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บทที่ 1 
บทน า 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนวัดผลาหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการโทร ๐๒ ๙๐๔๖๒๑๔ โทรสาร ๐๒ ๙๐๔๖๒๑๔  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๕ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ ๘,๙,๑๐ ต าบล คลองหก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนวัดผลาหาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดย
นายอ าเภอคลองหลวงในสมัยนั้นและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล
ต าบลบึงตะเคียน ๑ (วัดผลาหาร) เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พระอธิการทอง
อ่อน เจ้าอาวาสวัดผลาหาร เป็นประธานจัดให้มีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมตลอดมา นายบุญธรรม  เมฆสมุทร   
เป็นครูใหญ่คนแรก ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ  ย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ  โทรศัพท์ ๐๘๙-681 -๐639  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63  

แผนที่โรงเรียน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒ 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.2.1 จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ปีการศึกษา  2564 
ผู้บริหาร นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ   

 

ครูผู้สอน 1. นางสาวนัฐยา  ทักษ์เสถียร 
2. นายนิติธร  ยอดจอก 
3. นางสาวสุชาดา  พลายยงค ์
4. นางสาวภัทราวรรณ  ประกอบเสริม 
5. นางสาวภรภัทร  แสนรัตน์ 
6. นางสาวพัชรพร  ชวดชุม 
7. นางสาวพนิดา  เทพสาตรา 
8. นายประเดิมชัย  ถุงเงินโต 
9. นางสาวชลธิดา  อะมะตะ 
10. นางสาวศิวพร  ทุมพัฒน์ 
 

พนักงานราชการ นางสาวรัตนา  อุทโท 
ครูอัตราจ้าง 1. นางสาวรัตนาภรณ์  พูนทอง  

2. นางสาวพิไลวรรณ  ยาค า 
 

 

1.2.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
  1) ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ

อายุ
ราชการ 

(ปี/
เดือน) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู 1 
คน ในแต่ละ
สาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๑ น.ส.ศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ    48 14 
ผอ. 

ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม บริหารการศึกษา ป.1-3 6 - 

2 น.ส. นัฐยา  ทักษ์เสถียร 30 5  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.1-6 17 20 
3 นาย นิติธร  ยอดจอก 30 3 / 7 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ป.5-6 17 20 
4 น . ส . สุชาดา  พลายยงค ์ 34 2 / 5 คร ู ศษ.บ คณิตศาสตร ์ ป.3-6 17 20 
5 น . ส .  ภัทราวรรณ ประกอบเสริม ๒9 5 / 5 คร ู ศศ.บ ภาษาไทย ป.2-3 17 20 
6 น.ส. ภรภัทร แสนรัตน ์ 33 1 / 11 ครูผู้ช่วย ศษ.บ ภาษาไทย ป.1-4 17 20 
7 น.ส. พัชรพร  ชวดชุม 25 1 / 8 ครูผู้ช่วย ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อ.2 30 20 
8 น.ส. พนิดา เทพสาตรา 26 2 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา ป.1-6 18 20 
9 นายประเดิมชัย ถุงเงินโต 29 15 วัน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ป.1-6 18 20 

10 น.ส.ชลธิดา  อะมะตะ 27 15 วัน ครูผู้ช่วย ศษ.บ นาฏศิลปไ์ทย ป.1-6 18 20 
11 น.ส.ศิวพร  ทุมพัฒน์ 25 15 วัน ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมีและ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ป.1-6 18 20 
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 2) ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
ของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา 
(ชม./สัปดาห์) 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

1 นางสาวรัตนา  อุทโท 44 14 ค.บ. ประถมศึกษา ป.1-6 17 พนักงานราชการ 
2 นางสาวรตันาภรณ์  พูนทอง 33 7 คศ.บ. ปฐมวัย อ.3 30 อุดหนุน อบจ.ปทมุธาน ี
3 นางสาวพิไลวรรณ ยาค า 27 1 ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ป.1-6 17 อุดหนุน อบจ.ปทมุธาน ี

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
1.2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 3 17 

2. คณิตศาสตร์ 1 17 

3. วิทยาศาสตร์ 2 17 

4. สุขศึกษาและพลศึกษา - - 

5. ศิลปะ-ดนตรี 1 18 

6. ภาษาต่างประเทศ 1 17 

7. ปฐมวัย 2 30 

8. ประถมศึกษา 1 17 

9. คอมพิวเตอร์ 1 18 

10. สังคมศึกษา 1 18 

รวม 13 18 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน  
  1) จ านวนนักเรียน รวม 151 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 6 9 15  
อ.3 1 6 5 11  

รวม 2 12 14 26  

ป.1 1 11 10 21  

ป.2 1 13 81 21  

ป.3 1 12 9 21  

ป.4 1  15 12 27  

ป.5 1 14 5 19  

ป.6 1 9 7 16  

รวม 6 65 45 125  

รวมทั้งหมด 8 78 60 151  

   อัตราครู :  นักเรียน 1 : 15 
  2)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คน   คิดเป็นร้อยละ - 
  3)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
  4)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน    คิดเป็นร้อยละ - 
  5)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
  6)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
  7)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร อ.3 จ านวน 17 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1๐๐ 
         ป.6 จ านวน 15 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 

 
1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียน   จ านวน  3  หลัง  จ านวน  16 ห้องเรียน 
 อาคารประกอบ  จ านวน  3  หลัง  ได้แก่  โรงอาหาร ,  อาคารเอนกประสงค์ , โดมเอนกประสงค์ 
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1.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
      (ปีการศึกษา 2564) 

 ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอก (SAR) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
ได้รับการประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ของระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น พัฒนาการสมวัย ใฝ่ดี มีคุณธรรม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 

   ดี (๕ ข้อ) 
 

 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
    ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา 
    เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 
๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ 
    ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 

   ดี (๕ ข้อ) 
 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
    ในปีการศึกษาต่อไป 

 
๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
 
 



๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
จุดเน้น พัฒนาประสบการณ์เด็กอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มีคุณธรรม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 
๑. ครูมีการวางแผ่นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี 
    ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 

   ดี (๕ ข้อ) 
  

๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้    
    ในการจัดประสบการณ์ดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
    อย่างเป็นระบบ 

 
4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ         
    ครูอย่างเป็นระบบ 

 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
    ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  การประเมินคุณภาพภายนอก (SAR) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนได้รับการประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  จุดเน้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะที่ดี 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 

   ดี (๕ ข้อ) 
 

 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 
    เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน 
    ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 
๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ 
    ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๗ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 

   ดี (๕ ข้อ) 
 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

 
๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
    ในปีการศึกษาต่อไป 

 
5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 

   ดี (๕ ข้อ) 
  

๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 
    การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
    อย่างเป็นระบบ 

 
๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
    ของครูอย่างเป็นระบบ 

 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
    ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

1.6 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)  
 ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเสนอรายงานสอดคล้องกับการประเมินมาตรฐาน 
การศึกษาระดับประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน  โดย
โรงเรียนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยครบทุกมาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก      
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

     

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเสนอรายงานสอดคล้องกับการประเมินมาตรฐาน 

การศึกษาระดับประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน  โดย
โรงเรียนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาครบทุกมาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

 
  



๙ 
 

บทที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตดี เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
ครูเป็นมืออาชีพ บริหารแบบการมีส่วนร่วม สภาพภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                              

 

2.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้ปลอดจากสารเสพติด 
5. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
7. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 
8. ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กร คณะบุคคล ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้านปลอดจากสารเสพติดพร้อมก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารอย่างธรรมาภิบาล การจัดการศึกษาและการบริการ 
6. กรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
  



๑๐ 
 

2.4 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม น าความรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่  7 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์ที่  ๘ การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    
 

2.5 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   
เด็กดีมีคุณธรรม  กิจกรรมล้ าเลิศ  ก่อเกิดวิชาชีพ 
 

2.6 อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
  

2.7 ปรัชญาโรงเรียน                 
 สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 
 
2.8 อักษรย่อ                   
 ว.ผ.ห. 
 
2.9 สีประจ าโรงเรียน                   
 แสด–ขาว 

  



๑๑ 
 

2.10 สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 
 กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับปฐมวัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

1. พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้  
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๕. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา 

๖. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 
๗. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 
๘. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๙. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
10. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

3. พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กและ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

11. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
12. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
13. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ 
คิดค านวณ 

1. พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๘. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
๙. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑๐. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
11. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
12. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัด       

การศึกษา 13. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
15. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ 
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
15. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
16. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
17. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
18. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3. พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กและ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

19. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
20. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
21. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 
22. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษา 
  
 
 



๑๓ 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับปฐมวัย   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่

ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ์ได้  
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และ

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ

การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๒. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๓. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๔. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
    สื่อสาร ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

5. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน     
    สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัด    
    ประสบการณ์ 
7. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
    อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
8. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
9. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

๓. ร้อยละ 100 ของครูสามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

๔. ร้อยละ 100 ของครูท าวิจัยในชั้นเรียน  
๕. ร้อยละ 100 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วน 
    ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิด 
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

10. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

11. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

12. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

13. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ 
      น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับ 
      ปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑. ร้อยละ 100 ของครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๒. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 

 
 
 



๑๔ 
 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ    
    สื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ  
    คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
    หลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ 
    งานอาชีพ 
8. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด   
9. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ     
    แตกต่างและหลากหลาย 
11. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1.ร้อยละ ๘5 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่าน
ออก เขียนได้ 

2.ร้อยละ ๘5  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
   ปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ของ

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

4.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 

5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
หลักระดับดีขึ้นไป 

7. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

8. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

9. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับ 
    ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ 
    และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 

12. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
      พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
13. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา 
14. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเน้น 
      คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
15. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
      ทางวิชาชีพ 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

 



๑๕ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
16. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
     ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
17. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
     สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
     เรียนรู ้
 

3. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วน
อ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

4. ร้อยละ 100 ของครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

 
18. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
      ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
      ในชวีิตได้ 
19. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
      เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
20. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
21. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
      ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
22. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
      สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
      จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
      สถานศึกษา 
 

1. ร้อยละ 100 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ตามสภาพจริง 
3. ร้อยละ 100 ของครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ร้อยละ 100 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วน

ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

 

 
  



๑๖ 
 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
  โคโรนา 2019 (covid-1๙) 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ    
สถานะโครงการ/ กิจกรรม     เสร็จสิ้น   อยู่ระหว่างด าเนินการ   
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส                
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ (Covic-19) 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาจากครู อย่างปลอดภัยและทั่วถึงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
 พฤษภาคม ๒๕๖4 ถึง มีนาคม ๒๕๖5 
งบประมาณตามโครงการ /กิจกรรม 77,400.00 บาท 
 ใช้ไป 53,629.00 บาท  คงเหลือ  23,771.00 บาท   
ผลการด าเนินงาน 
 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 หรือ (Covic-19) โดยมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand, On Air, On Demand,  
On Line 
 นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาจากครูอย่างปลอดภัยและทั่วถึง 
ปัญหา และอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ชื่อโครงการ โครงการวันส าคัญต่าง ๆ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
สถานะโครงการ/ กิจกรรม     เสร็จสิ้น   อยู่ระหว่างด าเนินการ   
วัตถุประสงค์  
 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียนและชุมชน 
 2. นักเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น
ของตน 
 3. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและยอมรับความคิดเห็นบนความแตกต่าง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  
งบประมาณตามโครงการ /กิจกรรม ๕,๐๐๐.00  บาท 
 ใช้ไป ๖,๕๘๕ .00 บาท  คงเหลือ  - ๑,๕๘๕.00 บาท   
ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับโรงเรียนและชุมชน นักเรียนได้น าความรู้จากการปฏิบัติจริง 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น 
ปัญหา และอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการจัดการอบรม               
  ภายในสถานศึกษา PLC) 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล   
สถานะโครงการ/ กิจกรรม     เสร็จสิ้น   อยู่ระหว่างด าเนินการ   
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกพัฒนาทักษะที่เก่ียวกับ PLC 
 3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
 4. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
 วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๕  
งบประมาณตามโครงการ /กิจกรรม 2,๐๐๐.00  บาท 
 ใช้ไป 1,625.00 บาท  คงเหลือ  375.00 บาท   
ผลการด าเนินงาน 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
ปัญหา และอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่) 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล   
สถานะโครงการ/ กิจกรรม     เสร็จสิ้น   อยู่ระหว่างด าเนินการ   
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกพัฒนาทักษะที่เก่ียวกับ PLC 
 3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
 4. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
 วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๕  
งบประมาณตามโครงการ /กิจกรรม 3๕,๐๐๐.00  บาท 
 ใช้ไป 2,960.00 บาท  คงเหลือ  32,040.00 บาท   
ผลการด าเนินงาน 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
ปัญหา และอุปสรรค 
 ระยะเวลาการศึกษาดูงานยังไม่เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 
 ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 


