ของสพฐ. –  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  ข้อมูล 
10 มิถุนายน  ข้อมูลทุกวันที่ 10 ของ
เดือน และข้อมูล ณ วันที่ 1 
พฤศจิกายน รวมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี 
   - มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ   
บนโฮมเพจของโรงเรียนวัดคูยาง     
อย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้าน 
  - โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  - โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 

โครงการสอนคอมพิวเตอร์ 
กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียน                 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
(1 เครื่อง : 1 คน) 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ ประชุมวางแผน
การปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ 
ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
1. สอนโดยครูผู้มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
2. จัดซื้อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ICT เพ่ือ
การเรียนการสอน 
3. จัดทำเอกสารเพิ่มเติม 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
   - มีครูคอมพิวเตอร์มาช่วยปีละ 2 คน 
   - คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เทคโนโลยี สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ 
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาและการเรียนการ
สอน 
   - มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียน ครูและบุคลากร สามารถ
เข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ทุกคน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
     2.7 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
        ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  
 โดยการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริงกับชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีคะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการคิดเป็นร้อยละ 98.30  
 โดยมีผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาห้องเรียน
พิเศษ (MEP) 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
  และการจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ 
  - ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ 

1. จัดหาจ้างครูชาวต่างชาติและ TA 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์และดูแลซ่อมบำรุง

ห้องเรียนMEP 
3. จัดหาสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอน

ห้อง MEP 
4. พัฒนาหลักสูตรและการวัดผล

ประเมินผล 
5. พัฒนาบุคลากรห้องเรียน MEP 
6. นิเทศติดตามห้องเรียน MEP 
7. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่า

อินเตอร์เน็ต 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน 205 คน ได้รับการ
เรียนรู้ตามศักยภาพ 
  - ครูไทย ชาวต่างชาติ และTA 
รวม 18 คน ทุกคนตั้งใจสอน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
8. เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นป.1 
9. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
10. ส่งเสริมความเป็นเลิศทุกด้าน 
11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ห้องเรียน MEPป.1-6 
12. ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

CEFR 
(ป.4-6)  

13. English  Camp (ป.1-ป.6) 
14. Christmas Day 

ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

กิจกรรม 
จัดหาและจ้างครู
ชาวต่างชาติและครู
ผู้ช่วยนักเรียน (TA)  
 

1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายงาน 
4. ดำเนินการจัดหาและจ้างครูชาวต่างชาติและ
ครTูA 
5. จัดทำเอกสาร Work permit และ Visa 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  - ร้อยละ  99.04 มีครูชาว
ชาวต่างชาติได้ตามความ
ต้องการทั้งจำนวนและรายวิชาที่
สอน 
 
 

กิจกรรม 
จัดซื้อครุภัณฑ์และ
ดูแลซ่อมบำรุง
ห้องเรียนMEP   

1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
4. สำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน MEP ทุก
ชั้นเรียน 
5. เสนอขออนุมัติขอซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องเรียน MEP 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-ร้อยละ  98.94 ห้องเรียน 
MEP มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม 
จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนครูผู้สอนห้อง 
MEP 

1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและชี้แจงข้อมูลการใช้
สื่อการสอน 
4. สำรวจสื่อการสอน 
5. เสนอขออนุมัติการจัดหาสื่อการสอน สำหรับ
ครูผู้สอน 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-ร้อยละ  99.80 ครูมีสื่อการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรียน 
MEP อย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรม 
พัฒนาหลักสูตรและ
การวัดผลประเมินผล 

1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สำรวจความต้องการของครูผู้สอน 
5. คัดเลือกกลั่นกรองตามความเหมาะสม 
6. เสนอขออนุมัติตามความต้องการของ

ครูผู้สอน 
7. กำกับติดตาม สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

-ร้อยละ  99.70มีหลักสูตร
สำหรับห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
และมีเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย 
 

กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากร
ห้องเรียน MEP 

1. เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สำรวจความต้องการการพัฒนาของ

บุคลากร 
5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
7. กำกับติดตาม สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

-ร้อยละ  97.80 ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาการจัด
เรียนการสอน  
 
 
 

กิจกรรม 
นิเทศติดตามห้องเรียน 
MEP 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการนิเทศ 
2. วางแผนการนิเทศ  
3. เตรียมการนิเทศ  
4. ปฏิบัติการนิเทศ  
5. ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ  
6. รายงานผลการนิเทศ 
 
 
 

-ร้อยละ  99.00 คร ูและ
นักเรียนมีขวัญและกำลังใจ ใน
การสอนและการเรียนรู้ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม 
ค่าสาธารณูปโภค ค่า
น้ำ ค่าไฟฟ้า ค่า
อินเตอร์เน็ต 

1.  รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่า
อินเตอร์เน็ต 
2.  ประชุมวางแผนการใช้สาธารณูปโภค 
มาตรการประหยัดและควบคุมการใช้ 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมการใช้
สาธารณูปโภค  
4.  กำหนดมาตรการประหยัดและควบคุมการใช้ 
5.  กำกับติดตามการใช้สาธารณูปโภค  
5. ประเมินผล สรุป และรายงานผล 

-ร้อยละ 98.40 ครู บุคลากร 
นักเรียน ได้รับบริการ
สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
 

กิจกรรม 
เตรียมความพร้อม
นักเรียนชั้น ป.1/1 
 

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียน MEP ให้ผู้ปกครองทราบ 
2. สำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียน กิจวัตร
ประจำวัน ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
3. สร้างข้อตกลงกับนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง
ในการเรียนรู้ 
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียนปฏิบัติ
เมื่อมาเรียน 
4. ครูสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
5. จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามความสนใจ 
และเสริมการเรียนรู้ 
6. กำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน 
7. สรุปผล และรายงานผลการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน  

-ร้อยละ 99.20  นักเรียนได้
เตรียมความพร้อมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรม 
ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนงาน 
4. ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

-ร้อยละ 96.30  ผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน
การสอนห้องเรียน MEP 
 

กิจกรรม 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของนักเรียนทุกด้าน 

1. เสนอกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนทุกด้าน 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
5. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน 

-ร้อยละ 95.80  นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
ตามความสามารถทุกคน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
6. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนห้องเรียนMEP 
ป.1-6 
 

1. เสนอกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนห้องเรียน MEP ป.1-6 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
5. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน 
6. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-ร้อยละ 97.60  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
 

กิจกรรม 
ทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ CEFR 
(ป.4-6) 
 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทดสอบ 
3. ประสานงานกับบริษัทที่เข้ารับการทดสอบ 
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์  
5. ดำเนินงานตามขั้นตอนในการทดสอบ ใบสมัคร 

รับรหัส เข้าทดสอบ 
6. กำหนดวันทดสอบ ประสานครูประจำชั้น 
7. ดำเนินการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
8. กำกับติดตามตรวจสอบผลการทดสอบ  

สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละ 98.60  นักเรียน
ชั้นป.4-6ได้รับการทดสอบ
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ (CEFR)ทุกคน 
 

กิจกรรม 
English Camp 
 (ป.1-ป.6) 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก ผอ. 
โรงเรียน 

2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
6. กำกับติดตามการดำเนินงาน 
7. สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

-ร้อยละ 98.40 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

กิจกรรม 
Christmas Day 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องใน
การดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  
5. กำกับ ติดตาม และ สรุป ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละ 97.60 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน Christmas 
Day 
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4. ระบุร่องรอย หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
5.  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

2.1 โรงเรียนกำหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน   
 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. การประชุมวางแผน (บันทึกการประชุม) 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรโดยให้เทคนิค SWOT ANALYSIS 
3. กำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จและโครงการ/กิจกรรม 
4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. การประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4  ปี 
9. สรุปโครงการการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA 
 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4  ปี 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
4. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
5. รายงานผลการประเมินกำกับติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษา 
6. ผลการประเมินภายในของสถานศึกษา 
7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
9. สรุปโครงการการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนา
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย   
 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
3.  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
4.  หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
5.  คู่มือและระเบียบวัดและประเมินผลแบบต่างๆ  
6.  แบบ ปพ. ต่าง ๆ 
7.  ผลการคัดกรองนักเรียน 
8.  แผน IEP และแผน IIP 
9. กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
10. สรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
11. สรุปโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
12. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ “การศึกษาปลอดภัยและ       
มีคุณภาพ” 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และการทำวิจัย 
ในชั้นเรียน  
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
2. กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู     
3. กิจกรรมการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ สนับสนุน
จัดทำผลงาน 
4. กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ (วันเกิด เจ็บป่วย)  
รางวัลดีเด่นต่าง ๆ 
5. การพิจารณา ความดีความชอบ 
6. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. รายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 

2.5  โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
3. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. โครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
5. กิจกรรมสภานักเรียน 
6. กิจกรรมทัศนศึกษา 
7. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
8. กิจกรรม 5 ส. 
9. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. กิจกรรมระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
12. กิจกรรมสภานักเรียน 
13. เกียรติบัตร / รูปภาพ 
14. กิจกรรม Five Steps 

2.6 โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน 
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 
3. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
4. โครงสร้าง/ระบบการบริหารของสถานศึกษา 
5. ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
6. โครงการยุวคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น 
7. ผลงานการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
8. ตารางการใช้คอมพิวเตอร์ 
9. รูปภาพและกิจกรรม 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

2.7 โรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 100 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
     - สรุปกิจกรรมจัดหาและจ้างครูชาวต่างชาติและครูผู้ช่วยนักเรียน (TA)  
     - สรุปกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และดูแลซ่อมบำรุงห้องเรียนMEP   
     - สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนห้อง MEP 
     - สรุปกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 
     - สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากรห้องเรียน MEP 
     - สรุปกิจกรรมนิเทศติดตามห้องเรียน MEP 
     - สรุปกิจกรรมค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต 
     - สรุปกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1/1 
     - สรุปกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
     - สรุปกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทุกด้าน 
     - สรุปกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนห้องเรียนMEP ป.1-6 
     - สรุปกิจกรรมทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR (ป.4-6) 
     - สรุปกิจกรรมEnglish Camp (ป.1-ป.6) 
     - สรุปกิจกรรมChristmas Day 
2. รางวัลนักเรียน เกียรติบัตร / รูปภาพ 

 
 

    
 
 
 
  
 
 
 
 
 

QR Code ร่องรอย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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             Best-Practice –              แบบสรุปผลการประเมินโครงการ      การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  
             “WKY MODEL”     ตามแผนปฏิบัติ 2564          “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” 
             (การวิเคราะห์ SWOT) 
         (Watkuyang Model) 

 
    
 
 
  
 
 
 
 

รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ      แบบบันทึกชั่วโมงการอบรมตนเอง        แบบบันทึกงานวิจัยในชัน้เรียน 
   ภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง               ของครูโรงเรียนวัดคูยาง                    ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 

 
4.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยจัดเอกสารประกอบการ
สอนทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
 4.3 พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ  
มีสื่อท่ีพอเพียงเหมาะสม ทันสมัย  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
 4.4 พัฒนาครูโดยการนำวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 

“WKY MODEL”  
(Watkuyang Model) 

แบบสรุปผลการประเมินโครงการ 
ตามแผนปฏิบตัิ 2564 

หลกัสูตรบูรณาการ  “การศึกษา
ปลอดภยัและมีคุณภาพ” 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.  กระบวนการดำเนินงาน 
1.1  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 

 1)  ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
ปีการศึกษา 2564 และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2)  กำหนดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ และกำหนดผู้รับผิดชอบ 

3)  กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของฝ่ายบริหารและคณะครูในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นไปตามท่ีกำหนด 

1.2  ขั้นดำเนินการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1)  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยการ 
ปฏิบัติจริงจากโครงงาน/กิจกรรม และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

 1.1)  โรงเรียนวัดคูยางส่งเสรมิให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล และกิจกรรมที่หลากหลายนำ
นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

 1.2)  ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 
STEPs ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ตั้งแต ่ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถาม
สำคัญ   ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาสาระสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง ขั้นที่ 3 ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างองค์
ความรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นสื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง ขั้นที่ 5 ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม โดยเน้น
ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ คิด ทำ นำเสนอ และทำงานเป็นทีมคละความสามารถ ความถนัด
หรือความสนใจ มารวมพลังร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น 
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จนกระท่ังกลุ่มสามารถสร้างความรู้หรือสรุปความรู้
ด้วยตนเอง จนเกิดผลการเรียนรู้ คือ รู้ด้วยความเข้าใจ มีความสามารถด้านทักษะการคิดและการปฏิบัติ มี
คุณลักษณะและค่านิยม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประยุกต์สร้างผลงานเพ่ือเผยแพร่
และบริการสังคมได้ ทำให้ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การนำเสนอ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และประกอบอาชีพ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และการทำงาน
เป็นทีม เป็นต้น โดยนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 STEPs ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม สรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงานที่
ตนเองภูมิใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 1.3)  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 2 เรื่องในทางเรียน 
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 1.4)  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้มีการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบ Onhand Online และ On site ให้นักเรียนได้
จัดกิจกรรมในช่วงอยู่บ้านผ่านช่องทาง Online กลุ่มกับครูผู้สอน ทำใบงาน และเมื่อเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมที่เว้นระยะห่าง เอ้ือต่อการเรียนการสอน  

 1.5)  จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ 
5 ขั้นตอน (Five steps)  โดยมีกิจกรรม  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงาน 
(ยกตัวอย่างสายชั้น ป.6) ดังนี้ 

- ประชุมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า จากปีท่ีผ่านมา ( PLC ) 

- กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน  คลิปวิดีโอ 
ภาพประกอบ รูปแบบโครงงาน 

- กำหนดกิจกรรมเป็น ๓ วันดังนี้ (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (CO–Vid 
๑๙) 

วันที่หนึ่ง  
๑. ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร  
    จำนวน ๒๐ ข้อ 
๒. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
     ๒.๑ การตั้งคำถาม 
     ๒.๒ แสวงหาสารสนเทศ 
     ๒.๓ สร้างองค์ความรู้ 
     ๒.๔ สื่อสารและนำเสนอสะท้อนความคิด 
     ๒.๕ บริการสังคม ตอบแทนสังคม 
   ขั้นที ่๑ การตั้งคำถาม 
๓. ดูคลิปวิดีโอเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยครูใช้คำถามและให้นักเรียนตอบ 
๔. ครูอธิบายการตั้งคำถามจากคลิปที่ได้ศึกษาโดยให้นักเรียนฝึกการตั้งคำถามมีการคาดคะเนคำตอบ

ไว้ล่วงหน้า 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถโดยแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ด้วยความปลอดภัย

โดยยึด ศีลห้า ข้อ ๑ การไม่รังแกกันขณะทำงานกลุ่ม ข้อ ๔ การตั้งคำถามด้วยวาจาสุภาพ 
  ขั้นที ่๒ แสวงหาสารสนเทศ 
๖. นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ 
เรื่อง อุยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร 
 https://www.dnp.go.th  
 https://th.wikipedia.org/  
 https://youtu.be/brL-KrM29es  
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องเก่ียวกับคลิปวีดิโอที่ได้ศึกษาและจากเอกสารประกอบ 
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งคำถามจากคลิปวิดีโอที่ได้ศึกษากลุ่มละ ๑๐ คำถาม แต่ละกลุ่มเมื่อได้

คำถามแล้งให้ช่วยกันลงคำถามทั้ง ๑๐ คำถามลงในกระดาษปรู๊ฟพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

https://www.dnp.go.th/
https://th.wikipedia.org/
https://youtu.be/brL-KrM29es
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๘. ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอคำถามทั้ง ๑๐ คำถามให้เพ่ือนๆพิจารณา ๑ เรื่อง ที่กลุ่มมีความสนใจ
ศึกษาหาความรู้กลุ่มละ ๑ เรื่องเพ่ือนำไปสืบค้นความรู้เพื่อจัดทำโครงงานง่ายๆต่อไป 

๙. ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้ร่วมกันจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความปลอดภัย โดยยึด ธรรมข้อ ๓ สำรวมอินทรีย์ คือ ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจลดน้อยลง ความสำรวมจะเกิดขึ้น เกิดการใฝ่เรียนรู้ 

วันทีส่อง 
ขั้นที ่๓ สรุปองค์ความรู้ 
๑. แต่ละกลุ่มได้คำถามที่สนใจและสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามหัวข้อที่จะศึกษา 
๒. จัดทำเป็นโครงงานแบบง่ายๆตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 
     ๒.๑ คำถาม/ปัญหา 
     ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
     ๒.๓ วธิีการแสวงหาความรู้ 
     ๒.๔ ผลการศึกษา 
     ๒.๕ สรุปผลการศึกษา 
 ๓.  โดยแต่ละกลุ่มจัดทำรูปแบบรายงานและผลงานลงในฟิวเจอร์บอร์ด 
 ๔.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบผลงานให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ

คลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อปรับปรุงผลงานในการนำเสนอ  
5. แต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอหน้าชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ  และฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือนำเสนอ

หน้าชั้นเรียน   
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มพร้อมผลงานประกอบการนำเสนอและการใช้

เทคโนโลยี 
๗. นำผลงานที่นำเสนอติดป้ายนิเทศในชั้นเรียน 
๘. แต่ละกลุ่มช่วยกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานเป็นตัวแทนของ

ห้องเรียนในที่ประชุมใหญ่สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกถึงความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของ

ห้องเรียน 
๑๐. กลุ่มท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการนำเสนอต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการนำเสนอ 

อย่างตั้งใจ ด้วยความปลอดภัย ยึดศีลห้า ข้อ ๒ รู้จักใช้ รู้จักคำว่า พอดี ในการใช้อุปกรณ์ ไม่นำของคนอ่ืนมาเป็น
ของตน ยืมอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้แล้วส่งคืน 

วันที่สาม 
ขั้นที ่๔ สื่อสารนำเสนอ 
ขั้นที ่๕ บริการสังคมตอบแทนสังคม 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่แต่ละกลุ่มนำผลงานของตนเอง

ไปจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
๒. แต่ละกลุ่มที่เป็นตัวแทนของห้องนำเสนอตามลำดับด้วยรูปแบบต่าง ๆ เมื่อจบการนำเสนอแต่ละ

กลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มถามคำถามผู้ร่วมฟังการนำเสนอได้และผู้ร่วมฟังการนำเสนอสามารถตั้งคำถามข้อสงสัยกับ
ผู้นำเสนอได้ 
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๓. เมื่อจบทุกกลุ่มของการนำเสนอซึ่งเป็นตัวแทนของห้องในการนำเสนอครูอภิปรายนำเสนอในเรื่อง
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน (๕ Steps) 

๔. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางกระบวนการทำงานฯเพ่ือความปลอดภัยจากการศึกษาแหล่งการ
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร โดยยึด ศีลห้า ข้อ ๔ การนำเสนอด้วยวาจา
สุภาพ เป็นความจริงจากการศึกษาหลายแหล่ง อ้างอิงได้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม 

๕. นักเรียนทดสอบหลังเรียน  เรื่อง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๐ ข้อ
โดยยึด ธรรมข้อ ๕ มีสติรู้สึกตัว ไม่ประมาท 
 2)  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 2.1)  ทุกห้องเรียนของโรงเรียนวัดคูยางมีสื่อเทคโนโลยีที่ครูสามารถนำไปใช้ได้เชื่อมโยงกับระบบ
ไวไฟเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครูใช้สื่อการสอนตามกลุ่มสาระที่สอนมีนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่เกิดจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2)  ครูทุกคนสามารถสร้างสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ      
On-hand On-line และ On-site ได้  

 2.2)  โรงเรียนวัดคูยางได้จัดให้มีการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานตำแหน่งเรียนรู้ต่าง ๆรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้หรือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาโอกาสด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
  

 2.3)  จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังนี้ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีการ
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.1) โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
และปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยการพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ครั้งต่อปี ครูผู้สอนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน  

 3.2)  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลให้มีคุณภาพ  โดยการตรวจสุขภาพอนามัย 
เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม บันทึกการดื่มนม การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวณภาวะโภชนาการ      
การสอนซ่อมเสริม แนะแนวนักเรียน บันทึกการแปรงฟัน  มีการคัดกรองนักเรียนโดยครู100% เป็นประจำทุกปี
การศึกษา  และแพทย์เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง   

 3.3)  โรงเรียนวัดคูยางส่งเสรมิให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู ในห้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข   

 3.4)  จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และ
ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย   

  1) การสร้างบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก 
     2) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
        2.1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
        2.2) การคัดกรองนักเรียนตรวจสุขภาพนักเรียน สำรวจพฤติกรรมของนักเรียน 
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        2.3) ส่งเสริมและพัฒนาโดยการให้ทุนการศึกษา พูดคุย เพ่ือนช่วยเพื่อน เยี่ยมบ้าน 
        2.4) การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียน 
        2.5) การส่งต่อนักเรียน 
     3) ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     4) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
     5) ครูปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นครูที่ปรึกษา อำนวยความสะดวกและเรียนรู้ 

ไปกับนักเรียน 
      6) มีกระบวนการ PLC สังเกตการณ์สอนและสะท้อนการคิด 

 4)  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 4.1) โรงเรียนวัดคูยางมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ  จากการที่ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้นำไปใช้และบันทึกผล มีการวัดผลประเมินตามสภาพจริง การบันทึกการอ่าน/การเขียนตาม
คำบอก บันทึกการอ่าน  บันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5) รายงานผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)  
แบบสรุปการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน  มีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนานักเรียน ดังจะเห็นได้จากครูผู้สอนมีการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ RT ในชั้น ป.1, วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ในชั้น ป.3  และ วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
O-NET ในชั้น ป.6  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ     
ครูทุกคนมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ 

 4.2)  จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย            
กิจกรรมทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  4.3)  จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย      
กิจกรรมวัดและประเมินผล โดยมีการผลิตข้อสอบและเก็บเป็นคลังข้อสอบ การจัดสอบประเมินความรู้             
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกชั้น ทุกวิชาที่เรียน และรายงานผลการเรียน ปพ. 6 
 5)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
(PLC) 

 5.1) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ (CO – VID ๑๙)  โรงเรียน
ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning 
Community: PLC) ซึ่งได้มีการจัดกลุ่ม PLC ได้แก่ กลุ่ม PLC ของฝ่าย บริหารงานวิชาการ กลุ่ม PLC ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่ม PLC ของสายชั้นจำนวน ๖ สายชั้นเพื่อให้ทางคณะกรรมการ
สามารถเข้าใจ การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน อย่างเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น      
กลุ่ม PLC ของฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประเด็นสำคัญ แนวทางในการขับเคลื่อนของกลุ่ม PLCของสายชั้น
จำนวน ๖ สายชั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีการติดต่อ ประสานความร่วมมือกับคณะ
คร ูทั้งองค์กร โดยการประชุม ระดมความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูเพ่ือให้การปรับรูปแบบการแก้ไข 
ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ในปีนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน   
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 5.2)  จัดทำกิจกรรมดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่ง               
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC) โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้   

  1. การรวมกลุ่ม PLC 
  2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ และสนองต่อเป้าหมายโรงเรียน 
  4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
  5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา 
  6. นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน นำกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  7. สะท้อนผล สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา อภิปรายผล        

การแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
1.3  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินพัฒนาการ 

1.3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3.2) จัดทำเครื่องมือนิเทศภายในเพื่อดำเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3.3) จัดทำปฏิทินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน อย่างน้อย  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.3.4) สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เตรียมการและให้

ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
1.3.5) ประชุมวิเคราะห์และนำผลการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหาแนวทาง          

ในการพัฒนาปรับปรุง 
      1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.4.1 จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ 

1.4.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ  
เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานต่าง ๆ ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น, รางวันคุรุสดุดี, รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC  AWARDS, IQA  AWARDS 

1.4.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC)  อย่างต่อเนื่อง 
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2.  ผลการดำเนินงาน 
2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยการ 

ปฏิบัติจริงจากโครงงาน/กิจกรรม และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
          ผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้กระบวนการ 
5 ขั้นตอน (FIVE STEPS) โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็น
สากล โดยมีกระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนรู้ เรียกว่า “บันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
( Five steps for student development)” เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและ  
การบริหารระบบคุณภาพ (Quality System Management)   มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
 จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่ากิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกกิจกรรมตรงตามเวลาที่
กำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 93.95 

 โดยมีผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (FIVE STEPS) 
ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการโดยใช้กระบวนการ 5 
ขั้นตอน (FIVE STEPS) 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
  และการจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ 
1. ประชุมกำหนดขอบข่ายและ
แบ่งงาน 
2. ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3. แต่ละสายชั้น ดำเนินการดังนี้ 
- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- สำรวจสถานที่ทำกิจกรรม 
- ทำตารางกำหนดกิจกรรม 
- ออกหนังสือไปยังหน่วยงานและ
สถานที่เกี่ยวข้อง 
- ออกคำสั่งโรงเรียน 
- จัดเตรียมอาหาร สถานที่ 
พาหนะ 
4. ดำเนินการตามตารางกิจกรรม
ของแต่ละสายชั้น 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   -  ครูผู้สอน 75 คน ได้ร่วม
กิจกรรมในโครงการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (FIVE 
STEPS) 
   - นักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6         
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 
1,451 คน ได้ร่วมกิจกรรมใน
โครงการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (FIVE 
STEPS) 
เชิงคุณภาพ 
   - ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมในโครงการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (FIVE 
STEPS) 
- นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ทุกคนผ่านการประเมิน
กระบวนการในการเรียนรู้ด้วย
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิด
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตาม 
การดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผล 
การดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงาน/พัฒนางาน
ต่อไป 

สร้างสรรค์จากการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ  
   - นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องท่ี
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต และ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณ
ใกล้เคียงกับโรงเรียนตั้งอยู่ 
-นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
และมีวินัย     

 
2.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนวัดคูยางมีโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องการกับการจัดการเรียนการสอนโดย ครูโรงเรียนวัดคูยางทุกคน มีการพัฒนาและใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียน On-Site และ On-line และ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการเข้าอบรมการสร้างสื ่อนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทั ้งใน
สถานศึกษา และในระบบออนไลน์ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น  

โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
ดังนี้ 
3.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.2  ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 
3.3  พัฒนาและปรับปรุงสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
3.4  แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
   -  ครูผู้สอน 75 คน มีการสร้างสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 
   -  ครูผู้สอน 75 คน มีการรวบรวม
สื่อในแต่ละรายวิชาเป็นคลังสื่อบน
เว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น
สามารถเข้าไปศึกษาได้ 
เชิงคุณภาพ 
   - ครูทุกคนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรม 
และนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 
   - โรงเรียนมีคลังสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย สามารถ
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
4. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ประเมิน ความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5.  สรุป ประเมินผล การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
6. รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาได้ในระยะยาว 
 

 
2.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

       ผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนวัดคูยางมีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ และปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยการพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ครั้งต่อปี ครูผู้สอนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน 
ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และปัญหา
อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ และปัญหา
อย่างสมเหตุสมผล 

ขั้นเตรียมการ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
การจัดสรรงบประมาณ 
   - ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
   - มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ 
   - จัดกิจกรรม ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก ดังนี้ 
   1) การสร้างบรรยากาศชั้น
เรียนเชิงบวก 
   2) การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
      2.1) รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
    - นักเรียน 1,541 คนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับดีข้ึนไป 
    - ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกได้รับการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
    - ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    - ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเท่า
เทียมกันทุกคน 
     - ครูจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning  
      -ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ทุกห้องเรียน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
      2.2) การคัดกรองนักเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน สำรวจ
พฤติกรรมของนักเรียน 
      2.3) ส่งเสริมและพัฒนาโดย
การให้ทุนการศึกษา พูดคุย เพ่ือน
ช่วยเพื่อน เยี่ยมบ้าน 
      2.4) การป้องกันช่วยเหลือ
และแก้ไขนักเรียน 
      2.5) การส่งต่อนักเรียน 
   3) ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   4) ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning 
   5) ครูปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้สอนเป็นครูที่ปรึกษา อำนวย
ความสะดวกและเรียนรู้ไปกับ
นักเรียน 
   6) มีกระบวนการ PLC 
สังเกตการณ์สอนและสะท้อนการ
คิด 
ขั้นประเมินผล 
   - กำกับ ดูแลและติดตามการ
ดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   - รับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนา
งานต่อไป 
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2.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
    ผลการดำเนินงานพบว่า  โรงเรียนวัดคูยาง ได้มีโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมี
กิจกรรมการวัดและประเมินผล เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตรงตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร รู้จักการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
สมรรถนะ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ โดย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 
 
1. กิจกรรมทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
   1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
   2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติการ 
   3.  มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 
ขั้นดำเนินการ   
1. กิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหลักสูตร 
มีการดำเนินงานดังนี้ 
   1.1 ปรับปรุงชี้แจงจัดทำกิจกรรม
แต่งตั้งคณะทำงาน 
   1.2 ทบทวนการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาและเอกสารประกอบ
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ 
   1.3 ทำแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุง ตามนโยบาย วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
   1.4 รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์
หลักสูตร 
   1.5 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
   1.6 นำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
   1.7 นิเทศ  ติดตาม 
   1.8 สรุปรายงานผล 
   1.9 เผยแพร่หลักสูตรลงในเว็บไซต์ 
 
 

เชิงปริมาณ 
    ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานสากล  
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตรฐานสากลมีเอกสารประกอบ
หลักสูตรทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการ
เรียนรู้ มีคู่มือวัดผลประเมินผล เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนและตัดสินผลการเรียน  
 
เชิงคุณภาพ 
    1. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตรฐานสากล  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานสากลมี
เอกสารประกอบหลักสูตรทุก 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาระการเรียนรู้ มีคู่มือวัดผล
ประเมินผล เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและตัดสิน
ผลการเรียน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
2. กิจกรรมนิเทศภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมนิเทศภายใน มีการ
ดำเนินงานดังนี้ 
   2.1 ประชุมคณะกรรมการร่วมกันใน
การปฏิบัติโครงการ / กิจกรรมตามแผน      
   2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ 
     2.2.1 การประชุมก่อนเปิดและปิด
ภาคเรียนทุกภาคเรียน 
     2.2.2 เยี่ยมชั้นเรียน 
     2.2.3 อบรม ประชุม ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2.2.4 นิเทศการเรียนการสอน 
   2.3 กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล ประเมินตามความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   2.4. สรุป  ประเมินผล  การจัด
กิจกรรม  โครงการ/ กิจกรรม นิเทศ
ภายใน 
   2.5 รายงานผลการดำเนินการ
โครงการ / กิจกรรมนิเทศภายใน 
 
3. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
มีการดำเนินงานดังนี้ 
   3.1 ประชุมคณะกรรมการ  วาง
แผนการดำเนินงานประชุม 
   3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
กิจกรรมชั้นเรียน 
   3.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   3.4 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน 
   3.5 เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์
ประเมินผล  การดำเนินกิจกรรม 
   3.6 รายงานผลการปฏิบัติต่อ
ผู้บริหาร 

   2. โรงเรียนวัดคูยางมีการจัดระบบ
นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจาก
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 
 
   1. กิจกรรมวัดและ
ประเมินผล 
 

ขั้นเตรียมการ 
   1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
   2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติการ 
   3.  มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ   
1. กิจกรรมวัดผลประเมินผล มีการ
ดำเนินงานดังนี้ 
   1.1 ประชุมวางแผนกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินการ 
   1.2 บันทึกข้อความเสนอ
ผู้อำนวยการกำหนดการทดสอบภาค
เรียนที่ 1 และปลายปี กำหนดแนวทาง
การออกข้อสอบและระยะเวลาการ
จัดเก็บต้นฉบับ 
   1.3 ออกคำสั่งดำเนินการสอบโดย
แบ่งหน้าที่แตล่ะฝ่ายเสนอผู้อำนวยการ
พร้อมออกตารางสอบ 
   1.4 จัดเก็บต้นฉบับข้อสอบ และส่ง
ถ่าย พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 
   1.5 จัดสอบตามตารางสอบ โดยห้อง 
MEP จะสอบก่อน 1 วัน ห้องทั้งหมด
สอบ 2 วัน  
   1.6 ออกแบบกรอกคะแนนในภาค
เรียนที่ 1 และ 2 และแบบรายงานผล
การเรียนของห้องเรียน 
   1.7 กำหนดส่งแบบรายงานผลการ
เรียน และวันเปิด – ปิด วันเรียนในและ
ภาค 
   1.8 กำหนดวันแจกแบบรายงานผล
การเรียนกับผู้ปกครอง 
   1.9 รับผลการเรียนทุกห้องจัดเก็บ
เป็นข้อมูลไว้ทั้ง 2 ภาคเรียน ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์  
เขียน สมรรถนะผู้เรียน และระดับผล
การเรียน 

เชิงปริมาณ 
    ครูผู้สอนร้อยละ 100 ใน
โรงเรียนมีความสามารถในการจัดผล
การประเมิน และจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
    ครูผู้สอนทุกคน สามารถวัดผล
และประเมินผลการศึกษาให้
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
  1. กำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
ขั้นประเมินผล 
   2. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
   3. รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   1. รับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ
ของผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
2.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้(PLC) 

    ผลการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ (CO – VID ๑๙)  
โรงเรียนดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional  Learning Community: PLC) ซึ่งได้มีการจัดกลุ่ม PLC ได้แก่ กลุ่ม PLC ของฝ่าย บริหารงาน
วิชาการ กลุ่ม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่ม PLC ของสายชั้นจำนวน ๖ สายชั้น
เพ่ือให้ทางคณะกรรมการสามารถเข้าใจ การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน อย่าง
เป็นระบบ มากยิ่งข้ึน กลุ่ม PLC ของฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประเด็นสำคัญ แนวทางในการขับเคลื่อนของกลุ่ม 
PLCของสายชั้นจำนวน ๖ สายชั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีการติดต่อ ประสานความ
ร่วมมือกับคณะครู ทั้งองค์กร โดยการประชุม ระดมความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูเพ่ือให้การปรับ
รูปแบบการแก้ไข ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ในปีนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน   
 
  โดยมีผลการดำเนินกิจกรรมดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC)  ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมดำเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional  
Learning Community: 
PLC) 

1. การรวมกลุ่ม PLC 
    - รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ 
เดียวกัน เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่
สอนในระดับชั้นเดียวกัน ครูที่ปฏิบัติงาน
พิเศษฝ่ายเดียวกัน  เป็นต้น (ประมาณ 5 
– 8 คน โดยมีชื่อผู้บริหารอยู่ในทุกกลุ่ม)            
2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ และสนอง
ต่อเป้าหมายโรงเรียน 
  1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความ
ต้องการ 

เชิงปริมาณ  
 ครู   98   คน  เข้าร่วมกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของชุมชนแห่ง       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional  Learning 
Community: PLC 
เชิงคุณภาพ 
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
  2) จัดกลุ่มปัญหา 
  3) จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา 
โดยการพิจารณาร่วมกัน3.  ร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ปัญหา 
  1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่า
ประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ 
  2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่
ประสบความสำเร็จ 
  3) ร่วมกันตัดสินใจเลือก
รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา 
4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
 - ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/
นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
 - นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้
ข้อเสนอแนะ 
6. นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน 
  1) นำกิจกรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
  2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกต
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน เป็นต้น 
7. สะท้อนผล 
 1) สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการ ใน
การนำไปแก้ปัญหา 
 2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา 
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
**แล้ววนกลับไปที่ ข้อ 4 – ข้อ 6 
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น Best 
Practice** 

ปรับปรุงการจัด การเรียนรู้โดย
ดำเนินการตามกรอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC   
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเสนอแนวทาง
ขอบข่าย ดังนี้ 
     1. แผนการขับเคลื่อน PLC ใน
สถานศึกษา  
     2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
     3. การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 
     4. การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
     5. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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3.  ระบุร่องรอย หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

3.1 ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงจากโครงงาน/กิจกรรม 
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
โดยภาพรวม 
มีผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 93.79 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้แบบ ( Co – 5 Steps ) 
4. สรุปรายงานกิจกรรม Five Steps 
5. ชิ้นงานที่ภาคภูมิใจตามระดับชั้น 
6. โครงการต่าง ๆ 
7. แผน IEP  
8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. วิจัยในชั้นเรียน 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอน 
3. บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอน 
5. แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
6. ห้องวิทยาศาสตร์นักเรียนเข้าใช้ทำกิจกรรมในการเรียนการสอน เพ่ือ
ศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติจริง 
7. ห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนเข้าใช้ในทำกิจกรรมในการเรียนการสอน เพ่ือ
ศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติจริง 
8. ห้องเรียนสีเขียวนักเรียนเข้าใช้ในการทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือ
ศึกษาหาความรู้และปฏิบัติจริงในด้านพลังงาน 
9. ห้องวิถีพุทธ นักเรียนเข้าใช้ในการทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือ
ศึกษาหาความรู้และปฏิบัติจริงในด้านคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นไทย 
10. ห้องสมุดนักเรียนเข้าใช้ในการศึกษาหาความรู้จากหนังสือและเป็นที่
พัฒนากระบวนการอ่านนอกเวลาโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
11. แหล่งเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น นักเรียนได้เข้ารับการเรียนการสอน
จากวิทยากรที่มีความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติ
จรงิและนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ เช่น งานประดิษฐ์ ขนมไทย และอาหารในท้องถิ่น 
12. โครงการ สอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียน 
จัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนสะอาดเรียบร้อย น่าอยู ่น่าเรียน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้   
2. ส่งเสริมวินัยในตนเองและสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน วินัยในสังคม ให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน 
3. บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน ปพ.5  
4. กำหนดขอบเขตระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นข้อตกลงของห้องเรียน 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน 
3. ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
4. ประเมินผลจากการทดสอบวัดผลของโรงเรียน 
และการทดสอบจากหน่วยงานภายนอก  เช่น TEDET, Tetet, TMC, เสริม
ปัญญา, CEFR 
5. ตรวจสอบ และประเมินการสังเกตผู้เรียนการประเมินในห้องเรียนระหว่าง
เรียน 
6. ข้อมูลการประเมินจากแบบรายงานผล ปพ.5,  
ปพ 6, ปพ.1, ระเบียนสะสม  
7. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดนักเรียน 
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง  กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน 
8. การประเมินทักษะการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ รายเดือนของนักเรียน
รายบุคคลในทุกระดับชั้น 
9.. แบบทดสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. รายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบปีละ 2 ครั้ง 
11. การส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้(PLC) 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5 steps 
3. บันทึกผลหลังสอน 
4. บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five steps) 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดพระบรมธาตุ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดปราสาทอนุสรณ์, สวนเทพนครพันธุ์ไม้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
6. โครงงานอาชีพจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการเชิญวิทยากรจากชุมชนและอาหารพ้ืนบ้านและอาชีพในท้องถิ่น 
7. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  Open House  โดยนำผลงานนักเรียนและ
ผลิตผลของนักเรียนมาเผยแพร่ และจำหน่ายในแต่ละระดับชั้น มีการนำของ
ที่ใช้แล้วและเหลือใช้มารีไซเคิลเพื่อเพ่ิมคุณค่าและจำหน่าย 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
8. การประเมินผลงานนักเรียนนักเรียนได้ประเมินตนเองและได้ประเมิน
ให้กับผู้อื่น เพ่ือนำผลงานมาพัฒนาและปรับปรุง 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

QR Code ร่องรอย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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                คลิปวีดีโอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT                    แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
                          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                   รูปแบบ Co-5 Step  
                           ใน 8 กลุ่มสาระ 
 

 
 
    ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้            แบบบันทึกชั่วโมงการอบรมตนเอง           แบบบันทึกงานวิจัยในชัน้เรียน 
       โดยใช้รูปแบบ Co-5 Step                    ของครูโรงเรียนวัดคูยาง                     ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
             วิชาภาษาไทย  
 

 

   
            กิจกรรม PLC            การใช้สื่อเทคโนโลยี          รางวัลและความสำเร็จ 
     สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ของผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
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                Best-Practice-         Best-Practice-                   Best-Practice- 
            การจัดการเรียนการสอน      การเยี่ยมบ้านนักเรียน               การพัฒนานวัตกรรม 
         และพัฒนานักเรียนเรียนรวม          การบริหารจัดการและ 

       การจัดการเรียนรู้ 
 

  
Best-Practice- ความรู้คู่คุณธรรม  (นำนักเรียนเข้าวัด) 

 
 

4.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 4.1 จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

4.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ  เช่น 
การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานต่าง ๆ ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น, รางวันคุรุสดุดี, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC  AWARDS, IQA  AWARDS 

4.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC)  อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 - 5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนวัดคูยาง จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจากผลการประเมินตนเองทั้ง 3 มาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม   

 

ทั้งนี ้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้ดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ที่
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยนำผลการประเมินภายในมาใช้ เป็น
แนวทางในการวางแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งยึดหลักการการส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต้น
สังกัด 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน      

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 86.00 98.45  

   ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

85 97.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

82 98.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการ
ทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน  
และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

100 99.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลได้ และสามารถสื่อสารได้ 

95 99.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

85 98.90 สูงกว่าเป้าหมาย 



155 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ี

ดีต่ออาชีพและพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น  

85 98.88 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

   7) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 

70 95.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 96.50 100  
    ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

98 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๓) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   

98 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๔) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปมาตรฐาน 99.23 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  นักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง  
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
มีทักษะชีวิตที่ดี 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

ชัดเจน 
95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน  
 
 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.7 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษ (MEP) 

93 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปมาตรฐาน 94.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด

กระบวนการคิด วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงจากโครงงาน/กิจกรรม และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้   

100 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

100 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

100 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(PLC) 

100 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปมาตรฐาน 100 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับ  ยอด
เยี่ยม ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพ 
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สรุปผลการประเมิน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ฐานข้อมูลสามปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น ผลการทดสอบ 
RT มีผลการทดสอบสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
กำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติทักษะในการอ่าน  การเขียน และการคิด
คำนวณ ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  เรียนรู้การสร้าง
นวัตกรรมหรือชิ้นงาน เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ 
จนสามารถได้รับรางวัลระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  เน้น
สุขภาพกายสุขภาพจิตดี กล้าคิดกล้าแสดงออกและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มี
ความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็น
พลเมืองที่ดีและ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติและนำผลการทดสอบ กำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ฐานข้อมูล
สามปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น ผลการทดสอบ RT, NT, O-NET มีผล
การทดสอบสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติทักษะ
ในการอ่าน  การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี  เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมหรือ
ชิ้นงาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุ

คุณภาพของผู้เรียน 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล พัฒนา
กระบวนการคิดการฝึกทักษะด้านการแสดงความ
คิดเห็น การค้นหาวิธีการ แก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง นวัตกรรม
เพ่ิมเติม พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนมี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  ผู้เรียน
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี กล้าคิดกล้าแสดงออก
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถใน
การ บริหารจัดการ ด้วยการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ WKY  Model (Watkuyang Model) 
ตามกระบวนการ PDCA  มีการจัดองค์กร 
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการ
ประเมินผลและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
โรงเรียนได้รับการยอมรับ ให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนวัดคูยาง กำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   ของ โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้
สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มฝ่าย
งานบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยง บน
ฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนวัดคูยาง มีความรู้ความสามารถและมี
ความตั้งใจ ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้โดย ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0              
เพ่ือมุ่ง พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
จัดการ เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา         
ตามกรอบ CEFR 

 
แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นหรือคงสภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งม่ันในการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุน            

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
     2. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์      
ทำแฟ้มสะสมผลงาน  โดยครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
      2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนสอนหรือ
งานที่ตนเอง รับผิดชอบ และสามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน       
การเขียน การคิดคำนวณท่ีไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   
   2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย กระบวนการ Active Learning อย่างต่อเนื่อง       
เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการดำเนินงาน โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพให้ครบในทุกด้านและต่อเนื่อง โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะ
สำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้น
ตามเกณฑ์เป้าหมายเทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนมีแผนพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

แผนพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะและความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาทางด้าน
ภาษาไทย ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน การคิดคำนวณ การเตรียมผู้เรียนก้าวสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำ
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560   สู่มาตรฐานสากล  
           แผนพัฒนาครู ส่งเสริมครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักของ 3R 8C  ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR และการจัดบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมครูในจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยการนำผลการประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดทำสื่อที่มี
คุณภาพ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งข้ึน  

พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม ให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดคูยาง ได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) เนื่องจากปัญหาโลกร้อนและการนำเข้า
พลังงานในปริมาณมาก การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นนโยบายหลักของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
การใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน โดยตั้งเป้าหมายที่จำนวนครัวเรือนที่ลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครัวเรือน
ของนักเรียนทั้งหมด คือ ๑๖๘ ครัวเรือน มีการดำเนินงานคือ ๑) ให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการลดการใช้ไฟฟ้า
หน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวันจันทร์ ๒) ให้นักเรียนช่วยการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนและที่บ้านและบอกถึงวิธี
ประหยัด และดำเนินวิธีประหยัดที่บ้าน ๓) ใช้ Application EGAT Co๒ Calculatorในการเรียนการสอน ๔) 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Social Media และ Social Network  ๕) นักเรียนส่งบิลชำระค่ากระ
ไฟฟ้า ๓ เดือน คือ มิถุนายน, กรกฎาคม และสิงหาคม ทุกคน มีผลปรากฏว่าตามเกณฑ์นักเรียน ๑,๖๘๐ คน ต้อง
ลดร้อยละ ๑๐ คือ นักเรียน ๑๖๘ คน แต่โรงเรียนวัดคูยาง ลดมากกว่าเกณฑ์ทุกปี จึงทำให้ได้รับรางวัลนี้
ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน 
ประจำป ี๒๕๖๐ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ 
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 โรงเรียนวัดคูยางได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเพื่อถอดบทเรียนและ  ผลิตวีดี
ทัศน์รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ ตามแนวคิดการปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดคูยาง ได้รับ
รางวัลเป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ สมควรได้รับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562  
และได้เข้าร่วมการอบรมแกนนำการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5 STEPs) และได้นำมาขยายผลภายในโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเพ่ือ
ถอดบทเรียนและ    ผลิตวีดีทัศน์รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต้นแบบ  ตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 

1. วิทยากรภายในและภายนอก ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะสาขามาให้ความรู้แก่ครูและผู้เรียน เพ่ือ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ในการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางของการประเมิน
ระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 
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Best Practice  
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสภานศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง  

     โดยใช้ “WKY MODEL”(Watkuyang Model) 
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Best Practice  
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand)  
           ของครูโรงเรียนวัดคูยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑  

     ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
 

 
 
 

 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในปัจจุบันมีผลกระทบทาง
การศึกษากับการศึกษาอย่างมาก เพราะเด็กนักเรียน เมื่ออยู่รวมกันในโรงเรียน จะเป็นแหล่งระบาดของไวรัสได้
เป็นอย่างดี ในช่วงการระบาด เด็กนักเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนและมีการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเป็นการสอนทางไกล เรียนที่บ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลายคนจะต้องปรับตัวกับระบบการเรียนการ
สอน สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษา การเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ปกครองพ่อแม่ที่
อยู่ที่บ้าน ช่วยเรื่องการเรียนการสอนในระยะนี้สำหรับในประเทศไทย จึงเป็นช่วงปรับเปลี่ยนวิธีการ ช่วงเวลาที่ทุก
คนอยู่บ้าน ผู้ปกครองทุกคนก็จะมีหน้าที่เป็นครูสำหรับเด็กด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อให้การเรียนการสอนของเด็กไม่
ติดขัดและยังเรียนในภาคการศึกษาแรกของปี ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า นักเรียนจะไปโรงเรียนได้ทุกคน อาจต้อง
สลับกันไปเพื่อลดความหนาแน่น ทุกคนจะต้องช่วยกัน เพ่ือไม่ให้การศึกษาของเด็กไทยต้องหยุดหรือขาดตอนไป มี
การใช้ระบบการศึกษาทางไกลต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น ระบบ DLTV การเรียนการสอนผ่านทีวี ใช้ระบบออนไลน์
ผ่าน internet เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบการผสมตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยมีการเตรียมการ
และทดลอง เพื่อให้เกิดการปรับตัว 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเพ่ือรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ระลอกท่ีผ่านมา ทำให้ต้องคิดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน เพราะ
ในแต่ละพ้ืนที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่แตกต่างกันตามท่ี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) (ศบค.) กำหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะไม่กำหนดรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทั้งหมด โดยได้ต่อยอดรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น 
5 รูปแบบ เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ  

 รูปแบบท่ี 1 On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID ๑๙)  (ศบค.) 

รูปแบบท่ี 2 On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ DLTV  
 รูปแบบท่ี 3 On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ  
 รูปแบบท่ี 4 On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
 รูปแบบท่ี 5 On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน 

หรืออาจใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น  
 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
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 โรงเรียนวัดคูยางเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน ในเมือง นักเรียนมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ได้ศึกษาและจัดเลือกจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยยึดหลักการที่ว่า “โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 
โรงเรียนได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด โดยผสมผสานตามกลุ่มนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านของ
ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาและผู้บริหารโรงเรียน ได้ศึกษาข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนที่เข้าถึงทุกคนและมีความ
พร้อมในการเรียน ใน รูปแบบที่ 3 On-demand รูปแบบที่ 4 On-line รูปแบบที่ 5 On-hand เป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว มีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยางและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
โรงเรียน 
 
จุดประสงค์ 
 ๑. เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน (On-demand  
On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
 ๒. เพ่ือให้โรงเรียนวัดคูยางมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
 
เป้าหมาย  
 ๑. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) 
ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
 ๒. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๑ รูปแบบ 
 ๓. ผู้เรียนโรงเรียนวัดคูยาง จำนวน ๑,๖๖๙ คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ                  
(On-demand  On-line  On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ นักเรียนที่มีความพร้อมด้าน ICT และมีผู้ปกครองดูแลในการเรียน   
  กลุ่มท่ี ๒ นักเรียนมีความพร้อมด้าน ICT แต่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในการเรียน 
  กลุ่มท่ี ๓ นักเรียนไม่มีความพร้อมด้าน ICT ไม่มีผู้ปกครองดูแลในการเรียน   
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียน
วัดคูยาง เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดคูยาง จัดการให้มีการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ที่โรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
นักเรียนต้องเรียนอยู่ที่บ้านกับสื่อต่าง ๆ ตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างความคิดรวบยอด มีการ
เชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย ในห้องเรียนตามความพร้อมของแต่ละบุคคลและเหมาะสม จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ทำให้ได้นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการให้มีการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียน 
วัดคูยาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) แก่นักเรียนด้วยกระบวนการ 
ด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย   
มีรายละเอียดดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นวางแผน (Plan) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการให้มีการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง เพราะสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวัดคูยางมีกร
ดำเนินงานเพื่อวางแผนดังนี้  
  ๑. ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน   
วัดคูยาง เพ่ือทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน       
(On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ออกแบบวิธีการเรียน การสื่อสาร ติดตามและให้ทำกำหนดการสอน เตรียมเอกสาร 
สื่อ ใบงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) 
  ๒. ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งวิธีการและช่องทางการดำเนินการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(On-demand On-line On-hand) ช่องทางการสื่อสารระหว่างครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ชี้แจงการออกเยี่ยมบ้าน
เพ่ือสำรวจข้อมูล สภาพความพร้อมในการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) 
ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
 ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำ
นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียน
วัดคูยาง ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนเป็นการบริหารที่เกิดจากการตะหนักในความเป็นจริง ใช้การมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย พัฒนาบุคลากร ครูและนักเรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีอิสระในการเรียนรู้  
ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมพัฒนาการจัดทำ นวัตกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากสพฐ. และจากหน่วยงานอื่น ๆ ตามความสนใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์   

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้มาใช้ในการจัดทำนวัตกรรมประกอบการจัด 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ครูออกแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียน แจ้งผู้ปกครองแต่ละ 
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ชั้นเรียนและคุณครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในสายชั้นนั้น ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือสื่อสารการจัดการเรียน 
การสอนตามตารางเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand On-line  
On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้มาใช้ในการจัดทำนวัตกรรมประกอบ 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียน 
วัดคูยาง, Zoom, Google Hangouts, Line, Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams,  
True Visual World, Google Meet,  POWER POINT, คลิปวิดีโอ, Youtube, Canva, KineMaster,  
VLLO เป็นต้น 

๕. ครูออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์หลักสูตร วัตถุประสงค์  
เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
  ๖. ครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ตามหลักสูตร
โรงเรียนวัดคูยางและตามตารางเรียนของแต่ละชั้นเรียน  

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผล นิเทศ ติดตาม เสริมแรงช่วยเหลือกัน  และ
ทบทวนหลังการปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR) จากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน    
(On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง การนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาใช้ในการ
พัฒนา การจัดการศึกษา เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาที่เท่าเทียมกันทุกคน 

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน (On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง ตามสภาพจริง (Relfection) 
จากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีปัญหา อุปสรรค 
ที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าพบปัญหาจะต้องแสวงหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอนของการวางแผน 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอีกครั้ง ถ้าไม่พบปัญหา แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน  
(On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ ขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
ผลการดำเนินงาน 
 1. โรงเรียนวัดคูยางมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน(On-demand  
On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙             
(COVID ๑๙) 
 2. ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (On-demand  
On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง ประกอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมการ
ประชุมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดคูยาง, Zoom, Google Hangouts, Line, Facetime, Facebook, 
Messenger, Microsoft Teams, True Visual World, Google Meet, POWER POINT, คลิปวิดีโอ, Youtube, 
Canva, KineMaster, VLLO ทุกรายวิชา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ นักเรียนที่มีความ
พร้อมด้าน ICT และมีผู้ปกครองดูแลในการเรียน กลุ่มที่ ๒ นักเรียนมีความพร้อมด้าน ICT แต่ไม่มีผู้ปกครองดูแล
ในการเรียน กลุ่มที่ ๓ นักเรียนไม่มีความพร้อมด้าน ICT ไม่มีผู้ปกครองดูแลในการเรียนทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคน  
 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๑ รูปแบบ คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(On-demand On-line On-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง 
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เกียรติบัตร 
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน  
(On-demand On-line On-hand) 

ของครูโรงเรียนวัดคูยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 
     ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
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Best Practice  
ชื่อผลงาน : ความรู้คู่คุณธรรม(นำนักเรียนเข้าวัด)     

๑. ความสำคัญหลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก

ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผล
ถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ
วินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา  

โรงเรียนวัดคูยาง ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น 
จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะช่วยทำให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และ
มีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม   ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 
และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  

ดังนั ้น เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชด ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามเจตนารมณ์ของ ดร.เสริมวุฒิ และคุณอมรรัตน์  สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัท
เฉาก๊วยชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา โรงเรียนวัดคูยาง จึงขอเสนอโครงการความรู้คู่
คุณธรรมขึ้น  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มี
คุณธรรมนำความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อนำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจ ช่วยเหลือพระสงฆ์ เป็นลูกศิษย์และมัคนายกน้อยในกิจกรรม
วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒.๒  เพื ่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าวัดเป็นประจำ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและเลื ่อมใสใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีลห้าและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
 ๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑  เชิงปริมาณ 
      นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ นักเรียน โรงเรียนวัดคูยาง มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรม
ในทางศาสนาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีว ิตได้อย่างมีความสุข นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกิดทักษะในการ
ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ๔. ขั้นตอนการดำเนินการ 

  ๑. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอกิจกรรมวันไหว้ครูต่อผู้บริหารโรงเรียน เพื่ออนุมัติกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม เพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม                      

ก่อนการดำเนินงาน 
   ๒. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 

๒.๑ กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด 
๒.๒ ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา 

- ความรู้ความเข้าใจเรื่องศีลห้า 
- หลักธรรม ธรรมโลกบาล ธรรมอันทำให้งามอิทธิบาทสี่  สังคหวัตถุสี่ อริยสัจสี่  

๓. ขั้นประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและผลสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนา
งานต่อไป 

5.  ผลการดำเนินงาน 
5.1 นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจ ในระดับมากข้ึนไป  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ค่าเฉลี่ย   
5.2 นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80ร้อยละ 100  
6.  ประโยชน์ที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ/การเผยแพร่ 

6.1  นักเรียน โรงเรียนวัดคูยาง มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของ 
หลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 

6.2  ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกิด 
ทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. การเผยแพร่  
โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และ
เผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบโดยการประชุม 
ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน http://watkuyang.ac.th/ 
 
 
 

http://watkuyang.ac.th/
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8.  ปัจจัยความสำเร็จ  
  ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมีปัจจัย ดังนี้ 

8.๑ ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่อง 
ในการดำเนินงาน 

8.๒ ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
8.๓ ผู้ปกครองให้ความสำคัญและมีเวลาให้กับบุตรหลาน 
8.๔ นักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจเรียน 
8.๕ มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ PDCA.  

9. ข้อเสนอแนะ 
     ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ได้แก่   ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง นักเรียน  
สื่อ เทคโนโลยี  และกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นการจัดกิจกรรมที่
ดี เป็นการฝึกนักเรียนตั ้งแต่ชั ้นเล็ก ๆในการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ใกล้ชิดวัด ต้องการให้โรงเรียนจัด 
โครงการ/กิจกรรมนี้ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  

10. แนวทางการดำเนินงานในครั้งต่อไป 
10.1 จัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมเป็นประจำทุกปี 
10.2 นำนักเรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นมัคนายกน้อย ในวันสำคัญต่าง ๆ 
10.3 ฝึกนักเรียนอาราธนาศีล ตามวัย 
10.4 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
10.5 วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

11. เอกสารอ้างอิง 
11.1   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลเป็นรายวิชา  (ปพ.๕) 
11.2  กำหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม  

   11.3   สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) 
   11.4  วิจัยในชั้นเรียน 
   11.5  รายงานผลการปฏิบัตงิานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   11.๖  แบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระหว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) 

11.7 แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พุทธศาสนา) 
 

              
 

ความรู้คู่คุณธรรม(นำนักเรียนเข้าวัด)    
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Best Practice  
ชื่อผลงาน : การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขยีน  

     และการคิดคำนวณ โดยใช้เทคนิค ๓R กับ โดมิโน ่
 

 
                        Best-Practice-การจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนเรียนรวม  
 
Best Practice  
ชื่อผลงาน : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %) 
 

 
Best-Practice- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
 

 มาตรฐานสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียนวัดคูยาง 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ   
   สถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
 รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดคูยาง 
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ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. 

 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได ้
กำหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนวัดคูยางได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง เพ่ือสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการประชุม ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 
      
                  ประกาศ  ณ  วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
      
                            (นายขจรยศ   บุรุษศรี) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคูยาง  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  28  เมษายน   พ.ศ. 2564 

………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61  
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  
  2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ ์ 
  3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  
  4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ และสามารถสื่อสารได้  
  5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพและพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
     7) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
  ๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
  ๓) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   
  ๔) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA 
 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและการทำวิจัยในชั้นเรียน  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 2.7 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง
จากโครงงาน/กิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 3.4 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
 3.5 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................. 
 

 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  2561  โรงเรียนวัดคูยาง ปรับแผนการดำเนินงาน การ
กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา วิธีการประเมิน ตรวจสอบ ตามกรอบ
มาตรฐาน และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม 
ครั้งที ่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสาร 

แนบท้ายประกาศนี้   

       ประกาศ ณ วันที่  28 เมษายน  พ.ศ. ๒564 

 
 

    (นายขจรยศ    บุรุษศรี) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  28 เมษายน  พ.ศ. ๒564 

................................................................................................................................. 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2564 

 

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล 
 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 91.25 5 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 86.00 4 ดีเลิศ 

   ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

85 4 ดีเลิศ 

   2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ได้ตามเกณฑ์ 

82 4 ดีเลิศ 

   3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยว
ได ้และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน  
และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

100 5 ยอดเยี่ยม 

   4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลได้ และสามารถสื่อสารได้ 

95 5 ยอดเยี่ยม 

   5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85 4 ดีเลิศ 
   7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

85 5 ยอดเยี่ยม 

   6) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการ 
จากผลการทดสอบระดับชาติ 

70 3 ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 96.50 5 ยอดเยี่ยม 
   ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษากำหนด 

95 5 ยอดเยี่ยม 

   ๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและ 
มีความภูมิใจในความเป็นไทย 

98 5 ยอดเยี่ยม 

   ๓) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   

98 5 ยอดเยี่ยม 

   ๔) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

95 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2564 

 

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล 
 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 94.00 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 95 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตามกระบวนการ PDCA 
95  

5 
ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

95 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและการทำวิจัย 
ในชั้นเรียน  

90 5 ดีเลิศ 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

95 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

95 5 ยอดเยี่ยม 

2.7 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
(MEP) 

93 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นสำคัญ 

100 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงจากโครงงาน/
กิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   

100 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

100 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

100 5 ดีเลิศ 

3.4 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 

100 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100 5 ยอดเยี่ยม 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนด 
ค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน    
             3.  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคูยาง ดังนี้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   0 – 50 1 กำลังพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   51 – 69 2 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   70 – 79 3 ดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   80 – 89 4 ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   90 – 100 5 ยอดเยี่ยม 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

………………………………………………………………………….. 
 

การให้ความเห็นชอบ 
 

โรงเรียนวัดคูยาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดคูยาง ครั้งที่ 1/2564   
เมื่อวันที่ 28 เมษายน  พ.ศ.๒๕๖4  ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕64 ตามประกาศของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6  สิงหาคม  2561  โรงเรียนวัดคู
ยางได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแล้ว   

 คณะกรรมการได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 
  

ลงชื่อ 
                                                                (  พระธรรมภาณพิลาส  ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง 
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คำสั่งโรงเรียนวัดคูยาง 

ที่ 66/๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
......................................................................... 

           

                    ตามกฎกระทรวง  ว ่ าด ้ วยการประก ันค ุณภาพการศ ึ กษา  พ .ศ .  ๒๕๖๑ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ 
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)            พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2564  แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
และขั้นตอนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดคูยาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามมาตรฐาน
สถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 ๑.๑ นายขจรยศ  บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางแก้วเก้า  สวยสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางวัชรา ธรรมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวสมลักษณ ์ผลบุญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
 ๑.๕ ว่าที่ร้อยตรีอายุวัฒน์ ทองนวม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
 ๑.๖ นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล กรรมการ 
 ๑.๗ นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๑.๘ นางวรรณา เสาระวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 ๑.๙ นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางสาวสุนิสา มณีเขียว ครูโรงเรียนวัดคูยาง                      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๑ นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม  ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ดูแล 
ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
 ๒.  คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

2.๑ นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  ประธานกรรมการ 
2.๒ นางแก้วเก้า  สวยสม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  รองประธานกรรมการ 
2.๓ นางวัชรา ธรรมบุตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
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2.๔ นางสาวสมลักษณ ์ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
2.๕ ว่าที่ร้อยตรีอายุวัฒน์ ทองนวม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง  กรรมการ 
2.๖ นายมานิตย์ ตันกร๊วด  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ 
2.๗ นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล กรรมการ 
2.๘ นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
2.๙ นางวรรณา เสาระวะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
2.๑๐ นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
2.๑๑ นางนิสา  แก่งศิร ิ  หัวหน้างานห้องเรียนสองภาษา (Mep) กรรมการ 
2.๑๒ นางจุฑารัตน์  ภูมิการ หัวหน้างานห้องเรียนส่งเสริมความถนัด ฯ กรรมการ 
2.๑๓ นางสาวนิภา มากคูณ   หัวหน้าวฝ่ายแผนงานงบประมาณ             กรรมการและเลขานุการ 
2.๑๔ นางสาววิจิตรา ถมอินทร์ ครูตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปีของปีที่

ผ่านมา (Self-Assessment Report : SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดทำกำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและกำหนดการประเมินคุณภาพ

ภายในร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลภายนอก 
๓) กำกับดูแลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่

กำหนด 
๔) ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ไม่ซ้ำซ้อนโดยเฉพาะกรณีที่มีการแยกย้าย

กันประเมินเฉพาะเรื่อง 
๕) ร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ 
๖) พิจารณาผลการประเมินแบบรวบยอด 
๗) แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาต่อสถานศึกษา 
๘) ให้คำแนะนำและชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่สถานศึกษา 
๙) กำกับการจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐) ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน 

 

๓.  คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

   ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

นางสาวทาริกา  วรารัฐพงษ์ 

   2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ตามเกณฑ์ 

นางนิศานาถ  ทัพวงษ์ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
   3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือ   เดี่ยว
ได ้และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน  
และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

นางสาวพวงพิศ  ญาณพันธ์ 

   4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ได ้และสามารถสื่อสารได้ 

นางสาวรจเรข  คำสุข 

   5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวทาริกา  วรารัฐพงษ์ 
นางสาวชลธิชา  ทัพวัฒน์ 

   6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

นางสาวนันทนา  สนิทมาก 

   7) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการ 
จากผลการทดสอบระดับชาติ 

นางสาวสุนิสา  มณีเขียว 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษากำหนด 

นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณิชาภัทร  ไขทาดี 

   ๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและ 
มีความภูมิใจในความเป็นไทย 

นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณิชาภัทร  ไขทาดี 

   ๓) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   

นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณิชาภัทร  ไขทาดี 

   ๔) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

นางพณิตา  เงินทอง 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน นางสาวนิภา  มากคูณ 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตามกระบวนการ PDCA 
นางสาวนิภา  มากคูณ 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางจุฑารัตน์  ภูมิการ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและการทำวิจัย 
ในชั้นเรียน  

นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ 
นางสาวอภัยพร  สิลารักษ์ 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

นายสาโรจน์  จันทัน 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นายชะอ้อน  บดีรัฐ 

2.7 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
(MEP) 
 

นางนิสา  แก่งสิริ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นสำคัญ 

 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงจากโครงงาน/กิจกรรม และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   

นายสุริเยนทร์  ภูมิการ 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นางสาวรจเรข  คำสุข 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางสมศรี  ปานคำ 
นางสาวชมพูนุท  แซ่เฮ้ง 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

นางสาวสุนิสา  มณีเขียว 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 

นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์ 
นางสาวอรวรรณ  บดีรัฐ 

 
       มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา และบันทึกผลตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเป็นผลดี

กับนักเรียนและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  31   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
  

                 (นายขจรยศ บุรุษศรี) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 

รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา 
 

ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก     
(พ.ศ.2563 – 2567) (ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก)   
ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2563 

18 มี.ค. 2565 โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การ

มหาชน) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน 
เรื่อง ภัยเงียบใกล้ตัว ประเภทสถานศึกษา 
ในการประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถี
ใหม ่วิถีคุณภาพ ต้นแบบเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
(คลิปสั้น) 

5 ก.ค. 2564 โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภท
สถานศึกษา  ผลงาน เรื่อง ภัยเงียบใกล้ตัว 
ประเภทสถานศึกษา ในการประกวด
โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ต้นแบบเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” กิจกรรมทางเลือก
ในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) 

5 ก.ค. 2564 โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพ่ือแสดงว่า
เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกด้าน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2560 
– 2563) 

17 พ.ค. 2564 โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 1 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้
พลังงานที่บ้านนักเรียน)ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน
1,501-2,000 คนข้ึนไป  
ประจำปีการศึกษา 2564 

15 ก.พ. 2565 โรงเรียนวัดคูยาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานที่
โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภท
จำนวนนักเรียน1,501-2,000 คนข้ึนไป  
ประจำปีการศึกษา 2564 

15 ก.พ. 2565 โรงเรียนวัดคูยาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็น
แบบอย่างได้ในโครงการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 

24 ธ.ค. 2564 โรงเรียนวัดคูยาง เลขาธิการ
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทนิติบุคคลหรือคณะ
บุคคล ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคูยาง กระทรวงวัฒนธรรม 
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รางวัลความสำเร็จผู้บริหาร 
 

ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มี
อบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563  
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 
2564 

16 มกราคม 
2564 

นายขจรยศ  บุรุษศรี สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
และสำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมสัมมนา  
เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษา 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ครั้งที่ 3 

11 – 12  
มีนาคม 2564 

นายขจรยศ  บุรุษศรี สำนักงานเลขิการสภา
การศึกษา 

ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปีพุทธศักราช 2563 

31 มีนาคม 
2564 

นายขจรยศ  บุรุษศรี จังหวัดกำแพงเพชร 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมชมรายการ Thai 
MOOC Talk Returns 2021 # 2 

13 พฤษภาคม 
2564 

นายขจรยศ  บุรุษศรี Thai MOOC Talk 

ได้รับเกียรติบัตรร่วมประกาศเจตจำนงใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็น
ผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

25 มิถุนายน 
2564 

นายขจรยศ  บุรุษศรี สำนักงานเตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 1 

ได้รับเกียรติบัตรเป็นสมาชิกของสมาพันธ์
องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล ตามข้อบังคับสมาพันธ์องค์กร
วิชาชีพครูไทย พุทธศักราช 2564 

1 สิงหาคม 
2564 

นายขจรยศ  บุรุษศรี สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพ
ครูไทย (ส.อ.ท.) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ การ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 

18 เม.ษ. 
2565 

นางแก้วเก้า สวยสม เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รางวัลความสำเร็จ ด้านครูผู้สอน 
 
ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน เกียรติบัตร นางนิสา แก่งศิริ มูลนิธิครูดีของ

แผ่นดิน 
2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC 

AWARDS) เหรียญทองครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 

เหรียญทอง นางนิสา แก่งศิริ สพฐ 

3 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางนิสา แก่งศิริ ร.ร. วัดคูยาง 

4 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางนิสา แก่งศิริ ร.ร. วัดคูยาง 

5 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางนิสา แก่งศิริ ร.ร. วัดคูยาง 

6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
เทคโนโลยีและการสร้างบทเรียน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มโรงเรียน 
(ครู)ออนไลน์ครบวงจร 

เกียรติบัตร นางสาวภิญญา  
จำรูญอิสระกุล 

สถาบันไอเวิลด์ 

7 การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA เกียรติบัตร นางสาวภิญญา  
จำรูญอิสระกุล 

สพป.กำแพงเพชร
เขต 1 

8 นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน  
สร้างสรรค์  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย 

เกียรติบัตร นางสาวภิญญา  
จำรูญอิสระกุล 

 

สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

9 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวภิญญา  
จำรูญอิสระกุล 

ร.ร. วัดคูยาง 

10 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวภิญญา  
จำรูญอิสระกุล 

ร.ร. วัดคูยาง 

11 กิจกรรมท้าประลองกาคิดคำนวณ
ระดับสายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวภิญญา  
จำรูญอิสระกุล 

ร.ร. วัดคูยาง 

12 การบริหารจัดการป้องกัน และ
เสริมสร้างความปลอดภัยในองค์กร 
ประเภทสถานศึกษา รางวัล              

รองชนะเลิศอันดับ 
1 และ Popular 

Vote  
ประเภท

สถานศึกษา รางวัล
ชนะเลิศ 

นางสาวสุภาพร  
เหล่ารอด 

ร.ร. วัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
13 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ระดับ 

รางวัลชมเชย นางสาวสุภาพร  
เหล่ารอด 

ร.ร. วัดคูยาง 

14 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมท้า
ประลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รางวัลชนะเลิศ 
ด้านการเขียน 

นางสาวสุภาพร  
เหล่ารอด 

ร.ร. วัดคูยาง 

15 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ กิจกรรมท้าประลอง ประจำปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ 

รางวัลชมเชย  
ด้านการอ่าน 

นางสาวสุภาพร  
เหล่ารอด 

ร.ร. วัดคูยาง 

16 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนประเภท
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นายสุริเยนทร์  ภูมิ
การ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

17 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนประเภท
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน
นักเรียน 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นายสุริเยนทร์  ภูมิ
การ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

18 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวชมพูนุท  
แซ่เฮ้ง 

ร.ร. วัดคูยาง 

19 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวชมพูนุท  
แซ่เฮ้ง 

ร.ร. วัดคูยาง 

20 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รางวัลชมเชย นางสาวชมพูนุท  
แซ่เฮ้ง 

ร.ร. วัดคูยาง 

21 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รางวัลชมเชย นางสาวยิหวา  คำ
ชัย 

ร.ร. วัดคูยาง 

22 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวยิหวา  คำ
ชัย 

ร.ร. วัดคูยาง 

23 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวยิหวา  คำ
ชัย 

ร.ร. วัดคูยาง 

24 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC 
AWARDS) เหรียญทองครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้าน
วิชาการ 

เหรียญทอง นางวรารัตน์  ฉ่ำ
กระมล 

สพฐ 

25 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศ นางวรารัตน์  ฉ่ำ
กระมล 

ร.ร. วัดคูยาง 



192 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
26 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ

ระดับสายชั้นป 1 
รองชนะเลิศอันดับ 

2 
นางวรารัตน์  ฉ่ำ

กระมล 
ร.ร. วัดคูยาง 

27 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย นางวรารัตน์  ฉ่ำ
กระมล 

ร.ร. วัดคูยาง 

28 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป.1 

รองชนะเลิศ นางสาวเกศริน  
อุดทา 

ร.ร. วัดคูยาง 

29 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวเกศริน  
อุดทา 

ร.ร. วัดคูยาง 

30 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รางวัลชมเชย นางสาวเกศริน  
อุดทา 

ร.ร. วัดคูยาง 

31 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวฤชุวี  เพชร
เภรี 

ร.ร. วัดคูยาง 

32 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวฤชุวี  เพชร
เภรี 

ร.ร. วัดคูยาง 

33 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวฤชุวี  เพชร
เภรี 

ร.ร. วัดคูยาง 

34 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวฤชุวี  เพชร
เภรี 

ร.ร. วัดคูยาง 

35 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวฤชุวี  เพชร
เภรี 

ร.ร. วัดคูยาง 

36 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวฤชุวี  เพชร
เภรี 

ร.ร. วัดคูยาง 

37 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

เกียรติบัตร น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

สพป.กพ.1 

38 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน สาย
ชั้น ป.1 

รางวัลชนะเลิศ น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

ร.ร. วัดคูยาง 

39 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รางวัลชนะเลิศ น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

ร.ร. วัดคูยาง 

40 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

ร.ร. วัดคูยาง 

41 กิจกรรมท้าประลองการเขียน  
ระดับสายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

ร.ร. วัดคูยาง 

42 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

ร.ร. วัดคูยาง 

43 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

น.ส.ณัฐสิริ กิตติสิริ
บัณฑิต 

ร.ร. วัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
44 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ

สายชั้น ป 1 
ชนะเลิศ นางกนกวรรณ  

เปรมแฉ่ง 
ร.ร. วัดคูยาง 

45 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ
1 

นางกนกวรรณ  
เปรมแฉ่ง 

ร.ร. วัดคูยาง 

46 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย นางกนกวรรณ  
เปรมแฉ่ง 

ร.ร. วัดคูยาง 

47 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รางวัลชมเชย นางกนกวรรณ  
เปรมแฉ่ง 

ร.ร. วัดคูยาง 

48 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

ชนะเลิศ นางสาวปิยะดา 
พรหมอินทร์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

49 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ
1 

นางสาวปิยะดา 
พรหมอินทร์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

50 กิจกรรมท้าประลองการเขียน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย นางสาวปิยะดา 
พรหมอินทร์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

51 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รางวัลชมเชย นางสาวปิยะดา 
พรหมอินทร์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

52 การประกวดนวัตนกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ชมเชย นางสาวน้ำทิพย์  
พะยิ้ม 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
53 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวน้ำทิพย์  
พะยิ้ม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

54 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกจิกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวน้ำทิพย์  
พะยิ้ม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

55 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการคิด
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง ด้าน
การอ่าน การเขียน และการคำนวณ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวน้ำทิพย์  
พะยิ้ม 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
56 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 

ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคำนวณ 

ชมเชย นางสาวน้ำทิพย์  
พะยิ้ม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

57 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคำนวณ 

ชมเชย นางสาวน้ำทิพย์  
พะยิ้ม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

58 ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบ
เป็นอันดับที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 การคัดเลือก 
“เด็กยอดปัญญาศรีคูยาง” ระดับ 
TOP TEN 

คะแนน
คณิตศาสตร์เต็ม 
100 คะแนน 

นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

60 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

61 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการคิด
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง ด้าน
การอ่าน การเขียน และการคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคำนวณ 
 

ชมเชย นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
63 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 

ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่าน การเขียน และการ
คำนวณ 

ชมเชย นางสาวภาวินีย ์
 เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

64 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคำนวณ 

ชมเชย นางสาวภาวินีย ์
 เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

65 ครูผู้สอนนักเรียนสอบได้คะแนน
ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัด
กำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 บริษัทเสริมปัญญา จำกัด ใน
การทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 33  

ชนะเลิศ นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

66 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คารบ์อนต่ำสู่ชุมชนมีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ในระดับยอดเยี่ยม 

เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภาวินีย์  
เทิ้งจ่าย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

67 ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบ
เป็นอันดับ ที่ 1 ระดับ  TOP  TEN 
การคัดเลือก “ เด็กยอดปัญาศรีคู
ยาง ประจำปี  2563 

ชนะเลิศ นางสาวอภิญญา  
พันธุ์มี 

โรงเรียนวัดคูยาง 

68 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลเฉลี่ยการ
อ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง และ
รวม 2สมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

ชนะเลิศ นางสาวอภิญญา  
พันธุ์มี 

โรงเรียนวัดคูยาง 

69 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการคิด
คำนวณ ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่2 

รองชนะเลิศ นางสาวอภิญญา  
พันธุ์มี 

โรงเรียนวัดคูยาง 

70 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ชนะเลิศ นางสาวอภิญญา  
พันธุ์มี 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
71 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน

คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ปี 2564 

เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววิจิตรา   
ถมอินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

72 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

ชนะเลิศ นางสาววิจิตรา  
 ถมอินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

73 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  ด้านการคิด
คำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๒ เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง ด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ  

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาววิจิตรา  
 ถมอินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

74 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย  ด้านการอ่าน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

ชมเชย นางสาววิจิตรา  
 ถมอินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

75 การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรบูรณา
การ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตใน
ครอบครัว ชุมชนละท้องถิ่น 

รางวัลเหรียญทอง นางพรสวรรค์  
 ศิริไพบูลย์ 

กลุ่มโรงเรียน 
ชากังราว 

76 ครูผู้สอนนักเรียนด้านการคิด
คำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ 

ชนะเลิศ นางพรสวรรค์  
 ศิริไพบูลย์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

77 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย  ด้านการอ่าน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 
 

ชมเชย นางพรสวรรค์  
 ศิริไพบูลย์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
78 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

ชมเชย 
 

นางพรสวรรค์  
 ศิริไพบูลย์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

79 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

ชมเชย 
 

นางสาวอิทรัตน์  
ช่วงบัญญัติ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

80 ครูผู้สอนนักเรียนด้านการคิด
คำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ 

ชนะเลิศ นางสาวอิทรัตน์  
ช่วงบัญญัติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

81 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย  ด้านการอ่าน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชมเชย นางสาวอิทรัตน์  
ช่วงบัญญัติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

82 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสิรปภา   
ธรรมสอน 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

83 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย  ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชมเชย นางสิรปภา   
ธรรมสอน 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

84 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ประถมศึกษา ปี 2564 
 
 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาววรัญญา 
กล่ำเจริญ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
85 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 
2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาววรัญญา 
กล่ำเจริญ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

86 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ปี 2564 

เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววรัญญา 
กล่ำเจริญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

87 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย  ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

ชมเชย นางสาววรัญญา 
กล่ำเจริญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

88 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC 
AWARDS ครั้งที่ 10  ระดับ
ภาคเหนือ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา  ด้านวิชาการ 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

นางภัทรา  พามี สพฐ 

89 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางภัทรา  พามี สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

90 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  ด้านการเขียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางภัทรา  พามี โรงเรียนวัดคูยาง 

91 นวัตกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่องการอ่านสะกดคำศัพท์
ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics 

ชมเชย นายทวีศักดิ์ หิริโอ สพป. 
กำแพงเพชร เขต 1 

92 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

ชมเชย นายทวีศักดิ์ หิริโอ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
93 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน

คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ปี 2564 

เข้าร่วมกิจกรรม นายทวีศักดิ์ หิริโอ โรงเรียนวัดคูยาง 

94 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  ด้านการเขียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นายทวีศักดิ์ หิริโอ โรงเรียนวัดคูยาง 

95 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ประถมศึกษา ปี 2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวนิตยา 
ธรรมเสนา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

96 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  
ปี 2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวนิตยา  
ธรรมเสนา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

97 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

ชมเชย นางสาวนิตยา  
ธรรมเสนา 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

98 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชนะเลิศ นางสาวนิตยา  
ธรรมเสนา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

99 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการอ่าน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวนิตยา  
ธรรมเสนา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

100 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย   ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม

ชมเชย นางสาวนิตยา  
ธรรมเสนา 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

101 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย   ด้านการคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชมเชย นางสาวนิตยา  
ธรรมเสนา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

102 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชนะเลิศ นางสาวอรุณพันธ์  
จันปา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

103 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการอ่าน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวอรุณพันธ์  
จันปา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

104 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย   ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชมเชย นางสาวอรุณพันธ์  
จันปา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

105 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย   ด้านการคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชมเชย นางสาวอรุณพันธ์  
จันปา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

106 รางวัลชมเชย การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 
 
 

ชมเชย นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

ศึกษาธิการ 
จังหวัดกำแพงเพชร 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
107 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน

คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 การประกวดโครงการโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

เข้าร่วม นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สพฐ. 

108 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการเขียน กิจกรรมท้า
ประลองระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3  

ชนะเลิศ นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

109 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน 
กิจกรรมท้าประลอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

110 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน 
กิจกรรมท้าประลอง  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

111 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการคิด
คำนวณ กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

112 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการคิด
คำนวณ กิจกรรมท้าประลอง  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

113 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย  
ด้านการอ่าน กิจกรรมท้าประลอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชมเชย นางสาวพัชรญดา 
ยืนยาว 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

114 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนมีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ในระดับยอดเยี่ยม 

เข้าร่วม นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

115 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศ นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
116 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

117 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

118 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการคิด
คำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

119 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2ด้านการคิด
คำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 

ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

120 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย  
ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 

ชมเชย นางสาวกฤษณี 
กลัดโชติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

121 รางวัลชมเชย การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชมเชย นางสาวสมศรี    
ปานคำ 

ศึกษาธิการ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

122 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 การประกวดโครงการโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

เข้าร่วม นางสาวสมศรี    
ปานคำ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

123 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน  
ปี 2564 
 
 

ชนะเลิศ นางสาวสมศรี    
ปานคำ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สพฐ. 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
124 ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษา กิจกรรม 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

นางสาวพิชญาภา 
วงษ์กุลพิน 

สพฐ. 

125 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

เข้าร่วม นางสาวอภัยพร 
สิลารักษ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

126 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย นางสาวอภัยพร 
สิลารักษ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

127 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active  Leaning ) เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๑ – ๓   

ชมเชย นางอิสสริยา 
สิทธิโสภณ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

128 รางวัล  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ด้านการคิดคำนวณ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง  ด้านการคิด
คำนวณ การเขียน และการอ่าน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชนะเลิศ นางอิสสริยา 
สิทธิโสภณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

129 รางวัล  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน
การอ่าน ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๓ 
เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง  ด้าน
การคิดคำนวณ การเขียน และการ
อ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 นางอิสสริยา 
สิทธิโสภณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

130 รางวัล  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้าน
การอ่าน ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๓ 
เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง  ด้าน
การคิดคำนวณ การเขียน และการ
อ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 

นางอิสสริยา 
สิทธิโสภณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
131 รางวัล  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

รางวัลชมเชย ด้านการคิดคำนวณ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง  ด้านการคิด
คำนวณ การเขียน และการอ่าน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชมเชย นางอิสสริยา 
สิทธิโสภณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

132 รางวัล  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชมเชย ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง  ด้านการคิด
คำนวณ การเขียน และการอ่าน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชมเชย นางอิสสริยา 
สิทธิโสภณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

133 รางวัลชมเชย การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชมเชย นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

ศึกษาธิการ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

134 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 การประกวดโครงการโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

เข้าร่วม นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

135 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

136 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการคดิคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 
 

ชมเชย นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
137 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 

ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชมเชย นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

138 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน  
ปี 2564 

ชนะเลิศ นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สพฐ. 

139 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน  
ปี 2564 

ชนะเลิศ นางพนารัตน์    
แก้วเกษการณ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สพฐ. 

140 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ   
นุตตะโยธิน 

โรงเรียนวัดคูยาง 

141 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชมเชย นายณัฐวุฒิ   
นุตตะโยธิน 

โรงเรียนวัดคูยาง 

142 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชมเชย นายณัฐวุฒิ   
นุตตะโยธิน 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
143 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน ปี 
2564 

ชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ   
นุตตะโยธิน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สพฐ. 

144 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน ปี 
2564 

ชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ   
นุตตะโยธิน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สพฐ. 

145 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ระดับชั้นป.6 
 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 

ระดับชั้นป.6 
ปีการศึกษา 

2563 ร้อยละ 
100 วิชา

ภาษาอังกฤษ 

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

จังหวัด 

146 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่สอบได้
คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของ
จังหวัดกำแพงเพชร ในการทดสอบ
ความรู้วิชา 
 Advanced English  
 

ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนที่สอบได้
คะแนนยอดเยี่ยม 

อันดับ 1 ของ
จังหวัด

กำแพงเพชร ใน
การทดสอบความรู้
วิชาAdvanced 

English 

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

จังหวัด 

147 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการอ่าน ป.4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

148 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการอ่าน ป.4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ  

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

149 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการอ่าน ป.4 

รางวัลชมเชย  นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
150 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล         

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน     
ป.4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

151 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน    
ป.4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

152 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน ป.
4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2  

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

153 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการเขียน ป.4 

รางวัลรองชมเชย  นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

154 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชมเชย ด้านการคิดคำนวณ ป.4 

รางวัลรองชมเชย  นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

155 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการอ่าน ป.4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

นางณัฐมน  
จันทร์พรหม 

โรงเรียน 

156 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  
4-6 

รางวัลชมเชย นางวาสินี  
เนียมญานนท์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

157 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

รางวัลชมเชย นางสาวพนิดา   
สีกล่อม 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

158 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

ชนะเลิศ นางสาวพนิดา   
สีกล่อม 

โรงเรียน 

159 ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชย ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลชมเชย นางสาวพนิดา   
สีกล่อม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

160 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

รางวัลชมเชย นางสาวอัญชลี     
ดีบู่ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
161 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน

คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 
ชนะเลิศ นางสาวอัญชลี  ดี

บู ่
โรงเรียนวัดคูยาง 

162 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลองด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

รางวัลชมเชย นางสาวอัญชลี  ดี
บู ่

โรงเรียนวัดคูยาง 

163 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับประเทศผลการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ  O-NET 

ผลเฉลี่ยร้อยละสูง
กว่าระดับประเทศ 

น.ส.พวงพิศ 
ญาณพันธ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

164 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่  21 

ชมเชย น.ส.พวงพิศ 
ญาณพันธ์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

165 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา สาระสังคม ด้าน
บริหารจัดการ (OBEC AWARDS) 

เหรียญเงิน 
ระดับภาคเหนือ 

น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

สพฐ. 

166 ครูผู้สอนบรรยายธรรม ชมเชยระดับ
ภาคคณะสงฆ์ ภาค 4 

ชมเชยระดับภาค น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

กรมการศาสนา 

167 ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกฯ รางวัลชมเชยระดับจังหวัด 

ชมเชย น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

168 ครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศอันดับ 1 
ด้านการคิดคำนวณ กิจกรรมท้า
ประลองป.4 

ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

โรงเรียนวัดคูยาง 

169 ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลชมเชย ด้าน
การอ่าน กิจกรรมท้าประลองป.4 

รางวัลชมเชย น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

โรงเรียนวัดคูยาง 

170 ครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศอันดับ 1 
ด้านการคิดคำนวณ ป.4 

ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

โรงเรียนวัดคูยาง 

171 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

ชนะเลิศ น.ส.นันทนา   
สนิทมาก 

โรงเรียนวัดคูยาง 

172 
ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนยอด
เยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัด
กำแพงเพชร 

การทดสอบความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 

นางนิศานาถ 
  ทัพวงษ์ 

บริษัทเสริมปัญญา 

173 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน 

รางวัลชนะเลิศ นางนิศานาถ   
ทัพวงษ์ 

โรงเรียน 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
174 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ด้านการเขียน 
รางวัลชนะเลิศ นางนิศานาถ  

 ทัพวงษ์ 
โรงเรียน 

175 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการคิดคำนวณ 

รางวัลชนะเลิศ นางนิศานาถ  
 ทัพวงษ์ 

โรงเรียน 

176 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวรจเรข   
คำสุข 

EGAT 

177 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวรจเรข   
คำสุข 

EGAT 

178 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
32,290.64 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวรจเรข  
 คำสุข 

EGAT 

179 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
11,449.59 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวรจเรข  
 คำสุข 

EGAT 

180 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

รางวัลชมเชย นางพณิตา  เงิน
ทอง 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

181 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

เข้าร่วม นางพณิตา  เงิน
ทอง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

182 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

รางวัลชมเชย นางทัศนีย์   บดีรัฐ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

183 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

เข้าร่วม นางทัศนีย์   บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 

184 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ประกวดของนักเรียนสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับยอด
เยี่ยม 
 

ระดับยอดเยี่ยม นางสาวอรวรรณ 
บดีรัฐ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
185 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ นางสาวอรวรรณ 
บดีรัฐ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

186 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ชมเชย นางสาวอรวรรณ 
บดีรัฐ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดกำแพงเพชร 

187 ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ประกวดของนักเรียนสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 

ระดับยอดเยี่ยม นางสาวสโรชา 
แก้วแท้ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

188 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ นางสาวสโรชา 
แก้วแท้ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

189 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ  
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสโรชา 
แก้วแท้ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

190 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 
 

รางวัลชมเชย 
เกียรติบัตร 

 

นางสาวนันทพร ภู่
ภีโญ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
191 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ การแข่งขันการเขียน
เรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5  ในการประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
หลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้
วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียนชากังราว 

รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ 

เกียรติบัตร 

นางสาวนันทพร  
ภู่ภีโญ 

สพป.กพ.เขต 1 
กลุ่มโรงเรียน 

ชากังราว 

192 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครั้งที่ 10 

เหรียญทอง นางสาวดลยา  
ยอดเพชร 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

193 ได้รับรางวัลระดับชาติ ทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) รอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้าน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ครั้ง
ที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง นางสาวทาริกา 
วรารัฐพงษ์ 

สพฐ. 

194 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
นักเรียนในศตวรรษที่ 21  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

รางวัลชมเชย 
เกียรติบัตร 

 

นางพัสสน์ภิชาภา 
ทนันชัยดำรงกุล 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

195 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศชนะเลิศ ด้านการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียนและคิดคำนวณ ประจำปี
การศึกษา2564 

รองชนะเลิศอันดับ
3 

นางสาวนิภา   
มากคูณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
196 เหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ

ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 

เหรียญเงิน นางสาวนิภา  
มากคูณ 

สพฐ. 

197 เป็นครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน มีผลการเข้าร่วม
ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 การประกวดโครงการโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 

เกียรติบัตร นายชูศักดิ์  ตัดโส โรงเรียนวัดคูยาง 

198 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 
2564 

เกียรติบัตร นายชูศักดิ์  ตัดโส โรงเรียนวัดคูยาง 

199 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

รางวัลชมเชย นางสมภักดิ์ โชติ
สกุล 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
200 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชนะเลิศ นางสมภักดิ์ โชติ
สกุล 

โรงเรียนวัดคูยาง 

201 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชมเชย นางสมภักดิ์ โชติ
สกุล 

โรงเรียนวัดคูยาง 

202 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 

นางสมภักดิ ์โชติ
สกุล 

โรงเรียนวัดคูยาง 

203 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

รางวัลชมเชย นายชานนท์ แสง
ผ่อง 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
204 ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบ

อันดับที่ 7,8,10 เด็กยอดปัญญาศรี
คูยาง 

เด็กยอดปัญญาศรี
คูยาง 

นายชานนท์ แสง
ผ่อง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

205 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชมเชย นายชานนท์ แสง
ผ่อง 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
206 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 

ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 

รางวัลชมเชย นายชานนท์ แสง
ผ่อง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

207 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 

นายชานนท์ แสง
ผ่อง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

208 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รองชนะเลิศ นายชานนท์ แสง
ผ่อง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

209 ครูผู้สอนได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี
การศึกษา2564 

 “คุรุสดุดี” นางจุฑารัตน์  ภูมิ
การ 

สพฐ. 

210 ครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน 
ประจำปี 2564  

ชนะเลิศ นางจุฑารัตน์  ภูมิ
การ 

สพฐ. 

211 ครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน 1,501-2,000 คน 
ประจำปี 2564 

ชนะเลิศ นางจุฑารัตน์  ภูมิ
การ 

สพฐ. 

212 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลองด้านการอ่าน การเขียน
และคิดคำนวณ 

ชนะเลิศ นางจุฑารัตน์  ภูมิ
การ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

213 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ด้านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลองด้านการอ่าน การเขียน
และคิดคำนวณ 
 

รองชนะเลิศ นางจุฑารัตน์  ภูมิ
การ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
214 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ด้านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลองด้านการอ่าน การเขียน
และคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา
2564 

ชนะเลิศ นางสาวสุภาวิณี 
กุลนาพิมพ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

215 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2  ด้านการคิด
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เนื่องในกิจกรรมท้าประลองด้านการ
อ่าน การเขียนและคิดคำนวณ 
ประจำปีการศึกษา2564 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวสุภาวิณี 
กุลนาพิมพ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

216 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการอ่านและด้านการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียนและคิดคำนวณ ประจำปี
การศึกษา2564 

รางวัลชมเชย นางสาวสุภาวิณี 
กุลนาพิมพ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

217 รางวัลชนะเลิศ Popular Vote จาก
ผลงานคลิปสั้น เรื่อง ภัยเงียบใกล้ตัว
จากการประกวดโครงการวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพต้นแบบการสร้างสรรค์
ความปลอดภัยในระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ 
โล่เกียรติคุณ 

นางสาวณัฐธยาน์ 
มุสิกะปาน 

สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

218 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวณัฐธยาน์ 
มุสิกะปาน 

EGAT 

219 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางสาวณัฐธยาน์ 
มุสิกะปาน 

EGAT 

220 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านการคิดเขียน ระดับชั้น 
ป.5ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ นางสาวณัฐธยาน์ 
มุสิกะปาน 

โรงเรียนวัดคูยาง 

221 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
ผลงานคลิปสั้น  เรื่อง ภัยเงียบใกล้
ตัวจากการประกวดโครงการวิถีใหม่ 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

นางสาวณัฐธยาน์ 
มุสิกะปาน 

สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
วิถีคุณภาพต้นแบบการสร้างสรรค์
ความปลอดภัยในระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

222 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นายวุฒิชัย  นัน
ทวงษ์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

223 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นางสาวพงษ์รัตน์     
มาดหมาย 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

224 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
ด้านการเขียน การแข่งขันกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รางวัลชมเชย นางสาวพงษ์รัตน์     
มาดหมาย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

225 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นายดำรงค์ มี
ขันหมาก 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

226 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นายสาโรจน์ 
จันทัน 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

227 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
ด้านการเขียน การแข่งขันกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รางวัลชมเชย นายสาโรจน์ 
จันทัน 

โรงเรียนวัดคูยาง 

228 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นายพรชัย  
สุขเปล่ง 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

229 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นายพรชัย   
สุขเปล่ง 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
230 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม นายพรชัย   

สุขเปล่ง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
231 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 

ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

ว่าที่ ร.ต.หญิง 
ณิชาภัทร  ไขทาดี 

โรงเรียนวัดคูยาง 

232 ประกวดแข่งขันบรรยายธรรม  
ประจำปี 2565 ณ อุโบสถวัดคูยาง
(พระอารามหลวง) 

เข้าร่วมกิจกรรม ว่าที่ ร.ต.หญิง 
ณิชาภัทร  ไขทาดี 

คณะสงฆ์จังหวัด
กำแพงเพชร ร่วมกับ
สำนักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดกำแพงเพชร 

233 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการเขียน 
การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางมาลี   
เพชรพิพัฒน์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

234 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1 ด้านการคิด
คำนวณ การแข่งขันกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 

นางมาลี   
เพชรพิพัฒน์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

235 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ด้านการเขียน การแข่งขันกิจกรรม
ท้าประลอง ด้านการอ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รางวัลชมเชย นางมาลี   
เพชรพิพัฒน์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

236 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นางสาวสุนิสา  
มณีเขียว 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

237 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  
 

รางวัลชนะเลิศ 
ด้านการอ่าน 

นางสาวสุนิสา  
มณีเขียว 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
238 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 

นางสาวสุนิสา  
มณีเขียว 

โรงเรียนวัดคูยาง 

239 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย         
ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

รางวัลชมเชย         
ด้านการคิดคำนวณ 

นางสาวสุนิสา  
มณีเขียว 

โรงเรียนวัดคูยาง 

240 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย         
ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

รางวัลชมเชย         
ด้านการเขียน 

นางสาวสุนิสา  
มณีเขียว 

โรงเรียนวัดคูยาง 

241 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นายชะอ้อน  บดีรัฐ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

242 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นายชะอ้อน  บดีรัฐ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

243 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

รางวัลชนะเลิศ 
ด้านการอ่าน 

นายชะอ้อน  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 

244 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ  
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 

นายชะอ้อน  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
245 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย         

ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

รางวัลชมเชย         
ด้านการคิดคำนวณ 

นายชะอ้อน  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 

246 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย         
ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ  

รางวัลชมเชย         
ด้านการเขียน 

นายชะอ้อน  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 

247 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชมเชย นางนุชนาถ  
 หอมยก 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 

248 ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ 
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2565 

รางวัลชนะเลิศ นางนุชนาถ  
 หอมยก 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
249 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน1,501-2,000 คนข้ึนไป 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางนุชนาถ  
หอมยก 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

250 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน1,501-2,000 คนข้ึนไป 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นางนุชนาถ  
หอมยก 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

251 การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใรศตวรรษที่ 
21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 
  

รางวัลชมเชย นายชาญณรงค์       
สถิตย์อยู่ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

กำแพงเพชร 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
252 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด
การใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน1,501-2,000 คนข้ึนไป 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นายชาญณรงค์       
สถิตย์อยู่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

253 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวน
นักเรียน1,501-2,000 คนข้ึนไป 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

นายชาญณรงค์       
สถิตย์อยู่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 
 
รางวัลความสำเร็จ ด้านนักเรียน 
 
ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ

สายชั้น ป 1 
รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายรพีภัทร  
ศรีคชไกร 

ร.ร. วัดคูยาง 

2 กิจกรรมท้าประลองการเขียน 
ระดับสายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงณัฎฐณิชา 
สงวนสัตย์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

3 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงธณิฐา  
จันทะคุณ 

ร.ร. วัดคูยาง 

4 กิจกรรมท้าประลองการเขียน 
ระดับ      สายชั้น ป 1 

ชนะเลิศ เด็กหญิงกัญจน์
ณัฏฐ์ บุญเนรมิตร 

ร.ร. วัดคูยาง 

5 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ            
สายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย เด็กหญิงกัญจน์
ณัฏฐ์ บุญเนรมิตร 

ร.ร. วัดคูยาง 

6 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ             
สายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย เด็กชายนราวิชญ์   
ทองแกมแก้ว 

ร.ร. วัดคูยาง 

7 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐณชา  
ชัยรัตน์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

8 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายพัทธดนย์  
เชื้อขาว 

ร.ร. วัดคูยาง 

9 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายวัชรพล  
 วิสันเทียะ 

ร.ร. วัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
10 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ

ระดับสายชั้นป 1 
ชนะเลิศ เด็กชายภาคิน 

 ตั้งเจริญพาณิช 
ร.ร. วัดคูยาง 

11 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้นป 1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายธนวัฒน์  
บัลลังค์นาค 

ร.ร. วัดคูยาง 

12 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย เด็กหญิงนิชากรณ์  
จันทร์สา 

ร.ร. วัดคูยาง 

13 โครงการคาร์บอน์ต่ำ เข้าร่วม เด็กชายฉันทพัฒน์   
วรปรีชาพันธุ์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

14 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ระดับสายชั้น ป.1 

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายศิวากร  
โสมคำภา 

ร.ร. วัดคูยาง 

15 กิจกรรมท้าประลองการเขียน
ภาษาอังกฤษ ระดับสายชั้น ป.1 

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงมินตาภรณ์ 
ประยูรพันธ์ 

ร.ร. วัดคูยาง 

16 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ระดับสายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงธัญชนก  
แสงหล้า 

ร.ร. วัดคูยาง 

17 กิจกรรมท้าประลองการเขียน
ภาษาอังกฤษ ระดับสายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายภีมวัจน์  
อยู่สุภาพ 

ร.ร. วัดคูยาง 

18 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ระดับสายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายอภิวิชญ์ 
 กันชาติ 

ร.ร. วัดคูยาง 

19 กิจกรรมท้าประลองการเขียน
ภาษาอังกฤษ ระดับสายชั้น ป.1 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายปัณณวิชญ์  
กันเณร 

ร.ร. วัดคูยาง 

20 โครงการคาร์บอน์ต่ำ เข้าร่วม เด็กชายพิชญะ 
ประนันแก้ว 

ร.ร. วัดคูยาง 

21 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน ระดับ
สายชั้น ป 1 

ชนะเลิศ เด็กหญิงอนัญ
ลักษณ์ สิงสนอง 

ร.ร. วัดคูยาง 

22 กิจกรรมท้าประลองการเขียน 
ระดับสายชั้น ป 1 

รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงอนัญ
ลักษณ์ สิงสนอง 

ร.ร. วัดคูยาง 

23 กิจกรรมท้าประลองการเขียน 
ระดับสายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย เด็กหญิงกรณัฐ 
จันทัน 

ร.ร. วัดคูยาง 

24 กิจกรรมท้าประลองการคิดคำนวณ
ระดับสายชั้น ป 1 

รางวัลชมเชย เด็กชายนาคินทร์ 
กำแพงโสภา 

ร.ร. วัดคูยาง 

25 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ด้านการเขียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง  ด้านการ
อ่าน  การเขียน  และการคิด
คำนวณ   

ชนะเลิศ เด็กชายธนวิน 
ชัชชัยชยังกูร 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
26 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

ด้านการคิกคำนวณ  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง  ด้านการอ่าน  
การเขียน  และการคิดคำนวณ   

รองชนะเลิศอันดับ 
1   

เด็กชายธนวิน 
ชัชชัยชยังกูร 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

27 ได้รับรางวัลชมเชย  ด้านการอ่าน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        
เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง  ด้าน
การอ่าน  การเขียน  และการคิด
คำนวณ   

ชมเชย เด็กหญิงพฤกษา 
มีสอน 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

28 ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชนะเลิศ เด็กชายจิระเดช  
อำไพ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

29 ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมท้า
ประลอง ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ 

ชมเชย เด็กหญิงตารกา 
ขำสุวรรณ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

30 ได้รับรางวัลชมเชย  ด้านการคิด
คำนวณ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2  เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง  
ด้านการอ่าน  การเขียน  และการ
คิดคำนวณ   

ชมเชย เด็กชายฐิติพันธ์  
มะลิวงษ์  

โรงเรียนวัดคูยาง 

31 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันระบายสี  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3   เนื่องใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี
การศึกษา  2564   

ชนะเลิศ เด็กชายภูวดล      
ขำแห้ว   

โรงเรียนวัดคูยาง 

32 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒  
ด้านการเขียน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง  ด้านการอ่าน  
การเขียน  และการคิดคำนวณ  
 
  

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงศศิประภา  
บุญศรี 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
33 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ด้านการอ่าน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ  

ชนะเลิศ เด็กหญิงชญาภา  
ทองดอนง้าว 

โรงเรียนวัดคูยาง 

34 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ1  ด้าน
การอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง ด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ  

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงกานต์พิช
ชา  มีศรีสวัสดิ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

35 ได้รับรางวัลชมเชย   ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง ด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ  

ชมเชย    เด็กชายเทพบดินทร์  
บานเย็นงาม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

36 ได้รับรางวัลชมเชย   ด้านการ
คำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๒ เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง ด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ  

ชมเชย    เด็กชายเทพบดินทร์  
บานเย็นงาม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

37 รางวัลชนะเลิศ ด้านการเขียน 
กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ชนะเลิศ เด็กหญิงลัลล์ลลิล นุ
สนธิ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

38 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ด้านการเขียน กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงนฐกมล 
เถาว์โท 

โรงเรียนวัดคูยาง 

39 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ด้านการเขียน กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายณฐพล  
สุ่มทรัพย์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

40 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ด้านการคิดคำนวณ  
กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายปภังกร 
 เกตุทิม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

41 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ด้านการคิดคำนวณ กิจกรรมท้า
ประลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงพิชญาภา 
แสงอะโณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
42 รางวัลชมเชย ด้านการอ่าน 

กิจกรรมท้าประลอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ชมเชย เด็กหญิงนราวดี 
 กุรินทร ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

43 รางวัลชมเชย  
ด้านการอ่าน กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชมเชย เด็กหญิงพลอยนภัส 
นุตวงษ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

44 รางวัลชนะเลิศ การอ่าน
ภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงนราวดี  
กุรินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

45 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
อ่านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงปทิตตา 
วัฒศิริ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

46 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
อ่านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงณัฐณิชา 
เดชเดชะ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

47 รางวัลชนะเลิศ การเขียน
ภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงพลอยนภัส 
นุตวงษ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

48 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
เขียนภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงปภาวริ
นทร์ 

 ทองงามแท้ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

49 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
เขียนภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงปวริศา 
เจริญศิลป์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

50 รางวัลชนะเลิศ  การวาดภาพ 
ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงจิตร์รัฐฐา 
ตุ้ยโชติ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

51 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
การวาดภาพระบายสี กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กชายคุณัชญ์ 
ธรรมนารถสกุล 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
52 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ

วาดภาพระบายสี กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงนราวดี 
 กุรินทร ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

53 รางวัลชนะเลิศ  การคัดลายมือ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงปวริศา 
เจริญศิลป์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

54 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การคัดลายมือ  กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงณัฐณิชา 
เดชเดชะ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

55 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การคัดลายมือกิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงนฐกมล 
เถาว์โท 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

56 รางวัลชนะเลิศ ด้านการเขียน 
กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ชนะเลิศ เด็กหญิงลัลล์ลลิล  
นุสนธิ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

57 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ด้านการเขียน กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงนฐกมล 
เถาว์โท 

โรงเรียนวัดคูยาง 

58 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ด้านการเขียน กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายณฐพล  
สุ่มทรัพย์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

59 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ด้านการคิดคำนวณ  
กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายปภังกร 
 เกตุทิม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

60 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ด้านการคิดคำนวณ  
กิจกรรมท้าประลอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงพิชญาภา 
แสงอะโณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

61 รางวัลชมเชย  
ด้านการอ่าน กิจกรรมท้าประลอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชมเชย เด็กหญิงนราวดี 
 กุรินทร ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

62 รางวัลชมเชย ด้านการอ่าน 
กิจกรรมท้าประลอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ชมเชย เด็กหญิงพลอยนภัส 
นุตวงษ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
63 รางวัลชนะเลิศ การอ่าน

ภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงนราวดี 
 กุรินทร ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

64 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
อ่านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงปทิตตา 
วัฒศิริ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

65 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
อ่านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงณัฐณิชา 
เดชเดชะ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

66 รางวัลชนะเลิศ การเขียน
ภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมท ึ่
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงพลอยนภัส 
นุตวงษ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

67 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
เขียนภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงปภาวริ
นทร์ 

 ทองงามแท้ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

68 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
เขียนภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงปวริศา 
เจริญศิลป์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

69 รางวัลชนะเลิศ  การวาดภาพ 
ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงจิตร์รัฐฐา 
ตุ้ยโชติ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

70 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
การวาดภาพระบายสี กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กชายคุณัชญ์ 
 ธรรมนารถสกุล 

โรงเรียนวัดคูยาง 

71 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
วาดภาพระบายสี กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงนราวดี  
กุรินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

72 รางวัลชนะเลิศ  การคัดลายมือ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงปวริศา 
เจริญศิลป์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
73 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การคัดลายมือกิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงณัฐณิชา 
เดชเดชะ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

74 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การคัดลายมือ   กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงนฐกมล 
เถาว์โท 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

75 นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) 

รางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

เด็กชายจตุพร  
สายชาลี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

76 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาด
ภาพระบายสี เนื่องในกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายภูดิท    
อ่อนทรายแก้ว 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

77 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1 

เด็กหญิงกนกพัชร  
แดงใจ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

78 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 

เด็กชายกิตติเชษฐ์   
ไปล่ซู 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

79 รางวัลชนะเลิศ (ระดับสายชั้น) การ
เขียนเรื่อง จากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ชนะเลิศ เด็กชายภูดิท    
อ่อนทรายแก้ว 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

80 รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรื่องจาก
ภาพ เนื่องในกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

ชนะเลิศ เด็กหญิงธรารัตน์  
บัวสำล ี

 

ร.ร.วัดคูยาง 

81 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
เขียนเรื่องจากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1 

เด็กหญิงทิพวรรณ  
เมืองสุวรรณ  

ร.ร.วัดคูยาง 

82 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
เขียนเรื่องจากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 

เด็กชายกิตติเชษฐ์   
ไปล่ซู 

 

ร.ร.วัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
83 รางวัลชนะเลิศ การเขียน

ภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายภูดิท    
อ่อนทรายแก้ว 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

84 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
เขียนภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงธรารัตน์  
บัวสำล ี

 

ร.ร.วัดคูยาง 

85 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
เขียนภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงสิริยาพร  
ศรีไพร 

ร.ร.วัดคูยาง 

86 รางวัลชนะเลิศ การอ่าน
ภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมท้าคึ
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายศิวกร     
จิตคำ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

87 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
อ่านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

เด็กหญิงกนกพัชร  
แดงใจ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

88 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
อ่านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรม
ท้าประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

เด็กหญิงบุญญดา   
คำมา  

 

ร.ร.วัดคูยาง 

89 รางวัลชนะเลิศ ด้านการอ่าน เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลอง การอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ  
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงกนกพัชร  
แดงใจ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

90 รางวัลชนะเลิศ  การประกวด
ระบายสี กิจกรรม วันภาษาไทย
แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายธนวัฒน์  
กลั่นกสิกรณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

91 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดระบายสี กิจกรรม  
วันภาษาไทยแห่งชาติ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงธัญญรัตน์  
นุดเทียน 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
92 การประกวดระบายสี  

กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายสิทธิภาชัย 
ทวีลาภ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

93 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ  
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายศุภณัฐ  
พันธ์โต 

โรงเรียนวัดคูยาง 

94 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ  
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 
 

เด็กหญิงธัญสิรินทร์  
กิจสุวรรณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

95 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ  
กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยา 
เสพติตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายศุภณัฐ  
นาคสวาท 

โรงเรียนวัดคูยาง 

96 การแข่งขันคัดลายมือกิจกรรม วัน
คริสต์มาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายศุภณัฐ  
พันธ์โต 

โรงเรียนวัดคูยาง 

97 การแข่งขันคัดลายมือกิจกรรม วัน
คริสต์มาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงธัญสิรินทร์  
กิจสุวรรณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

98 การแข่งขันคัดลายมือกิจกรรม วัน
แม่แห่งชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/4 ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
3 
 

เด็กหญิงปาณิสรา  
เจนชัย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

99 การแข่งขันระบายสีกิจกรรม วัน
คริสต์มาสชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชุตินันท์ 
ทิมทอง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

100 การแข่งขันระบายสีกิจกรรม วัน
คริสต์มาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายธนวัฒน์ 
กลั่นกสิกรณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

101 การแข่งขันระบายสีกิจกรรม วัน
คริสต์มาสชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
3 

เด็กชายศุภณัฐ  
พันธ์โต 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
102 การแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม ท้าประลองการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กหญิงนวพรรษ 
โยชนะ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

103 การแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม ท้าประลองการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายธนภัทร   
 

ศรีสวัสดิ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

104 การแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม ท้าประลองการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงธัญสิรินทร์  
กิจสุวรรณ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

105 การแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม ท้าประสองการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายศุภณัฐ  
พันธ์โต 

โรงเรียนวัดคูยาง 

106 การแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม ท้าประสองการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายเพิ่มพูน   
คำบันลือ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

107 กิจกรรม ท้าประสองการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงปาณิสรา  
เจนชัย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

108 กิจกรรม เด็กดีศรีคูยางประเภททุน
ผลการเรียนที่ 1 ของห้องเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 
 
 

ทุนผลการเรียนที่ 1 เด็กหญิงณัฎฐอร  
กองสุข 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
109 กิจกรรม เด็กดีศรีคูยาง ประเภททุน

ประพฤติดีมีวินัยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 
2565 

ทุนประพฤติดีมีวินัย เด็กชายธนภัทร 
ศรีสวัสดิ์ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

110 กิจกรรม เด็กดีศรีคูยาง 
ประเภททุนจิตอาสา  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /4 
ปีการศึกษา 2564 

ทุนจิตอาสา เด็กหญิงปาณิสรา 
เจนชัย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

111 ด้านการคิดคำนวณ  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง  ด้านการคิด
คำนวณ การเขียน และการอ่าน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ เด็กชายสุวพิชญ์ 
ชุมภู 

โรงเรียนวัดคูยาง 

112 ด้านการอ่าน ระดับชั้นปะถมศึกษา
ปีที่ ๓ เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง  
ด้านการคิดคำนวณ การเขียน และ
การอ่าน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 

เด็กหญิงรัษฏากร 
บุญสูง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

113 ด้านการอ่าน ระดับชั้นปะถมศึกษา
ปีที่ ๓ เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง  
ด้านการคิดคำนวณ การเขียน และ
การอ่าน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

เด็กชายวรรณชาติ 
สำลีเติมสิริ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

114 ด้านการคิดคำนวณ  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง  ด้านการคิดถ
คำนวณ การเขียน และการอ่าน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชมเชย เด็กชายวรรณชาติ 
สำลีเติมสิริ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

115 ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง  ด้านการคิด
คำนวณ การเขียน และการอ่าน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชมเชย เด็กหญิงเปรมพินิจ 
อุ่นเรือน 

โรงเรียนวัดคูยาง 

116 การประกวดวาดภาพระบายสี 
เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี
การศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ด.ญ.ธันยกานต์   
สุขเกษม 

 

ร.ร.วัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
117 การประกวดวาดภาพระบายสี 

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1 

ด.ญ.จุฑารัตน์ 
คำพวงวิจิตร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

118 การประกวดวาดภาพระบายสี 
เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 

ด.ญ.อนุรดี    
ปิ่นจุไร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

119 การเขียนเรื่อง   จากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 

ด.ญ.สุมนฑกาญจน์   
รอดหงษ์ทอง 

ร.ร.วัดคูยาง 

120 การเขียนเรื่องจากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ชนะเลิศ ด.ญ.สุมนฑกาญจน์   
รอดหงษ์ทอง 

ร.ร.วัดคูยาง 

121 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
เขียนเรื่องจากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1 

ด.ญ.ชัชชญาดา   
จันโทสถ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

122 การเขียนเรื่องจากภาพ เนื่องใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 

ด.ญ.โฆษิตา    
กันเกษร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

123 การประกวดวาดภาพระบายสี 
 

ชนะเลิศ ด.ช.จักรพงศ์    
ทองเสน 

ร.ร.วัดคูยาง 

124 การเขียนภาษาอังกฤษ เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง การอ่าน การ
เขียน ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ ด.ญ.จุฑารัตน์   
 คำพวงวิจิตร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

125 การเขียนภาษาอังกฤษ เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง การอ่าน การ
เขียน ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

126 การเขียนภาษาอังกฤษ เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง การอ่าน การ
เขียน ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

ด.ญ.เกวลี    
เสริญอนันต์ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

127 การอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง การอ่าน การ
เขียน ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564 
 

ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
128 การอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า

ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

ด.ช.ขุนพล    
รักษ์ชน 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

129 การอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

ด.ญ.สุมนฑกาญจน์   
รอดหงษ์ทอง 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

130 ด้านการอ่าน เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

131 ด้านการเขียน กิจกรรมท้าประลอง 
การอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ 
ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

132 ด้านการเขียน นกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณ ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย ด.ญ.สุมนฑกาญจน์   
รอดหงษ์ทอง 

ร.ร.วัดคูยาง 

133 ด้านการคิดคำนวณ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณ ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย ด.ญ.จุฑารัตน์    
คำพวงวิจิตร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

134 การเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ด.ญ.จุฑารัตน์   
 คำพวงวิจิตร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

135 การเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

136 การเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

ด.ญ.เกวลี    
เสริญอนันต์ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

137 การอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

138 การอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

ด.ช.ขุนพล    
รักษ์ชน 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

139 การอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 
2 

ด.ญ.สุมนฑกาญจน์   
รอดหงษ์ทอง 

 

ร.ร.วัดคูยาง 



233 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
140 ด้านการอ่าน กิจกรรมท้าประลอง 

การอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ 
ปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

141 ด้านการเขียน เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณ ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย ด.ญ.ณัฐมณ    
วงศ์สกุลเกียรติ 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

142 ด้านการเขียน เนื่องในกิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณ ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย ด.ญ.สุมนฑกาญจน์   
รอดหงษ์ทอง 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

143 ด้านการคิดคำนวณ กิจกรรมท้า
ประลอง การอ่าน การเขียน และ
คิดคำนวณ ปีการศึกษา 2564 

ชมเชย ด.ญ.จุฑารัตน์    
คำพวงวิจิตร 

 

ร.ร.วัดคูยาง 

144 นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ระดับชั้นป.6 ปี
การศึกษา 2563 ร้อยละ 100 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ระดับชั้นป.6 ปี

การศึกษา 2563 
ร้อยละ 100 วิชา

ภาษาอังกฤษ 

ด.ญ พรปวีญ์ 
บุญกาศ 

 

สพฐ. 

145 นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติO-NET  
ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ 100 วิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ระดับชั้นป.6 ปี

การศึกษา 2563 
ร้อยละ 100 วิชา

ภาษาอังกฤษ 

ด.ญ. นิษฐนาถ 
 เผือกใจแผ้ว 

 

สพฐ. 

146 นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET  
ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ 100 วิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ระดับชั้นป.6 ปี

การศึกษา 2563 
ร้อยละ 100 วิชา

ภาษาอังกฤษ 

ด.ญ.ชลันร ี
ศิริไพบูลย์ 

 

สพฐ. 

147 นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ระดับชั้นป.6 ปี
การศึกษา 2563 ร้อยละ 100 
วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ระดับชั้นป.6 ปี

การศึกษา 2563 
ร้อยละ 100 วิชา

ภาษาอังกฤษ 

ด.ช ฐปนณรรฆ์ 
เรืองญาติ 

 

สพฐ. 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
148 นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

เด็กชายเจษฏากร 
จันทร 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

149 นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) 

รางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

เด็กหญิงลภัสรดา 
เกิดน้อย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

150 การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอธิคุณ 
สุขสำราญ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

151 การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กหญิงกุมารี 
สุวรรณวงศ ์

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

152 การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เด็กหญิงชญาดา 
จุณพันธ์ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

153 การเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอธิคุณ 
สุขสำราญ 

 

โรงเรียนวัดคูยาง 

154 การเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงธมนวรรณ 
สิงห์รอ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
155 การเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงเพชรไพลิน 
ชื่นชม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

156 ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และ คิดคำนวณ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชมเชย ด.ญฐมาวัณย์  
อินนิ่ม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

157 ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลอง ด้านการอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ ประจำปี
การศึกษา 2564 

รางวัลชมเชย เด็กหญิงฐิติกาญจน์  
สรรพค้า   

โรงเรียนวัดคูยาง 

158 ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  
เนื่องในกิจกรรมท้าประลอง ด้าน
การอ่าน การ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงฐิติกาญจน์  
สรรพค้า   

โรงเรียนวัดคูยาง 

159 รางวัลชนะเลิศ ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่อง
ในกิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ ปี 
2564 

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงไอรฎา คำ
ทูม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

160 รางวัลชนะเลิศ การอ่าน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน ภาษาอังกฤษ ปี 2564 

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายภูริวัจน์ บุญ
ชื่น 

โรงเรียนวัดคูยาง 

161 รางวัลชนะเลิศ การเขียน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน ภาษาอังกฤษ ปี 2564 
 

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ 
วัชกาล 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
162 การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน ภาษาอังกฤษ ปี 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงไอรฎา  
คำทูม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

163 การเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน ภาษาอังกฤษ ปี 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายปวีณ์กร 
นาคน้อย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

164 ด้านการเขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ ปี 
2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กชายปวีณ์กร 
นาคน้อย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

165 การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องใน
กิจกรรมท้าประลองด้านการอ่าน 
การเขียน ภาษาอังกฤษ ปี 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงชนากานต์ 
ปัญญา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

166 การแข่งขันการเขียนเรียงความ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ใน
การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) หลักสูตร
บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิต
ในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มโรงเรียนชากังราว 

รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ 

 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ 
สิทธิศาตร์ 

สพป.กพ.เขต 1 
กลุ่มโรงเรียนชากัง

ราว 

167 การแข่งขันประดิษฐ์การ์ดวัน
คริสต์มาส ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 

รางวัลชนะเลิศ 
 

เด็กหญิงสิริยากร 
บัวพวง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

168 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
วันคริสต์มาส ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชนะเลิศ 
 

เด็กหญิงสิริยากร 
บัวพวง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

169 การเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น  
ป.5 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ปี 2564 

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธนัช โพธิ
ปัทมะ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

170 การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น  
ป.5 กิจกรรมท้าประลองการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษ ปี 2564 

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายกฤตชัย 
 ชื่นเรือง 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
171 การประกวดวาดภาพระบายสี 

ระดับชั้นป. 5 เนื่องในกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายสิรพนธ์ 
พันธ์สมบูรณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

172 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ 
ระดับชั้น ป.5 เนื่องในกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายสิรพนธ์ 
พันธ์สมบูรณ์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

173 การแข่งขันการแต่งคำขวัญ ระดับ
ชั้นป. 5/2 เนื่องในกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ปี 2564 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงนัทฐานันท์ 
สุริวงษ ์

โรงเรียนวัดคูยาง 

174 การแข่งขันทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมท้า
ประลองของโรงเรียนวัดคูยาง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 

ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐกานต์ 
ไตรวุฒิปัญญา 

โรงเรียนวัดคูยาง 

175 ด้านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รองชนะเลิศอันดับ3 เด็กหญิงกัญวรา 
 ผลบุญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

176 ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กัญวราภรณ์ 
พงษ์อุบล 

โรงเรียนวัดคูยาง 

177 ด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชมเชย ด.ญ.ปริญญาพร 
พรหมจันทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

178 ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 

ด.ญ.นภสร มะฉิม โรงเรียนวัดคูยาง 

179 ด้านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ชนะเลิศ เด็กชายภคิน 
 วินทะชัย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

180 ด้านการคิดคำนวณระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงปวริศา 
 อุทเบ็ญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

181 ด้านการอ่านและด้านการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชมเชย เด็กหญิงชุติกาญจน์ 
ทองเสนและ

เด็กหญิงปวริศ  
อุทเบ็ญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

182 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 5 
 

ชมเชย เด็กชายธนภัทร ตำ
มะ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วย
สะเต็มศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
183 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลด

การใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)
ระดับประถมศึกษา ประเภท
จำนวนนักเรียน1,501-2,000 
คนข้ึนไป ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

เด็กชายพุทธกฤต  
โยมเรือง 

เด็กหญิงจีรณพัส  
พงษ์อุบล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

184 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

ชนะเลิศ เด็กหญิงกมลวรรณ  
บุญอ้อม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

185 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงลภัสรดา  
ลอยลม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

186 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงภูษณิศา  
เพชรรัตน์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

187 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กหญิงชนิกานต์  
เครือโป้ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

188 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กชายปุณยวีร์  
พะโยม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

189 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กหญิงศิริกันยา  
กองจันทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

190 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชนะเลิศ เด็กหญิงชินราภรณ์  
สุขเจริญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

191 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กชายบัญชา  
วงษ์ฟู 

โรงเรียนวัดคูยาง 

192 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงดุษยา 
  ถมทอง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

193 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กหญิงนวพร  
 ชัยรินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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ที ่ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
199 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 

ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กชายธนวัช  
 สินสมบัติ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

200 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กหญิงวรวี   
มะลิวัลย์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

201 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฏฐินี  
อินประนาม 

โรงเรียนวัดคูยาง 

202 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

เด็กหญิงดุษยา  
 ถมทอง 

โรงเรียนวัดคูยาง 

203 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เด็กหญิงชินราภรณ์  
สุขเจริญ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

204 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กหญิงนวพร  
 ชัยรินทร์ 

โรงเรียนวัดคูยาง 

205 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กหญิงลภัสรดา  
ลมลอย 

โรงเรียนวัดคูยาง 

206 การแข่งขันกิจกรรมท้าประลอง 
ด้านการคิดคำนวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชมเชย เด็กชายบัญชา  
วงษ์ฟู 

โรงเรียนวัดคูยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



240 
 
  

                      รายงานผลการประเมนิตนเองโรงเรยีนวดัคยูาง  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔  

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ของโรงเรียนวัดคูยาง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 
............................................................................................................................. ................ 

 

       มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดคูยาง  ครั้งที่ 1/๒๕๖5   เมื่อวันที่  
29  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖4  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
  

ลงชื่อ 
(  พระธรรมภาณพิลาส  ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง 
    โรงเรียนวัดคูยาง 

 
 

ลงชื่อ 
(นายขจรยศ บุรุษศรี) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 


