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การจั ดท าราย งานการ นิเทศ ติดตามประเมินผลกา รด าเนิ นงา นของโรงเรียน                                  
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สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนา ยก  ปีการศึกษา  
2563   มีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงานและจุดมุ่งหมาย เพ่ือการสะท้อนภาพความส าเร็จ
ของกา รด าเนิ นงานตา มแผน พัฒนาเด็กและเยา วชน ในถิ่ นทุ ร กันดา ร   ตามพระร าชด า ริ                              
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2560–2569  ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและของทุก
ภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย   ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  สามารถปรับให้
เหมาะกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแตกต่างกันไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ขอขอบคุณผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้อง     
ในการด าเนินการครั้งนี้   ได้แก่  คณะครู  ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง                
ทุกฝ่ายที่ท า ให้ได้ข้อมูลมาศึกษาในครั้งนี้   ทั้งนี้ หวังว่าผลการศึกษานี้  จะเป็นข้อมูล สารสนเทศ                      
ในการบริหารจัดการโรงเรียนตามพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
จ านวน  20  โรงเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  ตามตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า                      
กรมสมเด็จพระเทพรั ตน ราชสุ ดา ฯ  สยามบรมราช กุมา รี  ฉบับที่  5 พ.ศ.  2560–2569                          
ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิร าช เจ้ า   กรมสมเด็จพระเทพรัตรา ชสุ ดา ฯ  สยา มบรมร าช กุมา รี                
ได้โดยเสด็จพระราชด าเนินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ     
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่
ชนบทและท้ องถิ่นทุรกันดารทั่ วประเทศ  ท าให้พระองค์ท่านทรงทราบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็ น       
ความยากจน  ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่าง ๆ  การขาดบริการนสาธารณสุขและการศึกษา  จึงมี   
พระราชหฤทัยมุ่งม่ันที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พระองค์จึงทรงเริ่มงาน
พัฒนาของพระองค์เอง  ด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกคน    
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มเข็งและพ่ึ งตนเอง
ได้ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อันเป็นแนวทางสู่ความม่ันคง
และความยั่งยืน ของการ พัฒนาตามแนวพระราชด าริ  “ เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จ                               
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ     
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด 
 ส าหรับจังหวัดนครนายก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ      
สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงสอนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่โรงเรียน   
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ  ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เม่ือทรงมีชั่วโมง
ว่างจากการสอนได้เสด็จพระราชด าเนิน  ทรงเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาบริเวณใกล้เคียง   ในเขตอ าเภอ
เมืองนครนายก ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรหลาน  เด็กส่วนใหญ่จึงมี
ปัญหาด้าน โภชนาการและสุ ขภาพอนา มัย  ดังนั้ น จึงโปรดเกล้า  ฯ รับ โร งเรี ยนสังกัดส านั กงา น               
การประถมศึกษาจังหวัดนครนายกไว้ในโครงการตามพระราชด าริฯ เม่ือปี พ.ศ. 2532  เ ป็นต้นมา        
จนปัจจุบั นมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ จ านวน   20  โรงเรียน  โดยพระองค์ได้เสด็จ          
เป็นการส่วนพระองค์ ตามล าดับ  ดังนี้ 
  วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2530 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 
  วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2531 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 
  วันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2531 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 
  วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดเขาน้อย 
วันที่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 
วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดหนองเตยต้ังตรงจิตร 8 
วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดท่าด่าน 
วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดท่าชัย 
 
 
 
 
 



๒ 
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2532 โรงเรียนวัดหุบเมย 
วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2533 โรงเรียนวัดหุบเมย 
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี 
วันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ. 2541 โรงเรียนบ้านคลอง 14 

 
  ในปี พ.ศ. 2535  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน ของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ ซ่ึงพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2535 โรงเรียนวัดสันตยาราม 
  วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 

วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2538 โรงเรียนวัดพราหมณี 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2539 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2540 โรงเรียนวัดเอ่ียมประดิษฐ์ 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2541 โรงเรียนวัดท่าด่าน 
วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2542 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 
วันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ .2543 โรงเรียนวัดสุตธรรมราม 
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โรงเรียนวัดหนองเตยต้ังตรงจิตร 8 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2545 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดเขาน้อย 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนบ้างคลอง 14 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2551 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดหุบเมย 
วันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนธรรมปัญญา 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนวัดโคกล าดวน 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านคลอง 14 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนวัดท่าชัย 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
วันที่ 26  ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดสันตยาราม 
 
 
 
 
 



๓ 
 

วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดพราหมณี 
วันที่ 24  ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 

หมายเหตุ  ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ โรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา 
               จังหวัดนครนายก บริเวณใกล้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้แก่  โรงเรียน  
               วัดวังทิพย์พันธาราม  เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือรายงานผลการนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนิ นงานของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563   
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ  

กา รรา ยงานผลการนิ เทศ ติดตา มประเมินผลการด า เนิน งานของโร งเรียนใน โครงกา ร              
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563 จ านวน  20  โรงเรียน 
โดยจะด าเนินการายงานผล ฯ   2  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ 5             
พ.ศ. 2560–2569  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้ำนวิชำกำร  
  ด้านวิชาการ พิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ของนักเรียนโรงเรียน

ในโครงการตามพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา  2561 กับปีการศึกษา 
2562  

2. ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำฯ ประกอบด้วย  7  กิจกรรมหลัก   
1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน จ านวน  14  โรงเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  จ านวน  10  โรงเรียน 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  จ านวน  7  โรงเรียน 
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  จ านวน  13  โรงเรียน 
5. กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน  จ านวน  12  โรงเรียน 
6. กิจ กร รมส่ งเสริ มการอนุ รัก ษ์ทรั พย ากรธรรมชา ติและสิ่งแ วดล้อม  จ าน วน            

11  โรงเรียน 
7. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน  

12  โรงเรียน 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก น าผลการรายงานไปใช้ในการวางแผน
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริฯ 
        2. หน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการให้การสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้โรงเรียน                     
ในโครงการตามพระราชด าริฯ พัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
การด าเนินงาน 

  3. โร งเรียน ใน โครงกา รตามพระรา ชด า ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ รา ชเจ้ า   กรมสมเด็จ           
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 



 
 

ส่วนที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนใน โครงการ                                

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563 ในครั้งนี้ ได้ศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้อง  ได้แก่   

1. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560–2569 

 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                  
สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ 5 จัดท าขึ้นเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560–2569) เพ่ือเชื่อมต่องาน
พัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศ                        
ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสังคม
ดิจิทัล 
 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการเตรียมความพร้อม สามารถก้าวไปพร้อม ๆ กับ                  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฉบับที่ 
5 นี้  จึงได้จัดท าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2560– 2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่น้อมน า
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษา
แห่งชาติ   (พ.ศ. 2560–2574) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โดยก าหนดเป็น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีโดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล     

ในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วม  ในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ  

2. เพ่ือขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเอง   
ได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียน       
ไปพร้อม ๆ กัน  

3. เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด  ความรู้
และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งจากภายในประเทศ
และจากต่างประเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

 



๖ 
 

 
เป้าหมายหลัก 
การพัฒนาตามแผนฯ ฉบับที่ 5 ประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก 18 เป้าหมายย่อยของการ

พัฒนา ดังนี้  
เป้าหมายหลักท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กต้ังแต่ในครรภ์มารดา ประกอบด้วย                         

3 เป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแม่และเด็กในพ้ืนที่เฉพาะที่ยังมีอัตราการตายของ
ทารกและทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมสูงอยู่  ให้มีการดูแลเด็ก  ปฐมวัยทุกช่วงอายุ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย โดยแบ่งความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้มีการเชื่อมต่อของแต่ละ ช่วงอายุ ระหว่างบ้าน ศูนย์เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล 
จนถึงชั้นประถมศึกษา และยังส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ ดี มีพฤติกรรมสุขภาพ            
ที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซ่ึงปัจจุบันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ  

เป้าหมายหลักท่ี 2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย มุ่งเน้ น                
การท างานเชิงรุก  ส ารวจและจัดต้ังสถานศึกษาในพ้ืนที่ท่ีขาดโอกาส จัดกลุ่มโรงเรียน (Cluster) เพ่ือการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม                       
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและ อารมณ์ในส่วนของนักเรียน                   
ในพระราชานุเคราะห์นอกจากการเสริมทางวิชาการแล้ว ยังเน้น  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้เข้าสู่การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เพ่ิมขึ้นตามความต้องการของประเทศ  

เป้าหมายหลักท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทาง 
จริยธรรม ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องภาษาไทย พัฒนา  ครูผู้สอนให้
สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  ของเด็กนักเรียนด้าน
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อ่ืน ๆ ควบคู่กับการปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม การเตรียมความ
พร้อมส าหรับประชาคมอาเซียน และสนับสนุน ผลักดันให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมายหลัก ท่ี 4  เสริมสร้ างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการ งา นอาชีพ 
ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ที่ มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร  และเป็นระบบ 
ต้ังแต่การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ และการจัดท าบัญชีพัฒนา
หลักสูตรงานอาชีพที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับ แต่ละช่วงวัย พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สหกรณ์เพ่ือให้การปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
สัมฤทธิผล 

  เป้าหมายหลักท่ี  5  ปลูกฝังจิตส านึ กและพัฒนา ศักยภา พของเด็กและเย าวชน                             
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ที่มุ่งเน้นจัด กระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตน เอง เห็ นความงดงาม เกิดเป็นความปิติที่จ ะศึกษา เป็นความรัก                        
ความผูกพัน  หวงแหนในทรัพยากรของตน ร่วมในกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ธรรมชาติเป็นอุปกรณ์การสอน  

 
 
 
 



๗ 
 

เป้าหมายหลักท่ี 6  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ สืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ที่ มุ่งให้เด็กและเยาวชน                    
มีความรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ร่วมกันอนุรักษ์  วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย โดยท าให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันอย่างแท้จริง ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน     

เป้าหมายหลักท่ี 7  ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 
มุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการขยายงานพัฒนาจากโรงเรียนเข้าไปในชุมชนผ่านทางเด็กนักเรียน 
ทั้งกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้ถูก  สุขลักษณะ การน าความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การท าบัญชี               
การสหกรณ์มาใช้ในครอบครัว และชุมชน 

 เป้าหมายหลักท่ี 8  พัฒนาสถาน ศึกษาเป็น ศูนย์บ ริการความรู้  ป ระกอบด้วย 3 
เป้าหมาย ที่มุ่งหวัง  ให้โรงเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น นิทรรศการที่มี
ชีวิตเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง  ครูและเด็กนักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร มีการจัดการความรู้และเผยแพร่ต่อไป (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน                           
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2560-2569) 

ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาการด าเนิน งาน โรงเรียนตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ การเจ้ า กรมสมเด็จ                          
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  20  โรงเรียน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน                  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5                       
พ.ศ. 2560-2569 ซ่ึงประกอบด้วย 8 เป้ าหมายหลัก 18 เป้าหมายย่อย  โดยก าหนดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จ านวน  7  กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน 
2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 3)กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 4) กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  5)  กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน 6) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2.  ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงาน 
     เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

จ า กกา รด าเนิ น งา น ใน ปี  พ .ศ . 2562 ขอ งโ ร ง เรี ยน ใน โคร งกา รตา ม พระร า ชด า ริ                    
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 20 โรงเรียน ได้ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2569            
มีวิธีด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 



๘ 
 

 

เป้าหมายหลักท่ี 1  เสริมสร้างสุขภาพของเด็กต้ังแต่ในครรภ์มารดา 
   *ตัวชี้วัด 1   อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 
   *ตัวชี้วัด 2   ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
   *ตัวชี้วัด 3   ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีน้้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 
   *ตัวชี้วัด 4   ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีภาวะเต้ีย 
   *ตัวชี้วัด 5   ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
   
     ตัวชี้วัด 6   ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์  
    ตัวชี้วัด 7   ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเต้ีย 
    ตัวชี้วัด 8   ร้อยละของนักเรียนภาวะผอม 
    ตัวชี้วัด 9   ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
    ตัวชี้วัด 10 ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
    ตัวชี้วัด 11 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาเป็นโรคคอพอก 
    ตัวชี้วัด 12 อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อพันประชากรนักเรียน 
    ตัวชี้วัด 13 อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน 
    ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง 
    ตัวชี้วัด 15 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ 

       หมายเหตุ  :  * ไม่ได้น้าเสนอผลการด้าเนินงาน 

   เป้าหมายท่ี 1.1   หญิงต้ังครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 
    เป้าหมายท่ี 1.2  เด็กทุกช่วงอายุได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและมีพัฒนาการ                        
                                         ตามวัย 
  การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ 1.1 และ 1.2 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 – 5 เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว      
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชกุมารี จึงไม่มีการน าเสนอการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ 
 
    เป้าหมายท่ี 1.3 เด็กและเยาวชนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
                                         และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

    วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน โดยค านึงถึงคุณค่าทางอาหาร                      

ตามหลักโภชนาการผ่านโปรแกรม Thai School Lunch โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน     
เป็นหลัก และเพ่ิมอาหารเสริมพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการทุกคน โดยค านึงถึงความ
สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหาร  

 
 



๙ 
 

 
 2. จัดนมพร้อมด่ืมส าหรับนักเรียนทุกคน อย่างน้อยวันละ 200 มิลลิลิตร       

(1 ถุง) ต่อคน 
 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ได้แก่   

        3.1 ให้ ความรู้แ ละปรั บพฤติกรรมในกา รเลื อกบริ โภคอาหา ร                        
ที่เหมาะสมและการรักษาสุขภาพอนามัย เช่น การให้ความรู้กับผู้ปกครองด้านโภชนาการ และวิธีการเลี้ยง
ดูเด็กผ่านการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย 
        3.2 รณรงค์ให้ รับประทานผักและผลไม้  จัดป้ายนิเทศให้ ความรู้
เก่ียวกับการลดอาหารหวาน มัน เค็ม จัดกิจกรรมชมรม อย.น้อย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอาหาร   
       3.3 ให้บริการและเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพอนามัยจากครูและผู้น า
นักเรียนโดยการตรวจสุขภาพประจ าวัน  เช่น  ตรวจเล็บ  ตรวจฟัน  ตรวจเหา  ฉีดวัคซีนตามระยะ   
    3.4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยจัดเครื่องเล่นสนาม ฝึกกายบริหาร 
เช่น   การเต้นแอโรบิค การออกก าลังกายด้วยไม้พลองแบบป้าบุญมี   การออกก าลังกายโดยใช้ตาราง                   
๙  ช่อง   เป็นต้น 
        3.5 ประสานความร่วมมือกับ โรงพยา บาลประจ าจังหวัด  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในการตรวจสอบสุขภาพนักเรียน 
        3.6 จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
        3.7 ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  เช่น ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยง   
ไก่ไข่   เลี้ยงปลา ฯลฯ  

 4. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  เช่น  สถานที่รับประทานอาหาร 
สถานที่  ออกก าลังกาย  สนามเด็กเล่น  ห้องส้วม สนามกีฬา ฯลฯ 
   5. ก าหนดมาตรการในการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในร้านค้าสหกรณ์
ภายในโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการบริโภคอาหารและ
เครื่องด่ืม                  ที่ท าลายสุขภาพ 

 6. สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงระบบน้ า ด่ืมของโรงเรียนให้สะอาดและ
ปลอดภัย  

 7. ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กนักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  อุบัติเหตุต่าง ๆ 

 สรุปผล  
  1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  3.92 
  2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีภาวะเต้ีย ร้อยละ 2.56 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 1.62 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 1.45 
  3. นักเรียนระดับปฐมวัยมีภาวะผอม ร้อยละ 3.92  ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 2.81 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 1.94 
 
 
 



๑๐ 
 
  4. นัก เรี ยนร ะดับปฐมวัยมีภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.02  ร ะดับประถมศึกษา                         
ร้อยละ 13.13 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.04 
  5. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ระดับปฐมวัย ร้อยละ 94.98 ระดับประถมศึกษา    
ร้อยละ 92.61  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 97.33 
  6. นักเรียนไม่เป็นโรคคอพอกและโรคไข้มาลาเรีย ร้อยละ 100 
  7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง ผ่านเกณฑ์               
ร้อยละ 94.68  
  8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95.35  
 
 
 การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
   แผนภูมิท่ี 1  เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนักเรียนระดับปฐมวัย  
                                    ปีการศึกษา 2560 – 2561 
    

 

 

 

 

 

 

 
   จากแผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนักเรียนระดับปฐมวัย พบว่า                   
ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับปฐมวัยมีภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ภาวะเต้ียและผอม ลดลงกว่า                          
ปีการศึกษา 2560 ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เพ่ิมขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๒.๐๐

๔.๐๐

๖.๐๐

น้ าหนักน้อย เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน

๔.๐๑
๓.๕๑

๔.๖๗

๒.๑๗ ๒.๕๐
๓.๙๒

๒.๕๖

๓.๙๒ ๓.๙๒ ๔.๑๐

ภาวะโภชนาการ

ร้อยละ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑



๑๑ 
 
 

   แผนภูมิท่ี 2  เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนักเรียนระดับประถมศึกษา 
                                    ปีการศึกษา   2560-2561 
 

 

 

 

 

 

 

   จากแผนภูมิ ท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนักเรียนระดับ          
ประถมศึกษา  พบว่า ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับประถมศึกษามีภาวะเต้ีย คิดเป็นร้อยละ 1.65                  
ซ่ึงลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 ส่วนภาวะผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เพ่ิมขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560 

   แผนภูมิท่ี 3  เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
          ตอนต้น ปีการศึกษา 2560-2561 

 

 

 

 

 

 

   จากแผนภูมิ ท่ี 3 เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีภาวะเต้ีย คิดเป็นร้อยละ 1.45                   
ซ่ึงลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 ส่วนภาวะผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เพ่ิมขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560 
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   แผนภูมิท่ี 4  เปรียบเทียบร้อยละของสมรรถภาพทางกายนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์  
          จ าแนกตามระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2560-2561 
 
 
 
 

 

 

 

 
   จากแผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบร้อยละของสมรรถภาพทางกายนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
จ าแนก ตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า  
   - นักเรียนระดับปฐมวัย มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 95.50 ซ่ึง
ลดลงกว่าปีการศึกษา 2560   
   - นักเรียนระดับประถมศึกษา มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 92.72            
ซ่ึงลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 
   - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
97.33 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 
 
   แผนภูมิท่ี 5  เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกต้อง                                 
                                   และสุขนิสัยท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
           ปีการศึกษา 2560-2561 
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๑๓ 
 
   จากแผนภูมิ ท่ี 5 เปรียบเที ยบร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง                 
และสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  พบว่า นักเรียน                   
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 94.68 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560                
ส่วนพฤติกรรมด้านสุขนิสัยที่พึงประสงค์ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95.35 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 
เช่นกัน 

เป้าหมายหลักท่ี  2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
    ตัวชี้วัด 16 ร้อยละของนักเรียนที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ตัวชี้วัด 17 ร้อยละของเด็กและเยาวชนพิการที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

   เป้าหมายท่ี 2.1 เด็กท่ีขาดโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการพัฒนา 
                                        เพ่ิมขึ้น  
   วิธีด าเนินงาน 

     1. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งบริบท
ภา ยใน และนอกห้ อง เรี ยน  โดยกา รปรับปรุงอาคารเรี ยน   สนามเด็ก เล่น   พ้ืนที่ แปลงเกษตร  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน  

  2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ             
กับจ านวนนักเรียน และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  3. จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและหลากหลาย เช่น การจัด                  
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV การสอนนักเรียน             
ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์  การสอนแบบบูรณาการด้านวิชาการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และ ด้านทักษะการด ารงชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน   

  4. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เช่น 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น 

   สรุปผล 
    ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 300 คน ได้รับโอกาสทางการศึกษา เข้า ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน คิดเป็น                  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
   ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบร้อยละของการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับ 
                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560-2561 
 
 
   

 
 
 
 
 

     จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบร้อยละของการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ในระดับ                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้า ศึกษาต่อ                 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 
   เป้าหมายท่ี 2.2  เด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพร่องด้านร่างกาย สติปัญญา                           
                                         และอารมณ์  ได้รับบริการทางการศึกษาเหมาะสม  

   วิธีด าเนินงาน 
 1. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของครูให้ มีควา มรู้  ความเข้ าใจเก่ี ยวกับ                      

การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย  สติปัญญาและอารมณ์ 
   2. พัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา                  

เพ่ือเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตร                
และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนาหลั กสูตรให้มีความพร้อมในการสอน เด็กและเย าวชนที่มีความ
บกพร่อง โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความพกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    4. ครูผู้สอนจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล ( IEP) และ ( IIP) โดย                         
จัดกิจกรรมแบบเรียนรวมแต่แยกกลุ่มออกมาสอนจากเด็กปกติในวิชาหลัก 
    5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเก่ียวกับภาวะความบกพร่องของ                    
บุตรหลาน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตน 
    6. บริการน านักเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากครู ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองผล 
    7. มีเครือข่ายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร           
ประจ าจังหวัดนครนายกให้ความรู้ และแนะน าเก่ียวกับการดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง 
 
  สรุปผล 

  ในปีการศึกษา 2561 มี เด็กและเยาวชนพิการ จ านวน  119 คน ได้รับโอกา ส                          
ทางการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 
ท่ีจบ ป.๖ (คน) 

จ านวนนักเรียน 
ท่ีเรียนต่อ ม.๑ (คน) 

ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๙๓ ๒๙๒ ๙๙.๒๙ 

๒๕๖๑ 
 

๓๐๐ ๓๐๐ ๑๐๐ 



๑๕ 
 
 การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
   ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบร้อยละของเด็กพิการท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ                     
                                  ท่ีเหมาะสม ปีการศึกษา 2560-2561 
 
 
 
 
 
 

 
   จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบร้อยละของเด็กพิการที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ                       
ที่เหมาะสม ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100                       
ซ่ึงเท่ากับปีการศึกษา 2560 

  เป้าหมายหลักท่ี  3  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม                                  

    ตัวชี้วัด 21 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    ตัวชี้วัด 22 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    ตัวชี้วัด 23 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ตัวชี้วัด 24 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ตัวชี้วัด 25 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีจริยธรรมต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
    ตัวชี้วัด 26 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3                  
ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

   เป้าหมายท่ี 3.1 เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทย  
     คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

  วิธีด าเนินงาน 
   1. ก าหนดจุดเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นนโยบายส าคัญ 6 ข้อหลักของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้แก่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทักษะคิดแคล่วคล่อง ว่องไวเขียน
อ่าน สื่อสารเทคโนโลยี จัดการดีสิ่งแวดล้อม และน้อมน าศาสตร์พระราชา 
   2. ส่ ง เสริ มให้ ทุ ก โร งเรี ยนจั ดท า แผน ยกระดับ คุณ ภาพกา รศึกษา  โดย ใช้ ผล                    
การประเมิน  เป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใน 

ปีการศึกษา 
จ านวนเด็กพิการ 

(คน) 
จ านวนเด็กพิการ 

ท่ีได้รับโอกาสฯ (คน) 
ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๑๔๘ ๑๔๘ ๑๐๐ 

๒๕๖๑ 
 

๑๑๙ ๑๑๙ ๑๐๐ 



๑๖ 
 
   3. ส่งเสริมให้ครูจัด กิจ กรรมกา รเรียนการสอนที่ หลากหลา ยรูปแบบ  โดยเน้ น                
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)  และการสอน
แบบโครงงาน (Project Based Learning) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกระบวนการคิดสอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

   4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 60 พรรษา  และสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครู 

 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.1  ด้ านภาษา ไทย เช่น กิจ กรรมส่ งเส ริมกา รอ่านภาษาไทยวัน ละค า                      

วันสุนทรภู่  ตะกร้าความรู้ เคลื่อนที่  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริฯ และงานค่ายวิชาการ  เป็นต้น 
    5.2  ด้านคณิตศาสตร์ เช่น กิจกรรมคณิตคิดเร็ว การท่องสูตรคูณ การค านวณ
คณิตศาสตร์  การสอนแบบเวทคณิต  และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เป็นต้น 

  5.3  ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรม Science Lab แห่งการเสาะหาความรู้   ค่ายวิทยาศาสตร์    
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาการค านวณ (Computing Science)       
และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เป็นต้น 

  5.4 ด้านภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  การท่องและเขียน
ค าศัพท์  กิจกรรม Christmas Day   การอ่านภาษาอังกฤษวันละค า และ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  เป็นต้น 

     6. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดค า และการใช้ สีพยัญชนะ  
สระ มาใช้เพ่ือฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  

   7. ส่งเสริมการใช้สารานุกรมส าหรับเยาวชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น              
การอ่านและสรุปสาระส าคัญจากสารานุกรม การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม เป็นต้น  

     8. จัดเวทีการน าเสนอผลงาน การประกวดผลงานของเด็กนักเรียนระดับต่าง ๆ  เช่น 
กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโรงเรียนโครงการพระราชด าริฯ 
พ้ืนที่เครือข่ายภาคกลาง                                                                       
  9. พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยของนักเรียนและชุมชน            
ศูนย์การเรียนรู้ “เจ้าฟ้าของคนเดินดิน”  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เช่น 
ภาษาไทยวันละค า  ภาษาอังกฤษวันละค า  ตะกร้าความรู้เคลื่อนที่  บันทึกการอ่าน  เสียงตามสาย                  
เปน็ต้น 

 
 
 

 



๑๗ 
 
  สรุปผล 
   คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
    1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.45 
    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.19 
    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.68 
         4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนน                          
                                   เฉลี่ยร้อยละ 30.76 
   คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
    1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.48 
    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.42 
    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.03 
    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนน                                        
                                   เฉลี่ยร้อยละ 26.29 

การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
แผนภูมิท่ี 6  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา                                     
               ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
               จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิท่ี 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริฯ จ านวน ๒๐ โรงเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560  
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 
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๑๘ 
 

แผนภูมิท่ี 7  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา  
       ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

      จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 จากแผนภูมิ ท่ี  7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริฯ จ านวน 20 โรงเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น
กว่าปีการศึกษา 2560 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 

  เป้าหมายท่ี 3.2 เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วิธีด าเนินงาน 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าถึงบริการของระบบสื่อสารและเทคโนโลยี                       
เพ่ือการศึกษา เช่น  สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT)  การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อ การสอนอิเล็กทรอนิกส์  การใช้ Application ประกอบการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
เช่น   การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกใช้
ข้อมูลอย่างเหมาะสม การน าเสนอสารสนเทศโดยเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเชิงตรรกะร่วมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม เช่น การสอน                     
Coding by Kid Bright เป็นต้น 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีพ้ืนฐานงานอาชีพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี               
ในการสร้างงานอาชีพหรือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ไปเรียน                 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
 
 
 
  สรุปผล 
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๑๙ 
 
   1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.53 

  2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.38 

  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
แผนภูมิท่ี 8  เปรียบเทียบร้อยละของทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และ 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภู มิ ท่ี 8  เปรียบเทียบร้อยละของทักษะการใช้เทคโน โลยีสารสนเทศของ

นักเรียน    ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริฯ จ านวน 20 โรงเรียน พบว่า  
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.53 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 76.38 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 
 

    เป้าหมายท่ี 3.3 เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคม 
                                        อาเซียน 

   วิธีด าเนินงาน 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องประชมคมอาเซียน เช่น 
จัดท าป้ายนิเทศ จัดหาหนังสือเก่ียวกับประชาคมอาเซียนส าหรับให้บริการค้นคว้าในห้องสมุด  จัดกิจกรรม
ทักทาย สนทนาเป็นภาษาอาเซียน เป็นต้น 

  2. พัฒนาปรับปรุงศูนย์ประชาคมอาเซียนที่มีอยู่ที่โรงเรียนให้มีข้อมูลข่าวสาร  
ที่ถูกต้องพร้อมจัดท าห้ องอาเซียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียน รู้ภ ายในโรงเรียน และจัดกิจรรมวันอาเซียน         
เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชาติต่างๆ เช่น ภาษาพูด  ความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย เป็นต้น 
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๒๐ 
 
    3. บูรณาการเรียนการสอน เนื้ อหาของประชาคมอา เซียน ในกลุ่มสาร ะ        
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของประชาคมอาเซียน      
มีความรู้และเข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการค้าการลงทุนร่วมกันในฐานะ            
เพ่ือนบ้านที่ดี 
  สรุปผล 
   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและ
พัฒนาปรับปรุงศูนย์ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ส่งผลให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา เชื้อชาติ ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน       
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับเยาวชนเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งหวังให้เยาวชน ทุกคน                 
มีการศึกษา มีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ 

  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
     ตามเป้าหมายที่ 3.3 เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคม
อาเซียน ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูลนี้  ดังนั้นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคม
อาเซียน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2569โดยด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 

    เป้าหมายท่ี 3.4 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   วิธีด าเนินงาน : เน้นการพัฒนาโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
        1. จัดการฝึกอบรมประจ าปีเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้กับครูผู้สอนในการถ่ายทอด
ความรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้ องกับทักษะที่จ า เป็น ในศตวรรษที่  21 เช่ น อบรมเชิงปฏิบั ติการ สอนวิ ทยาการค านวณ 
(Computing Science) สู่ชั้นเรียน  อบรมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  อบรมการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) เป็นต้น 
        2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงงานคุณธรรม  ค่ายคุณธรรม  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมตาม                  
รอยพ่ออย่างพอเพียง  กิจกรรมวิถีชีวิตชาวนครนายก เป็นต้น 
        3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกล
ผ่านดาวเทียม และการใช้สื่อ 60 พรรษา กับกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 
        4. พัฒนาครูให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
        5. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การอบรม
พัฒนาครูเก่ียวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรม SchoolMIS เป็นต้น 
        6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท างานวิจัยจากงานประจ าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น  การท าวิจัยในชั้นเรียน  การจัดท า ID Plan                   
การอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนาแบบออนไลน์  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ในสถานศึกษา    เป็นต้น 



๒๑ 
 
        7. จัด เวที กา รน า เสนอผลงา น  เผยแพร่อ ง ค์ควา มรู้  น วัตกร รม เพ่ื อ              
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ได้แก่ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียน              
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ      
สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
        8. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ 
      8.1 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาทักษะครูและนักเรียนด้านสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตั ว                   
Kid Bright  
      8.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พัฒนาครูด้านการจัดการ เรียนรู้      
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
      8.3 มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาทักษะครูด้าน Coding สู่สังคมดิจิตอล  
      8.4 มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาครูเก่ียวกับกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

  สรุปผล 
   จากการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.42 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561                  
มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.63 
  
  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

แผนภูมิท่ี 9  เปรียบเทียบร้อยละของของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
                 และจริยธรรมระดับดีขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

จากแผนภูมิ ท่ี 9 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับดีขึ้นไป ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริฯ จ านวน 20 โรงเรียน พบว่า  

๘๑.๔๘

๗๘.๕๗

๙๑.๔๒

๖๕.๖๓

๐. ๒๐. ๔๐. ๖๐. ๘๐. ๑๐๐.

ป.6

ม.3

ร้อยละ

ระดับชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐



๒๒ 
 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.42 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.63 ซ่ึงลดลงจากปีการศึกษา 2560 

  เป้าหมายหลักท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 

    ตัวชี้วัด 27 ปริมาณผลิตผลทางการเกษตร 
    ตัวชี้วัด 28 คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    ตัวชี้วัด 29 คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                 ปีที่ 6 
    ตัวชี้วัด 30 คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

    เป้าหมายท่ี 4.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรย่ังยืน           
                                        ในการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค  

  วิธีด าเนินงาน 
    1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  และทักษะในการท าเกษตรอย่างยั่งยืน                
เพ่ือผลิตอาหารส าหรับการบริโภค และงานด้านอาชีพที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ดังนี้ 
     1.1 ด้านการเกษตร ต้ังศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนสู่ชุมชนเพ่ือ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัย กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัว ผักไฮโดรโปรนิกส์ การเพาะเห็ด               
การท านาข้าว การปลูกผลไม้และพืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ ด           
ท าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมัก เป็นต้น 
     1.2 ด้านงานประดิษฐ์และงานช่าง กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ได้แก่  กรอบรูป                  
หมอนหนุน  หมวกจากถุงนม  พับเหรียญโปรยทาน  งานจักสานจากใบมะพร้าว  ของช าร่วย พวงมโหตร  
เสื้อมัดย้อม  ดอกไม้ประดิษฐ์  ดอกไม้จันทน์  งานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เป็นต้น 
     1.3 ด้านอาหาร กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ได้แก่   
      1) การถนอมอาหาร เช่น การท าไข่เค็ม มะนาวดองน้ าผึ้ง  ปลาดุกเค็ม  
มะดันดอง  มะยมดอง  มะม่วงหาวมะนาวโห่  มะม่วงแช่อ่ิม  มะขามแช่อ่ิม  การแปรรูปกุยช่าย                            
การแปรรูปมัลเบอร์รี่  การแปรรูปใบชา  การแปรรูปจากกล้วย  เป็นต้น 
      2) การประกอบอาหาร เช่น น้ า ด่ืมสมุนไพรทุกประเภท ไอศกรีม
สมุนไพร น้ าพริกปลาย่าง  การท าเบเกอรี่ต่างๆ  เป็นต้น  
      3) งานอาชีพที่ขยายผลสู่ครัวเรือน เช่น น้ ายาเอนกประสงค์  น้ ายา
ปรับผ้านุ่ม แชมพูสระผม  ผ้ามัดย้อม  เทียนหอมสบู่จากรังไหม  โลชั่นต่างๆ เป็นต้น 
    2. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืน ตามอุดมการณ์   
 
ของสหกรณ์ เช่น กิจกรรมการออมทรัพย์ การขาย การท าบัญชีงบดุล การท าบัญชีครัวเรือน กิจกรรม
ร้านค้า  การจัดประชุมสหกรณ์ แต่งต้ังคณะกรรมการสหกรณ์เพ่ือต่อยอดการประกวดแข่งขัน  ตลาดนัด



๒๓ 
 
อาชีพ กิจกรรมเถ้าแก่น้อย กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์  กิจกรรมเยาวชนวัยใสหัวใจ
ผู้ประกอบการ และจัดหลักสูตรการเรียนรู้สหกรณ์ลงในหลักสูตรสถานศึกษา  
    3. ส่งเสริมการน าพันธุ์พืช สัตว์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านต่างๆ  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้  
     3.1 ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น การท าน้ าพริกปลาดุกย่าง  
กุยช่ายอบชีส  แยมมัลเบอร์รี่  มัลเบอร์รี่ลอยแก้ว  โยเกิร์ต เป็นต้น   
     3.2 ด้านงานอาชีพ  เช่น  การตัดผม  ผ้ามัดย้อม  การจักสาน  การท า      
ขนมไทย  การท าดอกไม้จันทน์ เป็นต้น  
     3.3 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับพระราชทานเมล็ด
พันธุ์ มาให้ ใช้ในกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ส านักงานประมงจังหวัด
นครนายก  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

 สรุปผล 
1. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับในปีการศึกษา 2561 (พ.ย.61 – มี.ค.62) ได้แก่                         

เนื้อสัตว์ปีก 235.89 กิโลกรัม  ไข่ไก่/ไข่เป็ด 73,222 ฟอง  ปลา 1,201.04 กิโลกรัม  ถั่วเมล็ดแห้ง                
30 กิโลกรัม  ผัก 3,243.19 กิโลกรัม  และผลไม้  1,092.50 กิโลกรัม  

2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาการเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  

2561 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.33 
 
  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
    ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของวิชาเกษตร ของนักเรียน                
         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 

     

 
  จากตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาเกษตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.33 ซ่ึงพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
กว่าปีการศึกษา 2560 
 

 

 
   เป้าหมายท่ี 4.2  เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านอาชีพท่ีจ าเป็น 
                  ในการด ารงชีวิตอย่างน้อย 1 อาชีพ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีรับการประเมิน 

ผลคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๙๗ ๙๙.๕๕ ๘๖.๔๔ 
๒๕๖๑ ๓๐๓ ๙๙.๓๔ ๘๖.๓๓ 



๒๔ 
 
   วิธีด าเนินงาน 
    1. พัฒนาหลักสูตรงานอาชีพที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของครอบครัวและชุมชน  โดยโรงเรียนบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้             
จัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและความต้องการของผู้เรียน เช่น การตัดผม จักสานไม้ไผ่ ปลูกผักอินทรีย์  
ท าพิมเสนน้ า  พรรณพฤกษาบุหงาหอม  น้ ายาเอนกประสงค์  การแปรรูปอาหารทุกประเภทตามผลิตผล
ในท้องถิ่น  การท าเบเกอรี่  เป็นต้น 
    2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติในงาน
อาชีพที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน  โดยมีหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรอาหารทั้งของศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม  เช่น  หลักสูตรโรตีมะตะบะ  หลักสูตรอาหารมุสลิม  หลักสูตรการท ากุยช่าย  หลักสูตร 
การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  หลักสูตรมัลเบอร์รี่ เป็นต้น 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันโดยใช้หลักการสหกรณ์ โดยจัด
กิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ  กิจกรรมร้านค้า  กิจกรรมออมทรัพย์ฝากเงินทุกวันและสรุปงบรายเดือน 
และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ให้นักเรียนได้ขายผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนและชุมชนเข้ามาขายในโรงเรียน 
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งของส่วนตนและของสหกรณ์โรงเรียน และจัดต้ังคณะกรร มการด าเนิน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 
  สรุปผล 
   คะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาชีพที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                    
ปีที ่  6   ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.04 
 
  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
    ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของวิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
                                  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2561 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีรับการประเมิน 

ผลคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๙๗ ๙๙.๓๓ ๘๗.๘๗ 
๒๕๖๑ ๓๐๓ ๙๙.๓๔ ๘๘.๐๔ 

    จากตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาชีพที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิต                 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.04 ซ่ึงพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 

 

   

เป้าหมายท่ี 4.3  เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์  
     สหกรณ์ 
   วิธีด าเนินงาน 



๒๕ 
 
   1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ เรื่องหลักการสหกรณ์ และ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์  
   2. มีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ เพ่ือใช้เป็นสื่อพัฒนาความรู้                
และทักษะเบื้องต้นทางด้านสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมด้วยหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ โดยนักเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน   
จดบันทึกการประชุม  ตลอดจนการรับฝากเงิน  การท างบดุล ก าไรขาดทุน การท าบัญชีสหกรณ์                
การปันผลกิจกรรมร้านค้า  
   3. ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมสหกรณ์ เช่น เผือกฉาบ เห็ดสามรส   
แหนมเห็ด พิมเสนน้ า เลม่อนลาเวลเดอร์ มะยม มะขาม มะดันแช่อ่ิม มัลเบอรี่ลอยแก้ว ชาใบหม่อน เห็ด                 
และผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
 
 สรุปผล 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาสหกรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 256๑ 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.98  
 
  การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
    ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของวิชาสหกรณ์ ของนักเรียนชั้น 
                                  ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2561 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีรับการประเมิน 

ผลคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๙๗ ๙๘.๕๔ ๘๔.๑๓ 
๒๕๖๑ ๓๐๓ ๙๙.๓๔ ๘๑.๙๘ 

         จากตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ร้อยละของวิชาสหกรณ์  ของนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.98 ซ่ึงพบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 

เป้าหมายหลักท่ี 5  ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์         

                        ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                         ตัวชี้วัดท่ี 31 คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
         เป้าหมายท่ี 5.1 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                             และส่ิงแวดล้อมของตนเอง 
     วิธีด าเนินการ 



๒๖ 
 

             1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
บูรณาการความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน
และท้องถิ่นของตนเอง 

             2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นปัญหาจาก
สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน นักเรียนรู้จักบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรม
ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกดาว กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละต้น กิจกรรมท าปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมจัด
สวนหย่อม กิจกรรมท าความสะอาดตามเวรสี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมวันท าความ
สะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)  

             3. จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนัก หลักการจัดการของเสีย ๓Rs (Reduce 
Reuse Recycle) ผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ได้แก่  
                   ๓.๑ กิจกรรม Reduce เช่น กิจกรรมถุงผ้าหรรษา กิจกรรมปิดฉันนะถ้าไม่ใช้  
กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้   
                   ๓.๒ กิจกรรม Reuse เช่น กิจกรรมใช้ฉันให้ คุ้มค่า ทั้งหน้า–ทั้งหลัง กิจกรรม  
แก้วนั้นส าคัญไฉน กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย 
                   3.3 กิจกรรม Recycle เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ                  
ปุ๋ยหมักจากใบไม้ 
   4. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย “เยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ    
ฝึกทักษะที่จ าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และน าความรู้ไปต่อยอดขยายผลกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชมและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน  

  สรุปผล 
  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา     
  ตารางท่ี ๖ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                 และส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
                                 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีรับการประเมิน 

ผลคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๙๗ ๙๙.๖๖ ๘๖.๖๗ 
๒๕๖๑ ๓๐๓ ๙๙.๓๔ 84.34 

 
จากตารางท่ี ๖ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
84.34  ซ่ึงพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                                                   
  

เป้าหมายหลักท่ี ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด                      

             วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาติ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๓๒ คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน 
                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เป้าหมายท่ี ๖.๑ เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม 
 และภูมิปัญญา 

 วิธีด าเนินงาน  
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดเป็น
หน่วยบูรณาการวันส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
วันลอยกระทง เป็นต้น 
  2. จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน น าวิ ทยากร
ท้องถิ่นมาให้ความรู้ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เน้นทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนั กเรียน เช่น ดนตรีไทย การท าอาหาร ปลูกพืชสมุนไพร             
การทอพรมเช็ดเท้า การท าไม้กวาดดอกหญ้า เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ การเลี้ยงปูนา เป็นต้น 
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต เพ่ือให้
นักเรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต  
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมสืบสานวัฒนธรรมกับชุมชน ให้ความร่วมมือกับองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นในการร่วมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งานบูชามานข้าวหรือพิธีท าขวัญ
ข้าว งานบุญข้าวประดับดิน  กิจกรรมขึ้นวัดท าบุญทุกวันพระ เป็นต้น 
 
 



๒๘ 
 
     5. จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดงผลงานและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานต่างๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญกับชุมชน เป็นต้น 

 
สรุปผล 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              

ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๓ 

 การเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 ตารางท่ี ๗ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
         ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีรับการประเมิน 

ผลคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๙๗ ๙๔.๒๕ ๘๒.๒๔ 
๒๕๖๑ ๓๐๓ ๙๓.๔๐ ๘๔.๐๓ 

 จากตารางท่ี ๗ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๓ ซ่ึงพบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  เป้าหมายหลักท่ี 7 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
    ตัวชี้วัด 33 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจกรรม 

   เป้าหมายท่ี  7.1 การน ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิตอาหาร 
    ในระดับครัวเรือน  
 
   วิธีด าเนินงาน 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ โรงเรียนด าเนินการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครัวเรือน      
หรือชุมชน ในกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 

  ๑.๑ กิจ กรรมด้านการเกษตร ได้แ ก่ ปลูกผั กปลอดสารพิษในครัวเรือน       
ปลูกไม้เลื้อย ปลูกผลไม้  ผักบุ้งในตะกร้า  พืชผักในขวด  การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  การเพาะเห็ดนางฟ้า
โดยไม่ใช้ฟาง  การปลูกมะนาว  การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์  และการท าหลุมพอเพียง  

  ๑.๒ กิจกรรมด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนตาม
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  การเลี้ยงเป็ด  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  และการเลี้ยงกบ   

  ๑.๓ กิจกรรมด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ได้แก่ การมอบแม่พันธุ์ 
ไก่พันธุ์ไข่ให้แก่ผู้ปกครอง  การมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูก  การมอบปุ๋ยหมัก       
น้ าหมักชีวภาพ  และยาไล่แมลงชีวภาพให้น าไปใช้ที่ครัวเรือน 
 
 
 



๒๙ 
 

   ๑.๔ กิจกรรมด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ได้แก่ การให้ความรู้สู่การปฏิบัติการผลิต 
อาหารปลอดภัย  การอบรมเก่ียวกับการแปรรูปและการถนอมอาหาร  การอบรมเรื่องการท า  ปุ๋ยหมัก       
ปุ๋ยอินทรีย์  และการอบรมเก่ียวกับยาฆ่าแมลงโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 
      ๒. ครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรมติดตามการด าเนิน งานในครัวเรือนของนักเรียน 
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสู่ชุมชน 
 
    เป้าหมายท่ี 7.2 เด็กและเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวมีการปรับเปล่ียน 
                                        พฤติกรรมสุขภาพและร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านและ  
                                        ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

    วิธีด าเนินงาน 
     ๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดย
โรงเรียนด าเนินการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนหรือชุมชน ดังนี้ 
     ๑.๑ ส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ และการออก
ก าลังกายให้เหมาะสมตามวัย 
     ๑.๒ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ลดการจ าหน่ายน้ า อัดลม  
ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น 
    ๒. รณรงค์การจัดการชุมชนและแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ  เช่น  
การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ การน าขยะมาท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
    ๓. ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
การท าความสะอาด  ปลูกต้นไม้  บริเวณบ้าน วัด  โรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
    ๔. จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ปกครอง 
 
   เป้าหมายท่ี  7.3 เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพ 
                                        ท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การบัญชีมาใช้ในครอบครัว  
 
   วิธีด าเนินการ 
    ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ด าเนินการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนหรือชุมชน โดยการฝึกอบรม               
การท าบัญชีครัวเรือน  บัญชีหน้าฟาร์ม  เช่น  บัญชีไข่ไก่  บัญชีเลี้ยงปลาดุก บัญชีการจ าหน่ายพืชผักสวน
ครัว ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
    2. สนับสนุนนักเรียนให้น าความรู้เก่ียวกับการท าบัญชีครัวเรือนไปขยายผล       
สู่ครอบครัวตนเอง 

   3. สนับสนุนนักเรียนในการน าความรู้ด้านทักษะวิชาชีพมาใช้ในครอบครัวและ
ชุมชน เช่น  ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักรับประทานเองที่บ้าน 

   4. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  เช่น หนึ่งห้องเรียน...หนึ่งอาชีพ อาชีพการเลี้ยง 
ไรแดง เป็นต้น 
 
  



๓๐ 
 
  สรุปผล 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๒,๓๑๕ ครัวเรือน พบว่า มีการขยาย
ผลกิจกรรมจากโร งเรียนสู่ชุ มชน  จ า นวน  ๒,๐๔๗ ครัว เรื อน  คิดเป็ นร้ อยละ ๑๖.๖๒ ดังแสดง            
ตามแผนภูมิที่ ๑๐ 

 แผนภูมิท่ี ๑๐ แสดงจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการขยายกิจกรรม ของโรงเรียนในโครงการ 
      ตามพระราชด าริฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายหลักท่ี 8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู ้

    ตัวชี้วัด 34 จ านวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

     เป้าหมายท่ี ๘.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนิทรรศการ 
                                        ท่ีมีชีวิต เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมา 
                                        ศึกษาทดลอง 
    
   วิธีด าเนินงาน 

  1. สร้างศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการเกษตร  ด้านการประมง  ด้านปศุสัตว์  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  

   ๑.๑ ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักในภาชนะต่างๆ การปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปรนิกส์ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  การเพาะเห็ดนางฟ้าโดยไม่ใช้ฟาง  การปลูกผักบุ้งต้นอ่อน                
เป็นต้น 
      ๑.๒ ด้านการประมง เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปูนา  การเลี้ยงกบ 
เป็นต้น 
     ๑.๓ ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ด เป็นต้น 

  2. มีการบริการให้ความรู้โดยจัดนิทรรศการการเรียนรู้แบบมีชีวิตให้ผู้สนใจได้
ศึกษาทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

 
 
 

๑๒,๓๑๕

๒,๐๔๗ ร้อยละ
16.62

จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการขยายกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จ านวนครัวเรือนท้ังหมด

จ านวนครัวเรือนท่ีขยาย
กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ



๓๑ 
 
   
   เป้าหมายท่ี 8.2 ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร 
  
   วิธีด าเนินงาน 

  1. จัดอบรมให้ ความรู้แก่ผู้สนใจ เช่น การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก                   
การเลี้ยงปูนา  เป็นต้น 

  2. ให้ครูและนักเรียนเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจมาศึกษา     
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มยุวเกษตรกรน้อยตามรอยพ่อ 
  
  สรุปผล  

   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ          
มีจ านวนประชาชนทั้ งหมด ๔๒,๓๖๐ คน  พบว่า มีประชาชนที่เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน                         
จ านวน ๕,๐๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ ๑๑ 

  แผนภูมิท่ี ๑๑ แสดงจ านวนประชาชนท่ีมาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการ 
            ตามพระราชด าริฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 

42,360

5,060 ร้อยละ
11.95

จ านวนประชาชนท่ีมาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จ านวนประชาชน
ท้ังหมด
จ านวนประชาชน
ท่ีมาใช้แหล่งเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ



 
ส่วนที่ 3 

การด าเนินงาน 
 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงาน                       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563  ด าเนินการ ดังนี้ 

วิธีด าเนินการ   
               1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560–2569)  
               2. ศึกษาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปี พ.ศ. 2535-2559  

    3. ประชุมปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน 7 กิจกรรม 
    4. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ จ านวน   7  ชุด                          

แต่ละชุดประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกที่ไม่ส่งกิจกรรมเข้ารับการประเมิน  ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมฯ 
เพ่ือนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  7  กิจกรรม  ได้แก่  

1) กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน   
2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
3) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
4) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
5) กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน   
6) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
7) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

    5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและวิพากษ์เครื่องมือ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

   6. ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  7  กิจกรรม                          
ระหว่างวันที่ 2-6  พฤศจิกายน  2563 

    7. จัดท าเอกสารรายงานผลการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนในตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. การรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ                 
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563 จ านวน  20  โรงเรียน  



๓๓ 
 
  2. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริฯ  จะด าเนินการ  2  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็ก  
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    2.1  ด้านวิชาการ พิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ของ
นักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่าง                        
ปีการศึกษา  2561 กับปีการศึกษา 2562 

2.2  ด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย  7  กิจกรรมหลัก  ดังนี้ 
 ๑)  กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน จ านวน  14  โรงเรียน 
 ๒)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  จ านวน  10  โรงเรียน 
  ๓)  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  จ านวน  7  โรงเรียน  
  ๔)  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  จ านวน  13  โรงเรียน 
  ๕)  กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน  จ านวน  12  โรงเรียน 
  ๖)  กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
       จ านวน  11  โรงเรียน 
  ๗)  กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่น  จ านวน  12  โรงเรียน 
 

 เครื่องมือการประเมิน  ประกอบด้วย  
1. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน  
2. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
3. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
4. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
5. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน   
6. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
7. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  
   2. เทียบเกณฑ์คุณภาพตามที่ก าหนดแต่ละระดับ 



 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
การรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ                              

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563  น าเสนอผล                     
การด าเนินงาน   2  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน                         
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5                
พ.ศ. 2560–2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1.  ด้านวิชาการ  พิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ของนักเรียน 
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                      
สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  เปรียบเทียบผล              
การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา  
2561 กับ ปีการศึกษา 2562 

2.  ด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ                                        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569  ประกอบด้วย            
7 กิจกรรมหลัก ได้แก่   

2.1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน   
2.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
2.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
2.5 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน   
2.6 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.7 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงาน                   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

1. ด้านวิชาการ  
 ตารางท่ี ๘ ผลการประเมิน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

 
ชื่อโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย 

1.วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 26.14 34.21 
2.วัดวังปลาจีด 57.00 49.85 
3.วัดหนองเตย ต้ังตรงจิตร 8 33.63 27.81 
4.บ้านคลอง 14 37.25 35.90 
5.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 29.56 40.15 
6.วัดเอ่ียมประดิษฐ์ 60.41 47.50 
7.วัดพลอยกระจ่างศรี 40.85 44.28 
8.วัดเกาะกระชาย 32.07 34.96 
9.วัดพราหมณี 40.06 45.96 
10.วัดสันตยาราม 33.19 33.01 
11.วัดโคกล าดวน 48.00 52.25 
12.วัดสุตธรรมาราม 33.89 32.71 
13.บ้านเขาส่องกล้อง 32.69 29.00 
14.บ้านหนองกันเกรา 43.75 44.25 
15.วัดหุบเมย 42.16 41.50 
16.วัดสมบูรณ์สามัคคี 31.85 39.64 
17.วัดท่าด่าน 36.28 50.14 
18.วัดวังยายฉิม 36.70 32.70 
19.วัดท่าชัย 28.66 32.66 
20.วัดธรรมปัญญา 37.50 42.66 
รวมเฉล่ีย 38.08 39.56 
สพป.นครนายก 44.49 45.84 
สพฐ. 45.64 46.00 
ประเทศ 44.94 46.46 

จากตารางท่ี ๘  ผลการประเมิน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
พบว่า  โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสม เด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สาระ
คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.08  สาระภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.56  เม่ือเปรียบเทียบ
กับระดับ สพป.นครนายก  ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ พบว่าทั้งสองสาระมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุก
ระดับ ดังนี้  สาระภาษาไทย ต่ ากว่า สพป.นครนายก –6.41 ต่ ากว่า สพฐ. -7.56  และต่ ากว่า
ระดับประเทศ -6.86  สาระคณิตศาสตร์ต่ ากว่าสพป.นครนายก -6.28  ต่ ากว่า สพฐ. -6.44 และต่ า
กว่าระดับประเทศ -6.90  



๓๖ 
 
  ผลการพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  พบว่า  

 สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนวัดเอ่ียมประดิษฐ์      
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 52.25 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดวังปลาจีด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.00 และโรงเรียน
วัดโคกล าดวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.00 ตามล าดับ 

 สาระภาษาไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุด ได้แก่  โรงเรียนวัดโคกล าดวน                
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 60.41 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดท่าด่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.14 และโรงเรียน
วัดวังปลาจีดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.85 ตามล าดับ 
 

 ตารางท่ี ๙ การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       
              ปีการศึกษา  2561 กับ ปีการศึกษา 2562  
 

ชื่อโรงเรียน 
คะแนนเฉล่ีย/กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา 

ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 
61 62 61 62 61 62 61 62 

1.วัดเขาน้อย 47.53 52.55 27.5 31.00 33.25 34.60 32.75 35.50 
2.วัดวังปลาจีด 59.36 48.88 40.63 31.05 39.56 34.75 42.03 35.66 
3.วัดหนองเตยฯ 60.54 54.90 46.54 32.50 42.35 35.20 30.96 24.00 
4.บ้านคลอง 14 49.78 45.57 28.95 30.56 42.58 39.32 28.42 26.53 
5.วัดโยธีราษฎร์ฯ 51.19 50.57 35.50 28.42 33.88 31.67 35.88 31.05 
6.วัดเอ่ียมประดิษฐ์ 48.77 43.63 35.31 32.31 34.31 30.33 30.78 31.54 
7.วัดพลอยกระจ่างศรี 53.85 49.75 28.00 29.21 33.45 32.12 27.00 26.32 
8.วัดเกาะกระชาย 63.07 49.81 45.71 25.00 40.43 31.56 34.64 28.13 
9.วัดพราหมณี 55.50 41.76 30.83 28.06 43.38 38.93 38.13 24.03 
10วัดสันตยาราม 47.75 44.70 37.58 30.85 38.29 30.19 27.65 25.81 
11.วัดโคกล าดวน 44.40 54.50 25.00 28.75 32.80 21.50 26.5 26.25 
12.วัดสุตธรรมาราม 56.91 44.46 35.69 28.79 37.12 29.34 32.24 28.03 
13.บ้านเขาส่องกล้อง 36.13 45.73 18.13 28.54 26.44 30.47 24.53 23.44 
14.บ้านหนองกันเกรา 48.12 45.36 29.23 24.44 33.04 32.31 26.15 24.72 
15.วัดหุบเมย 58.04 41.50 32.14 20.00 39.93 33.44 31.79 26.25 
16.วัดสมบูรณ์สามัคคี 60.00 42.31 36.00 21.88 26.80 32.28 19.50 24.69 
17.วัดท่าด่าน 52.80 42.83 27.67 21.67 34.00 33.13 29.83 22.92 
18.วัดวังยายฉิม 48.44 37.93 27.81 26.50 29.53 29.18 28.91 26.00 
19.วัดท่าชัย - 39.39 - 27.14 - 30.86 - 21.07 
20.วัดธรรมปัญญา 56.08 36.17 23.33 20.00 36.83 29.29 36.67 24.58 
รวมเฉล่ีย 52.54 45.62 32.19 27.33 35.68 32.02 30.76 26.83 
สพป.นครนายก 55.15 48.35 36.35 31.83 38.65 33.99 35.89 30.68 
สพฐ. 54.61 47.95 35.65 31.60 38.83 34.30 35.47 30.86 
ประเทศ 55.90 49.07 37.50 32.90 39.93 35.55 39.24 34.42 



๓๗ 
 

จากตารางท่ี ๙  การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                 
ปีการศึกษา  2561 กับ ปีการศึกษา 2562  พบว่า 

  สาระภาษาไทย  ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยลดลง -6.92 จากปีการศึกษา 2561   
ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –2.73  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. -2.33 และต่ ากว่าระดับประเทศ -3.45
  

  สาระคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยลดลง -4.86  จากปีการศึกษา 
2561  ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –4.50  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. -4.27 และต่ ากว่าระดับประเทศ  
-5.57  

  สาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยลดลง -3.66  จากปีการศึกษา 
2561  ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –1.97  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. -2.28  และต่ ากว่าระดับประเทศ 
-3 .53 

  ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยลดลง -3.93 จากปีการศึกษา 2561     
ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –3.85  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. -4.03 และต่ ากว่าระดับประเทศ -7.59  

 ผลการพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562  พบว่า  
 สาระภาษาไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนวัดหนองเตย-             

ต้ังตรงจิตร 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 54.90  รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดโคกล าดวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
54.50 และโรงเรียนวัดเขาน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.55 ตามล าดับ 

 สาระคณิตศาสตร์  โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนวัดหนองเตย         
ต้ังตรงจิตร 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 32.50 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดเอ่ียมประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
32.31 และโรงเรียนวัดวังปลาจีดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.05 ตามล าดับ 

 สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้านคลอง 14        
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.32 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดพราหมณี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.93 และโรงเรียน   
วัดหนองเตยต้ังตรงจิตร 8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.20 ตามล าดับ 

 ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนวัดวังปลาจีด มีค่าเฉลี่ย 
เท่ ากับ  35.66 รองลงมา ได้แ ก่โร งเรี ยน วั ดเขา น้ อย  มีค่ าเฉลี่ย เท่า กับ  35.50 และโร งเรียน                  
วัดเอ่ียมประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.54 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๘ 
 

ตารางท่ี ๑๐  การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                
                ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย/กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา 
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

61 62 61 62 61 62 61 62 
1.วัดพลอยกระจ่างศรี 47.33 51.40 18.67 23.20 32.00 30.30 28.67 28.80 
2.วัดสมบูรณ์สามัคคี 38.31 49.40 21.23 25.60 29.38 22.30 26.15 34.40 
3.บ้านคลอง 14 46.79 50.86 22.86 20.57 30.71 30.18 29.86 28.00 
4.วัดธรรมปัญญา 48.00 52.67 20.00 18.00 29.14 31.92 23.14 22.67 
5.วัดสันตยาราม 46.35 47.61 23.19 19.91 32.74 28.05 25.85 27.61 
6.บ้านเขาส่องกล้อง 37.50 45.59 23.67 18.18 30.33 29.55 24.83 27.82 
7.วัดท่าด่าน 42.62 44.23 20.31 22.15 32.92 27.54 25.54 25.54 
รวมเฉลี่ยร้อยละ 43.84 48.82 21.42 21.09 31.03 28.55 26.29 27.83 
สพป.นครนายก 48.91 49.90 24.59 22.40 33.13 28.81 26.15 28.49 
สพฐ. 55.04 55.91 30.28 26.98 36.43 30.22 29.10 32.98 
ประเทศ 54.42 55.14 30.04 26.73 36.10 30.07 29.45 33.25 

 
จากตารางท่ี ๑๐  การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                 

ปีการศึกษา  2561 กับ ปีการศึกษา 2562  พบว่า 

สาระภาษาไทย  ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +4.98  จากปีการศึกษา 2561           
แต่ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –1.08  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. –7.09 และต่ ากว่าระดับประเทศ               
–6.32  

สาระคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยลดลง –0.33 จากปีการศึกษา 2561  และ    
ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก -1.31  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. -5.89 และต่ ากว่าระดับประเทศ –5.64  

สาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยลดลง –2.48  จากปีการศึกษา 2561  และ 
ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –0.26  ต่ ากว่าระดับ ระดับ สพฐ. -1.67  และต่ ากว่าระดับประเทศ                 
-1.52 

ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2562  ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น + 1.54  จากปีการศึกษา 2561            
แต่ต่ ากว่าระดับ สพป.นครนายก –0.66  ต่ ากว่าระดับ สพฐ. -5.15 และต่ ากว่าระดับประเทศ                   
–5.42  

 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

 ผลการพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562  พบว่า  
 สาระภาษาไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี       

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 49.75 รองลงมาได้แก่โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.75 และ
โรงเรียนบ้านคลอง 14 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.57 ตามล าดับ 

 สาระคณิตศาสตร์  โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนวัดสันตยาราม        
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 30.85 รองลงมาได้แก่โรงเรียนบ้านคลอง 14  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.56 และ
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.21 ตามล าดับ 

 สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้านคลอง 14        
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.32 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดท่าด่าน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.13 และโรงเรียน    
วัดสมบูรณ์สามัคคีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.28 ตามล าดับ 

 ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 14 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 26.53 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.32 และ
โรงเรียนวัดสันตยารามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.81 ตามล าดับ 

 
2. ด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริ                                        
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560–2569   

2.1 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน   
ตารางท่ี ๑๑ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม 
                โภชนาการและอาหารกลางวัน  

                                                                                          N=14 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. ด้านการประกอบอาหารกลางวัน (20 คะแนน)  
    1.1 วัตถุดิบในการประกอบอาหาร  3.14 
    1.2 การจัดเมนูอาหาร (ใช้โปรแกรม Thai School  Lunch หรือเมนูอ่ืน   
          ตามความเหมาะสม) 

3.57 

    1.3 ประกอบอาหารครบ 5 หมู่  3.21 
    1.4 สถานที่ประกอบอาหาร/สถานที่รับประทานอาหาร 2.71 
    1.5 การแต่งกาย/สุขภาพของผู้ประกอบอาหาร 3.00 

รวม 15.63 
2. ด้านหลักอนามัยและโภชนาการ  (20 คะแนน)  
   2.1 ความสะอาด ภาชนะที่ใช้รับประทานอาหาร 3.00 
   2.2 การใช้อุปกรณ์/ภาชนะในการรับประทานอาหาร 2.86 
   2.3 ปริมาณและคุณภาพของอาหาร 2.93 
   2.4 การประกอบอาหารและการจัดอาหารส าหรับผู้เรียนที่มีภาวะ 
         ทุพโภชนาการ 

2.64 

  



๔๐ 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 
   2.5 ความปลอดภัยของภาชนะ/อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 2.79 

                                                                             รวม 14.22 
3. ด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน (20 คะแนน)  
    3.1 โครงการอาหารกลางวัน 2.79 
    3.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการ 3.00 
    3.3 ระบบการบริหารการเงินและ สินทรัพย์ด้านอาหารกลางวัน 3.00 
    3.4 การจัดสภาพแวดล้อม/ระบบสุขาภิบาล 2.21 
    3.5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 2.79 
    3.6 การน าผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวัน 3.43 

รวม 17.22 
4. ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหารจากผลผลิตทาง 
   การเกษตร  (10 คะแนน) 

 

   4.1 การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 
         ของโรงเรียน           

3.79 

   4.2 การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร                      
         ในท้องถิ่น       

3.71 

รวม 7.50 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการบริหาร 
    โครงการอาหารกลางวัน (30 คะแนน) 

 

    5.1 แผนจัดการเรียนรู้            3.43 
    5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียน 4.29 
    5.3 การฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาหารของนักเรียน  8.29 
    5.4 การฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของโรงเรียน  3.71 
    5.5 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน                     3.71 

รวม 23.43 
รวมเฉล่ียร้อยละ 78.00 

 
จากตารางท่ี ๑๑ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม

โภชนาการและอาหารกลางวัน  พบว่า  
 ด้านการประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนมีการด าเนินการจัดเมนูอาหาร (ใช้โปรแกรม 

Thai School  Lunch หรือเมนูอ่ืนตามความเหมาะสม)  มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  
รองลงมาได้แก่  ประกอบอาหารครบ 5 หมู่  มีคะแนนเฉลี่ย 3.21 และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.14  รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สถานที่ประกอบอาหาร/สถานที่
รับประทานอาหาร   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 

 
 



๔๑ 
 

ด้านหลักอนามัยและโภชนาการ โรงเรียนมีการด าเนินการ ด้านความสะอาด ภาชนะที่ใช้
รับประทานอาหารมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  รองลงมาได้แก่  ปริมาณและคุณภาพของ
อาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 และการใช้อุปกรณ์/ภาชนะในการรับประทานอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 
2.86 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประกอบอาหารและการจัดอาหารส าหรับผู้เรียน             
ที่มีภาวะทุพโภชนาการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 

ด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนมีการด าเนินการน าผลผลิตทาง     
การเกษตรของโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวัน มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 รองลงมา
ได้แก่  มีข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการและระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้านอาหาร
กลางวัน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.00 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดสภาพ 
แวดล้อม/ระบบ สุขาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 

ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร โรงเรียน                  
มีการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 รองลงมาได้แก่ การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร                   
ในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ คือ 3.71   
          ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการบริหารโครงการอาหาร
กลางวัน  โรงเรียนมีการด าเนินการ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาหารของนักเรียน      
มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.29 รองลงมาได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียน               
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 และการฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของโรงเรียน และ             
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.71 รายการที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ 
78.00 โดย ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการบริหารโครงการอาหาร
กลางวัน มีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 23.43 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.22 และด้านการประกอบอาหารกลางวัน คะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 15.63 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร                   
แปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 7.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

  ตารางท่ี ๑๒ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม                         
                 สุขภาพอนามัยนักเรียน 
                                                                       N=1๐ 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. ด้านข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน (20 คะแนน)  
1.1 ข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน 3.90 
1.2 แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูง 3.50 
1.3 แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 3.30 
1.4 แบบบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์ 3.70 

    1.5 บัตรสุขภาพ 3.70 
รวม 18.10 

2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน                         
   (40 คะแนน) 

 

   2.1 สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน   (10 คะแนน)  

       2.1.1 บริเวณ/อาคารสถานที่ 5.00 
       2.1.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.80 

รวม 8.80 
  2.2 ห้องเรียน (10 คะแนน)  
       2.2.1 ความสะอาด เรียบร้อย 4.60 
       2.2.2 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม               4.60 

รวม 9.20 
  2.3 นักเรียน (10 คะแนน)  
      2.3.1 สุขภาพร่างกาย  4.20 
      2.3.2 การแต่งกาย 4.60 

รวม 8.80 
2.4 ผลงานนักเรียน   (10 คะแนน)                                         7.30 

รวม 34.10 
3. ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ( 15 คะแนน)  
   3.1 การด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย(เด็กปกติ) 4.90 
   3.2 การด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เด็กพิการ/เรียนร่วม)       4.70 
   3.3 สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 4.20 

รวม 13.80 
  



๔๓ 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

4. ด้านห้องพยาบาล (15 คะแนน)  
   4.1 ความสะอาดห้องพยาบาล   2.80 
   4.2 การจัดตู้ยา 2.90 
   4.3 คู่มือก ากับการใช้ยาแต่ละชนิด 2.70 
   4.4 บันทึกหลักฐานการใช้บริการของห้องพยาบาล 2.80 
   4.5 วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
         ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ 

2.50 

รวม 13.70 
5. ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ  (10 คะแนน)  
   5.1 หลักฐานการบริหารแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม   3.80 
   5.2 การวัด/ประเมินผล/รายงาน 3.20 

รวม 7.00 
รวมเฉล่ียร้อยละ 86.00 

 
จากตารางท่ี ๑๒  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพอนามัยนักเรียน  พบว่า 
ด้านข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน โรงเรียนมีการด าเนินการด้าน ข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน                     

มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.90  รองลงมาได้แก่  แบบบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์ และบัตรสุขภาพ               
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  3.70 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30     

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน  โรงเรียนมีการด าเนินการ
เรื่องห้องเรียน มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.20  รองลงมาได้แก่  สภาพแวดล้อมและบริเวณ
โรงเรียนและนักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  8.80 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ผลงานนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.30              

ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนมีการด าเนินการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
(เด็กปกติ) มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.90 รองลงมาได้แก่  การด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
(เด็กพิการ/เรียนร่วม) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

ด้านห้องพยาบาล  โรงเรียนมีการด าเนินการเรื่อง การจัดตู้ยา มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 9.20  
รองลงมาได้แก่  ความสะอาดห้องพยาบาล และบันทึกหลักฐานการใช้บริการของห้องพยาบาล                        
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  2.80 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ                   
ที่เก่ียวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 

ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ  โรงเรียนมีการด าเนินการเรื่อง หลักฐาน       
การบริหารแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.80 รองลงมาได้แก่ การวัด/
ประเมินผล/รายงาน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 



๔๔ 
 

 จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ 
86.70 โดยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ เรียน  มีคะแนนรวมเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 34.10 รองลงมาได้แก่ ด้านข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 18.10 
และด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 13.80  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม
น้อยที่สุดได้แก่ ผลการประเมิน/การรายงานโครงการ  มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 7.00 

   
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
  ตารางท่ี ๑๓  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
                            ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
                                                                            N=๗ 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) (40 คะแนน) 

 

   1.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้สารานุกรมและหนังสือ 
        พระราชทาน 

4.50 

   1.2 การใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้ 4.00 
   1.3 การส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดค านวณ 4.33 
  1.4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง 4.33 
  1.5 นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
       เพ่ือการสื่อสาร 

4.00 

  1.6 โครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะ 3.67 
  1.7 ผลการประเมินทางวิชาการ (O-NET, NT, PISA/ อ่ืนๆ) กลุ่มสาระ 
        ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

3.83 

  1.8 ผลการประกวด/การแข่งขันต่าง ๆ 3.83 
รวม 32.49 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (20 คะแนน)  
   2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 4.00 
   2.2 ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 4.00 
   2.3 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 4.00 
   2.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 4.00 
   2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.00 

รวม 20.00 
3. ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ( 20 คะแนน)  
   3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R 7.50 
   3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C 7.67 

รวม 15.17 



๔๕ 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน (20 คะแนน)  
   4.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ การจัดการเรียนการสอน 3R 8C 3.83 
   4.2 การพัฒนาทักษะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.17 
   4.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 2.83 
   4.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ 
        ความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

3.83 

   4.5 สนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 4.00 
รวม 17.66 

รวมเฉล่ียร้อยละ 85.32 
 
จากตารางท่ี ๑๓ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา  พบว่า  
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) พบว่า โรงเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้
สารานุกรมและหนังสือพระราชทานมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมาได้แก่ การส่งเสริม
ทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดค านวณและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติจริง  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.33 และการใช้ห้องสมุด มุมหนังสือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 4.00 ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ โครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของโรงเรียน ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  ใช้เทคโนโลยี           
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา โดยทุกรายการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.00  

ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า นักเรียนมีทักษะ 8 C (ทักษะ
อาชีพ ทักษะการท างานเป็นทีม  มีคุณธรรม ระเบียบ วินัย มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ทักษะ  การใช้คอมพิวเตอร์ และรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
และทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหามีวิจารณญาณ ตามล าดับ)  มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.67 
รองลงมาได้แก่ นักเรียน มีทักษะ 3R (การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ)  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
7.50  

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่  การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ        
การจัดการเรียนการสอน 3R 8C และการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.83  

 



๔๖ 
 

จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการ เท่ากับ ร้อยละ 
85.32 โดยด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 
7.58 รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06  และด้านการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.53 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
  ตารางท่ี ๑๔  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม  
                           การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
                                                                                       N=1๓ 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  (20 คะแนน)  
1.1 หลักสูตร/แผนการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 3.73 
1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน 3.73 
1.3 จัดท าบันทึกการสอนและบันทึกหลังสอน 2.18 
1.4 วัดผลและประเมินผล/ผลงานนักเรียน 3.36 

รวม 13.00 
2. ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปลูกผัก  (25 คะแนน)  
2.1 ประเภท/ชนิดของผักที่ปลูก 4.36 
2.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่แปลงปลูกผักทั้งหมด 3.91 
2.3 จัดท าป้ายบอกชนิดของผัก 3.50 
2.4 ความคุ้มค่าในการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสม 3.91 
2.5 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตร 3.64 

รวม 19.32 
3.ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ (25 คะแนน)  
3.1 ประเภท/ชนิดของสัตว์ 4.82 
3.2 ความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโรงเรือน 4.36 
3.3 สภาพโรงเรือน 4.18 
3.4 การใช้พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 4.45 
3.5 ป้ายชื่อ และชนิดของสัตว์ 4.36 

รวม 22.17 
 
 
 

 



๔๗ 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

4. ด้านการบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวและ                       
   การเล้ียงสัตว์  (20 คะแนน) 

 

4.1 บันทึกรายการผลผลิต 3.64 
4.2 บันทึกการเก็บ จ าหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์/ชุมชน 3.82 
4.3 ผลผลิตมาประกอบอาหาร 4.27 
4.4 ผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป 4.73 

รวม 16.46 
5. ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน (10 คะแนน)  
5.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและความยั่งยืน 5.00 
5.2 การขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน 4.27 

รวม 9.27 
รวมเฉล่ียร้อยละ 80.22 

 
จากตารางท่ี ๑๔  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม

การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  พบว่า 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนมีการด าเนินการจัดท าหลักสูตร/แผนการเรียนรู้        

ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน 
มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  3.73  รองลงมาได้แก่  วัดผลและประเมินผล/ผลงานนักเรียน          
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.70  รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดท าบันทึกการสอนและ
บันทึกหลังสอนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 

ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปลูกผัก โรงเรียนมีการด าเนินการปลูกผักที่หลากหลายประเภท/
ชนิดของผักที่ปลูก มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมาได้แก่  ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่แปลงปลูก
ผักทั้งหมดและความคุ้มค่าในการใช้พ้ืนที่ เพาะปลูกอย่างเหมาะสม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  3.91 
รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดท าป้ายบอกชนิดของผัก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ โรงเรียนมีการด าเนินการเลี้ยสัตว์ท่ีหลากหลาย 
ประเภท/ชนิดของสัตว์มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาได้แก่  การใช้พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์                  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และรายการมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สภาพโรงเรือน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 

ด้านการบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวและการเล้ียงสัตว์  โรงเรียน          
มีการด าเนินการ น าผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.73 รองลงมาได้แก่    
การน าผลผลิตมาประกอบอาหาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ การบันทึกรายการผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 

 ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน  โรงเรียนมีการด าเนินการโดย 
การมีส่วน ร่วมของนัก เรียนและความยั่งยืน  มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 รองลงมาได้แ ก่                     
การขยายผล สู่ครัวเรือนและชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 



๔๘ 
 

จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ 
80.22 โดย ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 22.17 
รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกผัก  คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 19.32 และด้าน                  
การบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
16.46 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ครัวเรือนและ
ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.27 

 
5. กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน 
 ตารางท่ี ๑๕  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม 
                          สหกรณ์นักเรียน  
                                                                                      N=1๒ 

รายการการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. ด้านการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์ (30 คะแนน)  
1.1 การวางแผนการสอน  5.00 
1.2 แผนการสอน  4.00 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (15 คะแนน)   
      1.3.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องตามหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์    1.73 
      1.3.2 ใช้สื่อ/อุปกรณ์ /แหล่งเรียนรู้ประกอบในการเรียนการสอน 1.55 
      1.3.3 นักเรียนสร้างชิ้นงาน / หลักฐานการเรียนรู้ 1.82 
      1.3.4 เอกสาร /สื่อประกอบการเรียนการสอน  1.64 
      1.3.5 สรุปการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะและพฤติกรรม 

               ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์เป็นรายบุคคลและภาพรวม 
1.64 

รวม 17.38 
2. ด้านอาคารสถานท่ีและองค์ประกอบต่างๆ (15 คะแนน)  
2.1 สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 2.64 
2.2 ชั้น / ตู้วางสินค้า ผลิตภัณฑ์  3.00 
2.3 ป้ายแสดงก าหนดเวลาเปิด - ปิด   3.00 
2.4 ป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 3.00 
2.5 การจัดวางสินค้า 2.36 

รวม 14.00 
3. ด้านการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)   
3.1 การด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน 2.00 
3.2 คณะกรรมการสหกรณ์หลากหลายชั้นเรียน  2.00 
3.3 การประชุมสมาชิก และคณะกรรมการสหกรณ์  2.00 
  



๔๙ 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

3.4 การระดมหุ้นจากสมาชิก   2.00 
3.5 การปันผล / จัดสรรเงินคืนตามหุ้นของสมาชิก  2.00 
3.6 การส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก  2.00 
3.7 การรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริมการผลิต ชุมชน และสมาชิกทั่วไป  1.82 
3.8 การผลิตและจ าหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาไทย  1.27 
3.9 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเงินและจัดท าเป็นปัจจุบัน (24 คะแนน)   
     3.9.1 บัญชีเงินสด 2.00 
     3.9.2 บัญชีรับ - จ่ายประจ าเดือน 2.00 
     3.9.3 บัญชีซ้ือ - ขาย สินค้า 2.00 
     3.9.4 ใบส าคัญรับ – จ่ายเงิน  2.00 
     3.9.5 ทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น  2.00 
     3.9.6 ทะเบียนรับฝากเงินออมทรัพย์ 2.00 
     3.9.7 ทะเบียนคุมสินค้า 2.00 
     3.9.8 ทะเบียนสะสมยอดซ้ือสมาชิก 1.64 

รวม 30.73 
4. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (15 คะแนน )  
   4.1 ค าสั่งแต่งต้ัง/บันทึกมอบหมายให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ 3.00 
   4.2 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์อ่ืนๆ   1.45 
   4.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   1.82 
   4.4 การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประกวดกับหน่วยงาน 
         ภายนอก      

1.91 

   4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร   
        เว็บไซต์   

1.82 

รวม 10.00 
รวมเฉล่ียร้อยละ 72.11 

  
  จากตารางท่ี ๑๕  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม

สหกรณ์นักเรียน  พบว่า  
 ด้านการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์ โรงเรียนมีการด าเนินการวางแผนการสอน  

มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.00  รองลงมาได้แก่  แผนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
4.00  
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ นักเรียน        
สร้างชิ้นงาน / หลักฐานการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 1.82 รองลงมา ได้แก่ จัดกิจกรรมสอดคล้องตาม
หลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีคะแนนเฉลี่ย  1.73 และเอกสารสื่อประกอบการเรียน                   
การสอนและสรุป  การวัดและประเมินผลความรู้และทักษะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
สหกรณ์เป็นรายบุคคลและภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 1.64 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ ใช้สื่อ/อุปกรณ์ /แหล่งเรียนรู้ประกอบในการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.55 

 ด้านอาคารสถาน ท่ีและองค์ประกอบต่างๆ  โรงเรียน มี ชั้ น / ตู้วางสินค้า ผลิ ตภัณฑ์       
ป้ายแสดงก าหนดเวลาเปิด - ปิด และ ป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ มากที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากันคือ 3.00 รองลงมาได้แก่  สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  2.64 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดวางสินค้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 

 ด้านการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์  โรงเรียนมีคณะกรรมการสหกรณ์หลากหลายชั้นเรียน      
มีการประชุมสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์ มีการระดมหุ้นจากสมาชิก  มีการปันผล / จัดสรร  
เงินคืนตามหุ้นของสมาชิก และมีการส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก มากที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากัน คือ  2.00  รองลงมาได้แก่  การรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิก ฝ่ายส่งเสริมการผลิต ชุมชน 
และสมาชิกทั่วไป  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  1.82 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย  น้อยที่สุด ได้แก่ การผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าจาก     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.27 

 ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  โรงเรียนมีค าสั่ งแ ต่งต้ัง/บันทึ ก
มอบหมายให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 รองลงมา
ได้แก่  การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประกวดกับหน่วยงานภายนอก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
1.91 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์
อ่ืนๆ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 

 จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ 
72.11 โดย ด้านการด าเนิน งานกิจ กรรมสหกรณ์  มีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุ ดเท่ากับ  30.73 
รองลงมาได้แก่    ด้านการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์  คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.38 
และด้านอาคารสถานที่และองค์ประกอบต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 14.00 ด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยรวมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
10.00 
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6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ตารางท่ี ๑๖  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม 
                           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                        N=11 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
    และส่ิงแวดล้อม (25 คะแนน) 

 

1.1  การวิเคราะห์หลักสูตร 3.68 
1.2  แผนการเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ 3.52 
1.3  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ  3.44 
1.4  เครื่องมือวัดและประเมินผล 3.28 
1.5  สรุปผลความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อม 
4.71 

รวม 18.63 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน                           
    (25 คะแนน) 

 

     2.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 4.18 
     2.2 การมีส่วนร่วมของครู  3.85 
     2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  3.28 
     2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน 3.12 
     2.5 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ/เอกชน   3.88 

รวม 18.31 
3. ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่เพ่ือสร้างความ 
   ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(25 คะแนน) 

 

     3.1 การประชาสัมพันธ์  4.26 
     3.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์ 4.27 
     3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.44 
     3.4 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3.20 
     3.5 การจัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.54 

รวม 18.71 
  



๕๒ 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

4. ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   ส่ิงแวดล้อม (25 คะแนน) 

 

   4.1 โครงการ/กิจกรรม 4.26 
   4.2 การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 3.93 
   4.3 การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 3.78 
   4.4 การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 3.70 
   4.5 การสรุปผล/รายงานผล 3.71 

รวม 19.38 
รวมเฉล่ียร้อยละ 75.03 

 
  จากตารางท่ี ๑๖  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม        

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า 
    ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนมีการด าเนินการ สรุปผล

ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 รองลงมาได้แก่  การวิเคราะห์หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.68  และมีแผน               
การเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 

 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนมีการด าเนินการ      

โดย การมีส่วนร่วมของนักเรียน มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาได้แก่  การมีส่วนร่วม    
ของภาครัฐ/เอกชน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.88 และ การมีส่วนร่วมของครูมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
3.85  กิจกรรม  ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12                             

 ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โรงเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์มากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 รองลงมาได้แก่  การประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 และ             
การจัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
รายการทีมี่คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 
  ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โรงเรียน           
มีโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 รองลงมาได้แก่  การด าเนินการ         
ตามโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.93 และ การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78  รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 



๕๓ 
 

จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกด้านเท่ากับ ร้อยละ 75.03    
โดย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนน
รวมมากที่สุดเท่ากับ 19.38 รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่            
เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนรวมเท่ากับ 18.71 
และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนน
รวม 18.63 ด้านที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากัน ได้แก่ 18.31 

7. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ตารางท่ี 1๗  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม 

                           การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                                                              N=1๒ 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (20 คะแนน)  
   1.1 ส ารวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   3.01 
   1.2 บันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น    3.18 
   1.3 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น   3.44 
   1.4 การน าเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.12 

รวม 12.75 
2. ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
     (30 คะแนน)        

 

   2.1 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 2.84 
   2.2 แผนการเรียนรู้/แผนบูรณาการ 3.27 
   2.3 จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ 3.36 
   2.4 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3.20 
   2.5 วัดและประเมินผล                                    3.38 
   2.6 สรุปผลการเรียนรู้ 3.38 

รวม 19.43 
3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน   
    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (30 คะแนน) 

 

   3.1 การถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.09 
   3.2 จัดกิจกรรมวันส าคัญ 4.43 
   3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 3.03 
   3.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 4.03 
   3.5 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.79 

รวม 20.37 



๕๔ 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

4. ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ 
   แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  (20 คะแนน) 

 

   4.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 4.18 
   4.2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 4.10 
   4.3 การจัดเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน 3.94 
   4.4 การจัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน 3.62 

รวม 15.84 
รวมเฉล่ียร้อยละ 68.39 

 
จากตารางท่ี 1๗ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม        

การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า  
   ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โรงเรียนมีการด าเนินการ จัดท าทะเบียน          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมาได้แก่ บันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น             
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.18  และการน าเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคะแนน        
เฉลี่ยเท่ากับ  3.12 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ส ารวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 

 ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียนมีการ
ด าเนินการวัดและประเมินผลและสรุปผลการเรียนรู้  มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.38  
รองลงมาได้แก่  จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.36 และมีแผนการเรียนรู้/
แผนบูรณามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.27 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 

 ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและ                     
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มากที่สุดโดยมีคะแนน               
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รองลงมาได้แก่  จัดกิจกรรมวันส าคัญ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.43  และมีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.09 รายการที่มีคะแนน เฉลี่ย 
น้อยที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 

 ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 รองลงมา
ได้แก่  ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 และการจัดเวทีให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.94 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
การจัดเวทีให้ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

 
 
 



๕๕ 
 

 
    จากคะแนนรวมในแต่ละด้านพบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ 
68.39 โดยด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและ                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนรวมมากที่สุดเท่ากับ 20.37 รองลงมาได้แก่ ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนรวมเท่ากับ 19.43 และ ด้านการจัดกิจกรรม               
ให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์   องค์ความรู้  มีคะแนนรวมเฉลี่ย 15.84 ด้านที่มีคะแนนรวม
เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
12.75 
 

 



 
 

ส่วนที่ 5 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ                              

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                             
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปีการศึกษา  2563  มีข้อเสนอแนะและ    
แนวทางการพัฒนา น าเสนอ  7 กิจกรรม ตามล าดับ ดังนี้  

1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน   
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
5. กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน   
6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
7. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน  พบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้  

จุดเด่น  
1. โรงเรียนส่วนมากใช้โปรแกรม Thai School  Lunch  

  2. ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันเพียงพอกับนักเรียน  มีการเสริมผลไม้ตามฤดูกาล             
ให้นักเรียนรับประทาน 
  3. ทุกโรงเรียนมีการน าผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน
รับประทาน เช่น ไข่ไก่  ปลาดุก ผักบุ้ง  ฟักทอง  เห็ดนางฟ้า  ถั่วฝักยาว   ผักคะน้า  ผักกวางตุ้ง  พริก  
มะนาว   มะเขือเปราะ  ถั่วพู  มะละกอ ฯลฯ 
  4. ทุกโรงเรียนมีการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปอาหาร และถนอมอาหาร เช่น 
ไข่เค็ม  ปลาดู  กล้วยฉาบ  กล้วยอบน้ าผึ้ง  ไอศกรีมมะดัน  ขนมปังไส้มะดัน  มะนาวดอง  ฯลฯ 
  5. โรงเรียนส่วนมากน าผลผลิตมาจ าหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรให้กับโครงการอาหารกลางวัน  โดยสหกรณ์มีกองทุนให้กับชมรม/ชุมนุม ยืมไปใช้เพ่ือ
หมุนเวียนรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสมาชิกและชมรม 

จุดท่ีควรพัฒนา   
1. ควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมโภชนาการและ

อาหารกลางวัน 
2. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
3. ควรจัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและการแก้ไข 
4. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ให้นักเรียนทุกชั้นได้ฝึก

ปฏิบัติการประกอบอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน 
 



๕๗ 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
จุดเด่น  
๑. ทุกโรงเรียนมีข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน  ได้แก่ บันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูง บันทึกสุขนิสัย 

ที่พึงประสงค์และบัตร เรียบร้อย บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ การแต่งกายสะอาด 

๒. โรงเรียนส่วนใหญ่มีการทดสอบสมรรถนะ ทางกายนักเรียน 
  ๓. ทุกโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนพอเพียง  สะอาดเรียบร้อยสวยงาม  จัดบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ 

จุดท่ีควรพัฒนา   
1. ด้านคุณภาพสุขภาพอนามัยนักเรียน 

1.1 บางโรงเรียนไม่ได้จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานอนามัย 
1.2 ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
1.3 การจัดท าสถิติผลการพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 
1.4 ขาดการสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาที่ชัดเจน 
1.5 การน าเสนอร่องรอยหลักฐานการพัฒนายังไม่ชัดเจน 

  2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
       2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบางโรงเรียนยังไม่ชัด 
  2.2 ผลผลิตที่จัดท าควรมีการศึกษาข้อมูลเฉพาะให้ชัดเจนและมีฉลากก าหนดวันที่
ผลิตและวันหมดอายุ  
  2.3 ผลงานดีเด่น/ที่ประสบผลส าเร็จของโรงเรียน  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนยังมีการ
น าเสนอน้อย 
     3. ด้านการทดสอบสมรรถนะทางกาย 
  3.1 ข้อมูลผลการทดสอบบางโรงเรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  
  3.๒ บางโรงเรียนยังไม่น าข้อมูลการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
     4. ห้องพยาบาล 
  4.1 ห้องพยาบาลบางโรงเรียนยังอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย 
  4.2 ควรจัดท าคู่มือก ากับการใช้ยาให้ชัดเจน เหมาะสม 
  4.3 บางโรงเรียนขาดการบันทึกการใช้บริการ 
    5. ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ 
  5.1 บางโรงเรียนขาดข้อมูลการประเมินและรายงานโครงการ 
  5.2 ขาดร่องรอยหลักฐานการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 
 
 
 



๕๘ 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   

จุดเด่น  
 1. ทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้สารานุกรม 
 2. ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีข้อมูล

สารสนเทศ  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   จุดท่ีควรพัฒนา   
 1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ในกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
  1.1 ผลการประเมิน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระคณิตศาสตร์                   

และสาระภาษาไทย ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ 
   1.2 ผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระภาษาไทย  

สาระคณิตศาสตร์  สาระวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ 
    1.3 ผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

    สาระภาษาไทย  ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2561  แต่ต่ ากว่าระดับ 
สพป.นครนายก สพฐ. และระดับประเทศ  

    สาระคณิตศาสตร์  ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2561  และสูงกว่า
ระดับ สพป.นครนายก แต่ต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

   สาระวิทยาศาสตร์  ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2561  สูงกว่าระดับ 
สพป.นครนายก  สพฐ. และระดับประเทศ  

   ภาษาอังกฤษ  ค่าเฉลี่ยลดลง จากปีการศึกษา 2561  ต่ ากว่าระดับ สพป.
นครนายก  สพฐ. และระดับประเทศ  

 2. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนมีทักษะ 3R  8C ยังมี
ข้อมูล หลักฐานร่องรอย ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น  ได้แก่ ทักษะการคิดค านวณ   มีความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม   รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหามีวิจารณญาณ  

 3. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
จุดเด่น  

 1. ทุกโรงเรียนด าเนินงานเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน  และมีการขยายผล               
สูค่รัวเรือนของนักเรียนและชุมชน  

 2. ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงปลาซ่ึงน า
ผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน 

 3. ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกผัก โดยมีการปลูกผักหลากหลายชนิด ซ่ึงน า
ผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน 

 



๕๙ 
 

 
จุดท่ีควรพัฒนา   

 1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังขาดการบูรณาการกับสาระอ่ืน และยังขาดการจัดท า
บันทึกหลังสอน 

 2. ด้านการบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ บางโรงเรียน
ยังขาดการบันทึกรายการผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต 

 
กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน   

จุดเด่น  
1. ทุกโรงเรียนมีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 
2. โรงเรียนส่วนมากมีการจัดท าบัญชีสหกรณ์ที่เป็นระบบ ซ่ึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้า

ไปช่วยดูแลให้ความรู้กับนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา   
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์  หลักการของสหกรณ์ 

1.1 ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาตัวชี้วัด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระอ่ืนที่เก่ียวข้อง มีความ
สอดคล้องกันกับเนื้อหา  อุดมการณ์ และหลักการของสหกรณ์ เพ่ือบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1.2 ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ครบทุกชั้น อาจเป็นแผนบูรณาการ  นักเรียนมีผลงานที่สอดคล้องกับหลักการ  อุดมการณ์ของสหกรณ์ 

1.3 มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตรวจสอบได้ 
2. ด้านอาคารสถานที่และองค์ประกอบต่าง ๆ 

2.1 ควรเพ่ิมเติมสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสหกรณ์ เช่น ป้ายแสดง
ระเบียบข้อบังคับ  คณะกรรมการสหกรณ์  ป้ายราคาสินค้า  ก าหนดเวลาเปิด ปิด และป้ายหมวดหมู่สินค้า 
ฯลฯ เป็นต้น 

2.2 ควรจัดชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆให้เป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม 
3. ด้านการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ 

2.1 ควรมีการประชุมสมาชิกสหกรณ์และมีบันทึกการประชุมเป็นหลักฐานร่องรอยที่
ตรวจสอบได้ 

2.2 ควรเพ่ิมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
2.3 เอกสารต่าง ๆได้แก่ การเงิน การบัญชี ทะเบียนสินค้ามีการด าเนินงานที่เป็น

ปัจจุบัน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  
4. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

4.1 ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
4.2 ควรมีการก ากับ นิเทศ ติดตามจากผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 



๖๐ 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
จุดเด่น  

 1. ทุกโรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม และด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

 2. ทุกโรงเรียนมีการสรุปผลความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา   
1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  1.1 ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มสาระ 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1.2 แผนการเรียนรู้บูรณาการ ควรมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และฝึก

ปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 ควรมีวิธีการ เครื่องมือ การประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจน 

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนอกจากบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญ 

3. ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

จุดเด่น  
 1. ทุกโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา  ด้วยการเชิญมาเป็นวิทยากรภายนอก
ฝึกนักเรียนเล่นดนตรีไทย  สอนงานอาชีพ   

2. ทุกโรงเรียนบูรณาการการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 
จุดท่ีควรพัฒนา   

 1. ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ       
ที่เก่ียวข้องกับ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. แผนการเรียนรู้บูรณาการ ควรมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และฝึกปฏิบัติจริง
ให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้พืชสนุมไพรในท้องถิ่น 
4. ควรมีวิธีการ เครื่องมือ การประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจน 

 5. ควรมีการจัดเวที ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ควรปรับปรุงเครื่องมือ เกณฑ์การประเมินในแต่ละกิจกรรม เนื่องจากคะแนนในแต่ละรายการ 
มีคะแนนการประเมินแตกต่างกัน ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ 
 2. ควรก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา  การนิเทศติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  

๓. ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของโร งเรียน ในพระราชด า ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา ษเจ้ า  กรมสมเด็จพระเทพรัต นร าชสุ ดา  ฯ            
สยามบรมราชกุมารี เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผล 

๔. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตามพระราชด าริ ฯ  ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 อย่างต่อเนื่อง  

 



๖๒ 
 

 

บรรณานุกรม 

ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  
          ในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
          ฉบับท่ี ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙. แอคทีฟ พริ้นท์. กรุงเทพมหำนคร. ๒๕๖๐. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก. เอกสารรายงาน พระราชด าริผู้ทรงคุณค่า  
          พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนครนายก ปีท่ี ๓๑.  โรงพิมพ์รำชบุรี. ๒๕๖๒. 
_____. เอกสารรายงานพระราชด าริผู้ทรงคุณค่า พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนครนายก                    
          ปีท่ี ๒๗. โรงพิมพ์รำชบุรี. ๒๕๕๙. 
_____. เอกสารรายงานพระราชด าริผู้ทรงคุณค่า พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนครนายก                    
          ปีท่ี ๒๔. โรงพิมพ์รำชบุรี. ๒๕๕๕. 
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เครื่องมือการประเมิน 
ชุดที่ 1 



๖๓ 

 

1.  แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน 
โรงเรียน................................................................ 

 
 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

1. ด้านการประกอบอาหารกลางวัน      (20  คะแนน)    
 1.1 วัตถุดิบในการประกอบอาหาร  

1.2 การจัดเมนูอาหาร 
     (ใช้โปรแกรม Thai School  
     Lunch หรือเมนูอื่น  
     ตามความเหมาะสม) 
1.3 ประกอบอาหารครบ 5 หมู่  
1.4 สถานที่ประกอบอาหาร/ 
     สถานที่รับประทานอาหาร 
1.5 การแต่งกาย/สุขภาพ 
     ของผู้ประกอบอาหาร 

4 
 
4 
 
 
 
4 
4 
 
 
4 

…………… 
 

…………… 
 
 
 

…………. 
…………… 

 
 

…………… 
 

1.1 วัตถุดิบในการประกอบอาหาร  
      เป็นผลผลิตจากเกษตรภายในโรงเรียน 
1.2 การจัดเมนูอาหารสอดคล้องกับผลผลิต 
     ทางการเกษตร (ใช้โปรแกรม Thai  
     School Lunch หรือเมนูอื่น  
     ตามความเหมาะสม) 
1.3 ประกอบอาหารครบ 5 หมู่  
1.4 สถานที่ประกอบอาหาร/สถานที่ 
     รับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัย  
     ถูกหลักสุขาภิบาล 
1.5 การแต่งกาย/สุขภาพของผู้ประกอบอาหาร 
     สะอาด ถูกสุขลักษณะ  

รวมคะแนน 20 ……………  
2. ด้านหลักอนามัยและโภชนาการ   (20  คะแนน)  
 2.1 ความสะอาด ภาชนะที่ใช้ 

     รับประทานอาหาร 
2.2 การใช้อุปกรณ์/ภาชนะ 
     ในการรับประทานอาหาร 
2.3 ปริมาณและคุณภาพของอาหาร 
2.4 การประกอบอาหารและการจัด
อาหารส าหรับผู้เรียนที่อยู่ 
 ในภาวะทุพโภชนาการ 
2.5 ความปลอดภัยของภาชนะ/ 
     อุปกรณ์ในการรับประทาน 
     อาหาร 

4 
 
4 
 
4 
4 
 
 
4 

…………… 
 

…………… 
 

…………… 
…………… 

 
 

…………… 

2.1 ความสะอาดของภาชนะที่ใช้รับประทาน 
     อาหาร 
2.2 การใช้อุปกรณ์/ภาชนะในการรับประทาน 
     อาหาร ครบถ้วน เพียงพอ 
2.3 ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ครบถ้วน 
     เพียงพอ เหมาะสม  
2.4 การประกอบอาหารและการจัดอาหาร 
     ส าหรับผู้เรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ 
     ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม  
2.5 ความปลอดภัยของภาชนะ/อุปกรณ์                     
     ในการรับประทานอาหาร 

รวมคะแนน 20 ……………  
 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1/1 



๖๔ 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  
รายการประเมิน 

(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
3. ด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน (20  คะแนน) 
 3.1 โครงการอาหารกลางวัน 

3.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะ 
     โภชนาการ 
3.3 ระบบการบริหารการเงินและ 
     สินทรัพย์ด้านอาหารกลางวัน 
3.4 การจัดสภาพแวดล้อม/ระบบ 
     สุขาภิบาล 
3.5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน 
3.6 การน าผลผลิตทางการเกษตร 
     ของโรงเรียนมาประกอบ 
     อาหารกลางวัน 

3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
5 

…………… 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

3.1 มีโครงการอาหารกลางวัน 
3.2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการ 
      ครบถ้วน 
3.3 มีระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
     ด้านอาหารกลางวัน 
3.4 มีการจัดสภาพแวดล้อม/ระบบสุขาภิบาล 
     ที่ถูกสุขลักษณะ 
3.5 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
     และรายงานผล 
3.6 มีการน าผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน  
     มาประกอบอาหารกลางวัน 

รวมคะแนน 20 ……………  
4. ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  (10  คะแนน) 
 4.1 การถนอมอาหาร การแปรรูป 

     อาหารจากผลผลิต 
     ทางการเกษตรของโรงเรียน           
4.2 การถนอมอาหาร การแปรรูป 
     อาหารจากผลผลิต 
     ทางการเกษตรในท้องถิ่น       

5 
 
 
5 

…………… 
 
 

…………… 

4.1 มีการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร 
     จากผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน           
4.2 มีการถนอมอาหาร มีการแปรรูปอาหาร 
     จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น       

รวมคะแนน 10 ……………  
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการบริหารโครงการอาหารกลางวัน (30  คะแนน ) 
 5.1 แผนจัดการเรียนรู้            

5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ที่ส่งเสริมผู้เรียน 
5.3 การฝึกปฏิบัติจริงในการ 
     ประกอบอาหารของนักเรียน  
5.4 การฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
     และสุขาภิบาลของโรงเรียน  
5.5 การน าความรู้ไปประยุกต์ 
     ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน                     

5 
5 
 

10 
 
5 
 
5 

…………… 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

5.1 มีแผนจัดการเรียนรู้  
5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียน 
5.3 มีการฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร 
     ของผู้เรียน  
5.4 มีการฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและ 
     สุขาภิบาลของโรงเรียน  
5.5 มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
     ของผู้เรียน                     

รวมคะแนน 30 ……………  

สรุปรวมคะแนนท้ังหมด...................................คะแนน สรุปผลการประเมินได้ระดับ................................ 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน  
     (.....................................................) 
 



๖๕ 
 

2.  แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
โรงเรียน................................................................................ 

 
 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ด้านคุณภาพสุขอนามัยนักเรียน ( 20  คะแนน) 
 1.1 ข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน 

1.2 แบบบันทึกน ้ำหนัก/ส่วนสูง 
1.3 แบบบันทึกน ้ำหนัก/ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ 
1.4 แบบบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์ 
1.5 บัตรสุขภำพ 

4 
4 
4 
4 
4 

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

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

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

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

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

1.1 มีข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน 
1.2 มีแบบบันทึกน ้ำหนัก/ส่วนสูง 
1.3 มีบันทึกน ้ำหนัก/ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ 
1.4 มีบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์ 

      1.5 บัตรสุขภำพ 
รวม 20 ..............  

2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน (40 คะแนน) 
 2.1 สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน  

     (10 คะแนน) 
     2.1.1 บริเวณ/อำคำรสถำนที่ 
     2.1.2 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 
 
5 
5 

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

2.1 สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน  
 
     2.1.1 มีควำมสะอำด สวยงำม ร่มร่ืน ปลอดภัย  
             บริเวณ/อำคำรสถำนที่ 
     2.1.2 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

2.2 ห้องเรียน (10 คะแนน) 
      2.2.1 ควำมสะอำด เรียบร้อย  
      2.2.2 กำรจัดบรรยำกำศและ 
             สภำพแวดล้อม               

 
5 
5 

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

2.2 ห้องเรียน  
      2.2.1 มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
      2.2.2 มีกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม               
             เอื อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3 นักเรียน (10 คะแนน) 
     2.3.1 สุขภำพร่ำงกำย  
     2.3.2 กำรแต่งกำย 

 
5 
5 

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

2.3 นักเรียน 
     2.3.1 สุขภำพร่ำงกำย  
     2.3.2 กำรแต่งกำย 

2.4 ผลงานนักเรียน   (10 คะแนน)    

10 
 

............... 
2.4 ผลงานนักเรียน      
     - มีผลงำนนักเรียน      

รวม 40 ..............  
3. ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ( 15 คะแนน) 
 3.1 กำรด้ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพ      

     ทำงกำย(เด็กปกติ) 
3.2 กำรด้ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพ      
     ทำงกำย(เด็กพิกำร/เรียนร่วม) 
3.3 สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

5 
 
5 
 
5 

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

3.1 มีผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย(เด็กปกต)ิ 
3.2 มีผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
     (เด็กพิกำร/เรียนร่วม) 
3.3 มีบันทึกผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
     ตำมเกณฑ์ 

รวม 15 ...............  
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๖๖ 
 

 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  
รายการประเมิน 

(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

4. ด้านห้องพยาบาล (15 คะแนน) 
 4.1 ควำมสะอำดห้องพยำบำล   

4.2 กำรจัดตู้ยำ 
4.3 คู่มือก้ำกับกำรใช้ยำแต่ละชนิด 
4.4 บันทึกหลักฐำนกำรใช้บริกำร 
     ของห้องพยำบำล 
4.5 วัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกับ 
    กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น ครบถ้วน 
    ถูกต้อง เพียงพอ 

3 
3 
3 
3 
 
3 

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

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

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

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

4.1 มีห้องพยำบำล/เตียงผู้ป่วย ที่สะอำด ปลอดภัย  
     (แยกชำย/หญิง) 
4.2 มีกำรจัดตู้ยำ/ประเภทและชนิดของยำ 
     อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ เหมำะสม 
4.3 มีคู่มือก้ำกับกำรใช้ยำแต่ละชนิด/แต่ละประเภท 
4.4 มีบันทึกหลักฐำนกำรใช้บริกำรของห้องพยำบำล 
4.5 มีวัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกับ 
     กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น ครบถ้วน ถูกต้อง  
     เพียงพอ 

รวม 15 ...............  
5. ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ  (10 คะแนน) 

 5.1 หลักฐำนกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร/ 
     กิจกรรม   
5.2 กำรวัด/ประเมินผล/รำยงำน 

5 
 
5 

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

5.1 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม   
5.2 มีรำยงำนผลกำรวัด/ประเมินผล 

รวม 10 ……………  

 

สรุปรวมคะแนนท้ังหมด...................................คะแนน  สรุปผลการประเมินได้ระดับ................................ 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
           (.....................................................) 
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๖๗ 
 
 

3. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียน................................................................................. 

 
 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
   ภาษาอังกฤษ)  (40 คะแนน) 

 1.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้
สารานุกรมและหนังสือพระราชทาน 

5 .............. 1.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
การใช้สารานุกรมและหนังสือพระราชทาน 

1.2 การใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

5 .............. 1.2 มีการใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้ 

1.3 การส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว  
การคิดค านวณ  

5 .............. 1.3 มีการส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดค านวณ  

1.4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง 

5 ............. 1.4 มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง 

1.5 นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 

5 ............. 1.5 นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 

1.6 โครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะ 
 
 
1.7 ผลการประเมินทางวิชาการ (O-NET,  
NT, PISA/ อ่ืน ๆ) กลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
1.8 ผลการประกวด/การแข่งขันต่าง ๆ 

5 
 
 

5 
 
 

5 

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

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

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

1.6 มีโครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ 
1.7 มีผลการประเมินทางวิชาการ  (O-NET, NT, PISA/
อ่ืน ๆ) กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 
 1.8 มีผลการประกวด/การแข่งขันต่าง ๆ เช่น  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนปลอดอบายมุข ฯลฯ 

รวม 40 .............  
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๖๘ 
 

 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (20 คะแนน) 
 2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 

     แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
4 
 

........... 2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ 
     การประจ าปีของโรงเรียน 

2.2 ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร 
     จัดการคุณภาพการศึกษา 

4 
 

........... 2.2 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
     คุณภาพการศึกษา 

2.3 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
     จัดการ 

4 ........... 2.3 มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

2.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ในการจัดการเรียนรู้ 
2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
     ส่วนเสีย 

4 
 

4 

........... 
 

........... 

2.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 
 
2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กรรมการ  
     สถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ภาคประชาสังคม) 

รวม 20 ...........  
3. ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ( 20 คะแนน) 
3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R 
 
 
 
3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C 

 
10 

 
 

10 

 
...........  

 
 

........... 

3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R  
      3.1.1 ทักษะการอ่าน  
      3.1.2 ทักษะการเขียน 
      3.1.3 ทักษะการค านวณ       
3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C 
      3.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
              มีวิจารณญาณ 
      3.2.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
      3.2.3 ทักษะการท างานเป็นทีม 
      3.2.4 ทักษะในการสื่อสาร 
      3.2.5 ทักษะความเข้าใจ ความแตกต่าง 
             ทางวัฒนธรรม 
      3.2.6 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทัน 
              เทคโนโลยี 
      3.2.7 ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
      3.2.8 ทักษะการมีคุณธรรม ระเบียบ วินัย 

รวม 20 ...........  
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๖๙ 
 

 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน (20 คะแนน) 
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ 

     การจัดการเรียนการสอน 3R 8C 
4 ........... 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ 

     การจัดการเรียนการสอน 3R 8C 
4.2 การพัฒนาทักษะครูด้านการวัดและ 
     ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 ...........  

4.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัย 
     ในชั้นเรียน 

4 ...........  

4.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าเสนอ 
     ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่  
     ความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

4 ...........  

4.5 สนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อ 
     เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

4 ...........  

รวม 20 ...........  

 

สรุปรวมคะแนนท้ังหมด...................................คะแนน สรุปผลการประเมินได้ระดับ................................ 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
           (.....................................................) 
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๗๐ 

 
 

4. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
โรงเรียน........................................................................... 

 
ท่ี 
 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  (20 คะแนน) 
 1.1 หลักสูตร/แผนการเรียนรู้ในเนื้อหา              

ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน 
1.3 จัดท าบันทึกการสอนและบันทึก 

หลังสอน 
1.4 วัดผลและประเมินผล/ผลงานนักเรียน 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 

- วิเคราะห์หลักสูตร/แผนการเรียนรู้/แผนบูรณาการ 
- บันทึกหลังการสอน 
- บันทึกการวัดผล/ประเมินผล 
- ผลงานนักเรียน 

รวมคะแนน 20 ………  
2.  ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปลูกผัก  (25 คะแนน) 
 2.1 ประเภท/ชนิดของผักที่ปลูก 

2.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่แปลงปลูกผัก 
     ทั้งหมด 
2.3 จัดท าป้ายบอกชนิดของผัก 
2.4 ความคุ้มค่าในการใช้พ้ืนที่เพาะปลูก 
     อย่างเหมาะสม 
2.5 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตร 

5 
5 
 

5 
5 

 
5 

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

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

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

 
........... 

2.1 ประเภท/ชนิดของผักที่ปลูก 
2.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่แปลงปลูกผักทั้งหมด 
 
2.3 ป้ายบอกชนิดของผัก 
2.4 ความคุ้มค่าในการใช้พ้ืนที่เพาะปลูก 
     อย่างเหมาะสม 
2.5 อุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตร 

รวมคะแนน 25 ………  
3. ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ (25 คะแนน) 
 3.1 ประเภท/ชนิดของสัตว์ 

3.2 ความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโรงเรือน 
3.3 สภาพโรงเรือน 
 
3.4 การใช้พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
 
3.5 ป้ายชื่อ และชนิดของสัตว์ 

5 
5 
5 
 

5 
 

5 

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

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

 
........... 

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

3.1 ประเภท/ชนิดของสัตว์ 
3.2 ความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโรงเรือน 
3.3 สภาพโรงเรือนมีความคงทน แข็งแรง  
     และปลอดภัย 
3.4 ความคุ้มค่าในการใช้พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
     อย่างเหมาะสม 
3.5 การจัดท าป้ายบอกชื่อ และชนิดของสัตว์        

รวมคะแนน 25 ………  
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๗๑ 

 

 
ท่ี 
 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

4.  ด้านการบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวและการเล้ียงสัตว์  (20 คะแนน) 
 4.1 บันทึกรายการผลผลิต 

4.2 บันทึกการเก็บ จ าหน่ายผลผลิต 
     ให้สหกรณ์/ชุมชน 
4.3 ผลผลิตมาประกอบอาหาร 
4.4 ผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป 

5 
5 
 

5 
5 

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

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

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

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

4.1 มีบันทึกรายการผลผลิต 
4.2 มีบันทึกการเก็บ จ าหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์/ 
     ชุมชน 
4.3 การน าผลผลิตมาประกอบอาหาร 
4.4 การน าผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป 

รวมคะแนน 20 ………  
5.  ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน (10 คะแนน)  
 5.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและ 

     ความยั่งยืน 
5.2 การขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน 

5 
 
5 

......... 
 

......... 

5.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและความยั่งยืน 
 
5.2 การขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน 

รวมคะแนน 10 ………  
 
 

สรุปรวมคะแนนท้ังหมด..................................คะแนน         สรุปผลการประเมินได้ระดับ.........................  
 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
     (.....................................................) 

เอกสารหมายเลข 4/2  
 



๗๒ 
 
 
 

5.  แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน 
โรงเรียน................................................................  

 
 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  
รายการประเมิน 

(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ด้านการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์ 30 คะแนน  
 1.1 การวางแผนการสอน  

           
 

 
5 

 
…… 

 
 
 

1.1 วางแผนการสอนโดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการ  

     และอุดมการณ์สหกรณ์ จัดท าแผนการสอน 

     ขึ้นใช้เองและน าไปสอน ดังนี้  
          1.1.1   1 ชั้นเรียน      ( 1 คะแนน ) 
 1.1.2   2 ชั้นเรียน      ( 2 คะแนน ) 
 1.1.3   3 ชั้นเรียน      ( 3 คะแนน ) 
 1.1.4   4 ชั้นเรียน      ( 4 คะแนน ) 
           1.1.5   5 ชั้นเรียน      ( 5 คะแนน ) 

 1.2 แผนการสอน  
 

 
10 

 
 
 

 
…….… 

 
 
 

1.2 จัดท าแผนการสอนบูรณาการ / สัมพันธ์กับ 

     การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 

     โครงการต่างๆ ดังนี้  
           1.2.1 1 - 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ 

                   โครงการต่างๆ  (2 คะแนน ) 
  1.2.2 3 - 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 

                   โครงการต่างๆ  (4 คะแนน ) 
  1.2.3 5 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 

                   โครงการต่างๆ  (6 คะแนน ) 
  1.2.4 7 - 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 

                   โครงการต่างๆ  (8 คะแนน ) 
           1.2.5 มากกว่า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

                  หรือโครงการต่างๆ (10 คะแนน ) 
 

 

 

 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5/1  
 



๗๓ 
 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(15คะแนน) 
  1.3.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องตามหลักการและ  

       วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ (3 คะแนน)     

  1.3.2 ใช้สื่อ/ อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้  

       ประกอบในการเรียนการสอน (3 คะแนน) 
   1.3.3 นักเรียนสร้างชิ้นงาน / หลักฐาน 

          การเรียนรู้ (3 คะแนน) 
   1.3.4 เอกสาร / สื่อประกอบการเรียน 

          การสอน (3 คะแนน)  

   1.3.5 สรุปการวัดและประเมินผล ความรู้และ 

          ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ 

          อุดมการณ์สหกรณ์เป็นรายบุคคลและ 

          ภาพรวม (3 คะแนน) 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
 

………… 
 

………….. 
 
………… 
 
…………. 

 
………… 

 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (15 คะแนน )  

     ข้อละ 3 คะแนน 

     1.3.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องตามหลักการและ  

             วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์  ( 3 คะแนน ) 
     1.3.2 ใช้สื่อ/ อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้  

            ประกอบในการเรียนการสอน  ( 3 คะแนน 
) 
     1.3.3 นักเรียนสร้างชิ้นงาน / หลักฐาน 

             การเรียนรู้ (3 คะแนน ) 
     1.3.4 มีเอกสาร / สื่อประกอบการเรียน 

            การสอน ( 3 คะแนน )  
     1.3.5 สรุปการวัดและประเมินผล ความรู้และ 

            ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ 

            อุดมการณ์สหกรณ์เป็นรายบุคคลและ 

            ภาพรวม ( 3 คะแนน ) 
รวมคะแนน 30 ………….  

2. ด้านอาคารสถานท่ีและองค์ประกอบต่างๆ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
2.1 สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 
 
2.2 ชั้น / ตู้วางสินค้า ผลิตภัณฑ์  
 
2.3 ป้ายแสดงก าหนดเวลาเปิด - ปิด   
 
2.4 ป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
   
2.5 การจัดวางสินค้า 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

…………. 
 

…………. 
 

…………. 
 

…………. 
 

…………. 

2.1 มีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมและมีป้ายชื่อแสดง 
กิจกรรมสหกรณ์ (3 คะแนน) 
2.2 มีชั้น / ตู้วางสินค้า ผลิตภัณฑ์ตรงตามสภาพที่
เหมาะสม ( 3 คะแนน ) 
2.3 มีป้ายแสดงก าหนดเวลาเปิด - ปิด   
( 3 คะแนน ) 
2.4 มีป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์  ( 3 คะแนน ) 
2.5 มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และมีป้ายบอก
ราคาสินค้า  ( 3 คะแนน ) 

                                                       รวม 15 ………….  
  



๗๔ 
 

 
 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

3. ด้านการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)   
 3.1 การด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน 

 
3.2 คณะกรรมการสหกรณ์หลากหลายชั้นเรียน  
 
3.3 การประชุมสมาชิก และคณะกรรมการสหกรณ์  
 
3.4 การระดมหุ้นจากสมาชิก   
3.5 การปันผล / จัดสรรเงินคืนตามหุ้นของสมาชิก  
 
3.6 การส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก  
 
 
3.7 การรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริมการผลิต 
ชุมชน และสมาชิกทั่วไป  
3.8 การผลิตและจ าหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น / 
ภูมิปัญญาไทย  
3.9 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเงิน และจัดท าเป็น
ปัจจุบัน (24 คะแนน) ดังนี้ 
       3.9.1 บัญชีเงินสด  
       3.9.2 บัญชีรับ - จ่ายประจ าเดือน  
       3.9.3 บัญชีซ้ือ - ขาย สินค้า  
       3.9.4 ใบส าคัญรับ – จ่ายเงิน  
       3.9.5 ทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น  
       3.9.6 ทะเบียนรับฝากเงินออมทรัพย์  
       3.9.7 ทะเบียนคุมสินค้า  
       3.9.8 ทะเบียนสะสมยอดซ้ือสมาชิก  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 
     
 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

………… 
 

…………. 
 

………..… 
 

………….. 
…………… 

 
…………. 

 
 

………… 
 

……..…… 
 
 
 

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

3.1 มีระเบียบ / ข้อบังคับในการด าเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน( 2 คะแนน ) 
3.2 มีนักเรียนเป็นคณะกรรมการสหกรณ์
หลากหลายชั้นเรียน ( 2 คะแนน ) 
3.3 มีการประชุมสมาชิก และคณะกรรมการ
สหกรณ์ ( 2 คะแนน ) 
3.4 มีการระดมหุ้นจากสมาชิก  ( 2 คะแนน ) 
3.5 มีการปันผล / จัดสรรเงินคืนตามหุ้นของ
สมาชิก ( 2 คะแนน ) 
3.6 มีการส ารวจความต้องการสินค้าของ
สมาชิก เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้ตรงตามความ
ต้องการ ( 2 คะแนน ) 
3.7 มีการรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริม
การผลิต ชุมชน และสมาชิกทั่วไป(2 คะแนน ) 
3.8 มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย (2 คะแนน) 
3.9 มีเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเงิน และ
จัดท าเป็นปัจจุบันโดยนักเรียน ดังนี้ 
มีบัญชีเงินสด ( 3 คะแนน ) 
มีบัญชีรับ - จ่ายประจ าเดือน ( 3 คะแนน ) 
มีบัญชีซ้ือ - ขาย สินค้า ( 3 คะแนน ) 
มีใบส าคัญรับ – จ่ายเงิน ( 3 คะแนน )  
มีทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น (3คะแนน) 
มีทะเบียนรับฝากเงินออมทรัพย์ (3 คะแนน) 
มีทะเบียนคุมสินค้า ( 3 คะแนน ) 
มีทะเบียนสะสมยอดซ้ือสมาชิก (3 คะแนน ) 

 รวม 40 …………..  
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 
 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

4. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ( 15 คะแนน )   
 4.1 ค าสั่งแต่งต้ัง/บันทึกมอบหมายให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสหกรณ์ 
4.2 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์
อ่ืนๆ   
4.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
4.4 การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประกวดกับ
หน่วยงานภายนอก      
4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เอกสาร เว็บไซต์   
 

3 
 

3 
 

3 
3 
 

3 

………… 
 

…………. 
 
 

…………
…………. 

 
 

………… 
 
 
 
 

 

4.1 มีค าสั่งแต่งต้ังหรือบันทึกมอบหมายให้ครู
เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์  
 และเป็นที่ปรึกษา ( 3 คะแนน ) 
4.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับสหกรณ์อ่ืนๆ  ( 3 คะแนน)  
4.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ( 3 คะแนน ) 
4.4 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ
ประกวดกับหน่วยงานภายนอก  ( 3 คะแนน) 
4.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร เว็บไซต์  
( 3 คะแนน ) 

รวม 15 …………  
 
 
สรุปรวมคะแนนท้ังหมด...................................คะแนน    สรุปผลการประเมินได้ระดับ..........................  

 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน  
     (.....................................................) 

 
  



                                                                                                                 ๗๖ 
 
 

 

6.  แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียน..........................................................................................  

 
ท่ี 

 
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (25 คะแนน) 
 1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 

 
 

1.2 แผนการเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ 
 
 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ  
1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.5 สรุปผลความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5 
 
 

5 
 
 

5 
5 
5 
 
 

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

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

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

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

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

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรใน
เนื้อหา                ที่เก่ียวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีแผนการเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ 
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ  
4. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
5. สรุปผลความรู้และพฤติกรรม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรายบุคคลและภาพรวม 
ป.3 , ป. 6 และม. 3 (ว5-105) 

รวม 25 ............  
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน (25 คะแนน) 

 2.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
2.2 การมีส่วนร่วมของครู  
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
 
2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
2.5 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ/เอกชน   

5 
5 
5 
 

5 
 

5 

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

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

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

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

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

2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2.2 ครูมีส่วนร่วม  ร้อยละ  50  ขึ้นไป  
2.3 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา  
2.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา 
2.5 ภาครัฐ/เอกชน  มีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

รวม 25 .............  
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                                                                                                                 ๗๗ 
 
 

 

 
 

ท่ี 

 
 

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 
ผลคะแนน  

รายการประเมิน 
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

3. ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม  (25 คะแนน) 

 3.1 การประชาสัมพันธ์  
 
 
 
3.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
 
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
3.4 การจัดกิจdรรมให้นักเรียนส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
3.5 การจัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 
 

5 

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

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

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

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

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

3.1 จัดกิจกรรมประชาสัพมันเผยแพร่  
เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น 
3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์/บ าเพ็ญ
ประโยชน์/กลุ่มสนใจ ฯลฯ 
3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจให้บุคคลในท้องถิ่น 
3.4 จัดกิจรรมให้นักเรียนส ารวจ  
เก็บข้อมูลวิเคราะห์คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น 
3.5 จัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

รวม 25 ..............  
4. ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (25 คะแนน) 

 4.1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 
4.2 การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

4.3 การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
 
 
4.4 การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 
 
4.5 การสรุปผล/รายงานผล  

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 

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

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

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

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

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

4.1 จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.3 ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การด าเงินงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 จัดการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.5  สรุปผล/รายงานผู้เก่ียวข้อง  

รวม 25 ..............  

 

 

 



                                                                                                                 ๗๘ 
 

 

              สรุปรวมคะแนนท้ังหมด...................................คะแนน    สรุปผลการประเมินได้ระดับ..........................  
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน  
   (.....................................................) 



                                                                                                                                                                                   ๗๙ 
 
 

 
 

7.  แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียน...........................................................................  

ท่ี ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 
ผลคะแนน รายการประเมิน 

(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

1. ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (20  คะแนน) 

 

1.1 ส ำรวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น   
1.2 บันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น    
1.3 ทะเบียนภูมิปัญญำท้องถิ่น   
1.4 กำรน ำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  

5 
5 
5 
5 

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

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

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

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

1.1 กำรส ำรวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น   
1.2 กำรบันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น    
1.3 ทะเบียนภูมิปัญญำท้องถิ่น   
1.4 กำรน ำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

รวม 20 .......................  
2. ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  (30 คะแนน)        

2.1 วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ  5 ………………… 
2.1 วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรม  ภำษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น   

2.2 แผนกำรเรียนรู้/แผนบูรณำกำร 
 

5 ………………… 
2.2 จัดท ำแผนกำรเรียนรู้/แผนบูรณำกำรหรือ
สอดแทรกในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

2.3 จัดกิจกรรมตำมแผนกำรเรียนรู้ 5 ………………… 2.3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำรเรียนรู้    
2.4 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 5 ………………… 2.4 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

2.5 วัดและประเมินผล                                    5 ………………… 
2.5 วัดและประเมินผลด้ำนควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับ
ภูมิปัญญำ/วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.6 สรุปผลกำรเรียนรู้ 5 ………………… 
2.6 สรุปผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เก่ียวกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเป็นรำยบุคคล และภำพรวม   

รวม 30 .......................  
3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (30 คะแนน) 
3.1 กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

6 …………………... 

 

3.1 กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
จำกผู้สูงอำยุหรือภูมิปัญญำในชุมชน 

3.2 จัดกิจกรรมวันส ำคัญ 6 …………………... 3.2 จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 6 …………………... 3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  6 …………………... 3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
3.5 ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 6 …………………... 3.5 ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ืออำชีพ 

รวม 30 ......................  
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                                                                                                                                                                                   ๘๐ 
 

 

ท่ี ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน 
ผลคะแนน รายการประเมิน 

(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

4. ด้านจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  (20 คะแนน) 

4.1 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 
 
4.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 
 
4.3 กำรจัดเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน 
4.4 กำรจัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในชุมชน 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

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

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

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

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

4.1 จัดประชำสัมพันธ์เผยแพร่ที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ที่
เก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่
หลำกหลำย   
4.3 จัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำยในโรงเรียน  
4.4 จัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นภำยในชุมชน 

รวม 20 .......................  

สรุปรวมคะแนนท้ังหมด.............................คะแนน       สรุปผลการประเมินได้ระดับ....................... 

      

      ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน 
            (.....................................................) 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือการประเมิน 
ชุดที่ 2 



๘๑ 
 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

 

ค ำชี้แจง 
          แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม
โภชนำกำรและอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริง 

            

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
           ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
           ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
           ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
           ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
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๘๒ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

1. การบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน 
    1.1 มีค ำสั่งมอบหมำยงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
          และบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับวิชำ/ 
          กลุ่มประสบกำรณ์/โครงกำรต่ำง ๆ 

     

    1.2 มีแผนงำน/โครงกำรเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำร 
         อำหำรกลำงวันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 

     

    1.3 มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
         อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     

    1.4 มีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล      

    1.5 มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรควำมรู้เก่ียวกับ 
         อำหำรกลำงวันอย่ำงหลำกหลำยและทั่วถึง 

     

    1.6 เอกสำรหลักฐำนกำรเงินในโครงกำรถูกต้อง 
          และเป็นปัจจุบัน 

     

2. การด าเนินงานตามโครงการ 
    2.1 มีกำรวำงแผน กำรปฏิบัติเก่ียวกับอำหำร 
         ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และเชื่อมโยงไปใช้ 
         ในชีวิตจริง 

     

    2.2 จัดอำคำรสถำนที่ สะอำดเรียบร้อยเหมำะสม 
         เพียงพอต่อกำรบริกำร 

     

    2.3 จัดอำคำรสถำนที่สะอำดเรียบร้อยเหมำะสม 
          กับกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

     

    2.4 มีกำรจัดกำรแก้ปัญหำเด็กทุพโภชนำกำร 
         อย่ำงเป็นระบบ 

     

    2.5 มีกำรน ำผลผลิตจำกโครงกำรเกษตรของ 
          โรงเรียนมำประกอบอำหำรอย่ำงคุ้มค่ำ 
          และต่อเนื่อง 

     

    2.6 มีกำรฝึกให้นักเรียนแปรรูปและถนอมอำหำร      
  



๘๓ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

    2.7 มีกำรฝึกปฏิบัติกำรประกอบอำหำรตำมหลัก 
         โภชนำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตจริง 

     

    2.8 ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในกำร 
         ด ำเนินงำนโครงกำร 

     

3. การจัดการเรียนการสอน 
    3.1 มีกำรวำงแผนและปฏิบัติงำนโดยให้บุคลำกร 
         ต่ำง ๆมีส่วนร่วม 

     

    3.2 ก ำหนดกิจกรรมและจัดกิจกรรมกำรสอนเน้น 
         ฝึกปฏิบัติจริง 

     

    3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผน 
          กำรสอนที่จัดท ำ 

     

    3.4 มีกำรวัดผลประเมินอย่ำงหลำกหลำย 
         ตำมสภำพจริง 

     

    3.5 มีกิจกรรมส่งเสริมควำมสนใจควำมถนัด 
         ของนักเรียนในด้ำนอำหำร 

     

4. ผลการด าเนินงาน 
    4.1 นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร 
         และประกอบอำหำร 

     

    4.2 นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนกำรประกอบ 
         อำหำร กำรแปรรูปอำหำร กำรถนอมอำหำร 

     

    4.3 นักเรียนน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและ 
         ประกอบอำชีพ 

     

    4.4 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่ำง 
         โรงเรียนและชุมชน 

     

    4.5 นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี      
 

รวม 
     

  



๘๔ 
 

 

       ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................  
............................................................................................................................................................ ................  
 
                                                               ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน 
                                                                 (......................................................) 
                                                           วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.................. 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          77 - 96  คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      
      คะแนน          67 - 76     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      
      คะแนน          58 – 66    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    
      คะแนน          48 – 57   คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       
      คะแนนต่ ำกว่ำ   48     คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

ค ำชี้แจง 
           แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพอนำมัยของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
            ระดับ 4      หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
            ระดับ 3      หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
            ระดับ 2      หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
            ระดับ 1      หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



๘๖ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
4 3 2 1 

1. งานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
    1.1 บริเวณโรงเรียนสะอำด และมีควำมปลอดภัย 

     

    1.2 มีต้นไม้ที่เป็นร่มเงำ และเป็นที่พักผ่อน 
          ของนักเรียน 

     

    1.3 มีน้ ำด่ืม น้ ำใช้สะอำด ปรำศจำกกลิ่นและ 
        เชื้อโรค 

     

    1.4 ห้องสุขำเพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียนและ  
         สะอำดปรำศจำกกลิ่น 

     

    1.5 มีที่รองรับขยะมูลฝอย ตำมจุดต่ำง ๆที่ส ำคัญ      
    1.6 มีเตำเผำ หรือหลุมขยะมูลฝอย      

    1.7 มีทำงระบำยน้ ำปละกำรก ำจัดน้ ำโสโครก      
    1.8 ห้องเรียนมีแสงสว่ำงเพียงพอ อำกำศ 
          ถ่ำยเทได้ดี 

     

2.งานบริการสุขภาพ 
    2.1 มีบัตรสุขภำพของนักเรียนทุกคนและบันทึก 
         ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

     

    2.2 มีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขตรวจสุขภำพอย่ำง 
         น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

    2.3 นักเรียนชั้น ป.5-6 ได้รับกำรตรวจสุขภำพ 
          ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

    2.4 ห้องพยำบำลและเครื่องสุขภัณฑ์สะอำด  
          เป็นระเบียบไม่มีกลิ่นอับ  

     

    2.5 มีเวชภัณฑ์ปฐมพยำบำลและยำสำมัญ 
          ประจ ำบ้ำนเพียงพอ 

     

    2.6 กำรจัดตู้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องตำมหลักกำร      

    2.7 มีสมุดบันทึกกำรจ่ำยยำให้นักเรียนที่เจ็บป่วย 
         หรือมำขอใช้บริกำร 

     

  



๘๗ 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

    2.8 มีกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสำยตำ  
          เปรียบเทียบน้ ำหนักและส่วนสูงมำตรฐำน 
          และแปลผล ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

    2.9 มีโต๊ะเก้ำอ้ีปฏิบัติงำน อ่ำงล้ำงมือ น้ ำด่ืม  
         แก้วน้ ำ 

     

    2.10 มีแผนงำน/โครงกำรลดอัตรำน้ ำหนัก 
           ต่ ำกว่ำเกณฑ์และสูงกว่ำเกณฑ์ 

     

    2.11 มีแผนงำน/โครงกำรลดอัตรำน้ ำหนัก 
           ต่ ำกว่ำเกณฑ์และสูงกว่ำเกณฑ์ 

     

    2.12 มีข้อมูล สถิติน้ ำหนัก ส่วนสูงต่ ำกว่ำ สูงกว่ำ 
          เกณฑ์ของนักเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

    2.13 มีข้อมูลกำรทดสอบมรรถภำพทำงกำย 
           ของนักเรียนปกติ และ เด็กพิเศษเรียนรวม 

     

3. การจัดการเรียนการสอน 
3.1 มีหนังสือ เอกสำรทำงวิชำกำร หรือหนังสืออ่ำน  
     ประกอบเก่ียวกับสุขศึกษำหรืออนำมัย 

     

3.2 นักเรียนมีควำมรู้และปฏิบัติตำมสุขบัญญัติ  
     10 ประกำรได้ 

     

3.3 ให้นักเรียนท ำหน้ำที่ตรวจและช่วยเหลือ 
     ครูด้ำนสุขภำพอนำมัย 

     

3.4 มีป้ำยนิเทศเก่ียวกับ สุขภำพอนำมัยเป็นปัจจุบัน      
3.5 มีหลักฐำนกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับสุขภำพอนำมัย 
     กับนักเรียน  

     

3.6 จัดกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับสุขภำพอนำมัย      
3.7 มีกำรเฝ้ำระวังโรคต่ำง ๆ ให้กับเด็กทุกคน      
3.8 มีกำรให้โภชนำกำรศึกษำแก่นักเรียนในโรงเรียน      

  



๘๘ 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

3.9 มีกำรประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เก่ียวกับกำรดูแล 
     สุขภำพอนำมัยนักเรียน 

     

 
รวม 

     

       
 ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ............................. 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน  
     (.....................................................) 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          96 - 120    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      

      คะแนน          84 -  95     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      

      คะแนน          72 – 83     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    

      คะแนน          60 – 71     คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       

      คะแนนต่ ำกว่ำ       60     คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

 

ค ำชี้แจง 
          แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
           ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
           ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
           ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
           ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 3 



๙๐ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ) 
   1.1 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรใช้ 
        สำรำนุกรมและหนังสือพระรำชทำน 

     

   1.2 กำรใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้      
   1.3 กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดเลขเร็ว กำรคิดค ำนวณ      
   1.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยให้ 
        นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง 

     

   1.5 นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยและ 
        ภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำร 

     

   1.6 โครงงำน/ผลงำนที่ส่งเสริมทักษะภำษำไทย      
        คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 

     

   1.7 ผลกำรประเมินทำงวิชำกำร (O-NET, NT, PISA/  
        อ่ืน ๆ) กลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์  
        วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 

     

   1.8 ผลกำรประกวด/กำรแข่งขันต่ำง ๆ เช่น  
       กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สถำนศึกษำ 
       สีขำว โรงเรียนปลอดอบำยมุข ฯลฯ 

     

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
    2.1 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/ แผนปฏิบัติกำร 
        ประจ ำปีของโรงเรียน 

     

    2.2 ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
         กำรศึกษำ 

     

    2.3 กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร      

    2.4 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้      

    2.5 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

 

 

 



๙๑ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

3. ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R 
        3.1.1 ทักษะกำรอ่ำน 

     

       3.1.2 ทักษะกำรเขียน      
       3.1.3 ทักษะกำรค ำนวณ            
   3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C 
        3.2.1  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ  
                มีวิจำรณญำณ 

     

        3.2.2  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์      
        3.2.3  ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม      
        3.2.4  ทักษะในกำรสื่อสำร      
        3.2.5  ทักษะควำมเข้ำใจ ควำมแตกต่ำง 
                 ทำงวัฒนธรรม 

     

        3.2.6  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่ำทัน 
                 เทคโนโลยี 

     

        3.2.7  ทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้      
        3.2.8  ทักษะกำรมีคุณธรรม ระเบียบ วินัย      
4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน 
    4.1 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียน 
         กำรสอน 3R 8C 

     

    4.2 กำรพัฒนำทักษะครูด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
         กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

    4.3 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยในชั้นเรียน      
    4.4 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน ำเสนอผลงำน 
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ควำมรู้ และสร้ำง 
         เครือข่ำยกำรเรียนรู้ 

     

    4.5 สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรศึกษำต่อ เพ่ิมคุณวุฒิ      

รวม 
     

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ............................................... 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .........................  
............................................................................. ...................................................................................... 

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ............................. 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน  
     (.....................................................) 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          93 - 116    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      

      คะแนน          81 -  92     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      

      คะแนน          70 – 80     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    

      คะแนน          58 – 69     คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       

      คะแนนต่ ำกว่ำ       58     คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

 

ค ำชี้แจง 
          แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริม
กำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำววันของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
           ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
           ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
           ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
           ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4 



๙๔ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

1. เกษตร 
   1.1 วำงแผนกำรปลูกพืช  ผัก  ผลไม้ ที่หลำกหลำย 
        และเหมำะสมกับท้องถิ่น 

     

   1.2 กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรผลิตพืช ผัก ผลไม้  
        ของนักเรียน 

     

   1.3 ด ำเนินกำรปลูกพืชตำมแผนกำรผลิตอย่ำง 
        ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

     

   1.4 กำรจัดกำรและกำรใช้พ้ืนที่ดินที่เหมำะสม      
   1.5 มีกำรปลูกพืช ผัก ปลอดภัยจำกสำรพิษ      
   1.6 กำรจดบันทึกกิจกรรมผลิตพืชของนักเรียน      
   1.7 มีกำรแบ่งเมล็ดพันธุ์ผักให้นักเรียนปลูกที่บ้ำน      
   1.8 มีกำรวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับแผนกำร 
        ผลิตอำหำร 

     

   1.9 จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์งำนเกษตรไว้เป็นสัดส่วน  
        สะดวก 

     

   1.10 โรงเรียนส่งเสริมให้มีกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเพ่ือ       
         เพ่ิมพูนรำยได้ให้นักเรียน 

     

   1.11 มีกำรจัดท ำและกำรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก  
          ปรับปรุงบ ำรุงดิน 

     

   1.12 มีสถำนที่จัดเก็บปุ๋ยเป็นสัดส่วน      
   1.13 ปริมำณผลผลิตที่น ำมำให้นักเรียนรับประทำน      
   1.14 มีกำรสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกษตร      
   1.15 น ำวิธีกำรสหกรณ์มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร 
          ผลิตภำยในโรงเรียน 

     

  



๙๕ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

2. ปศุสัตว์ 
   2.1 ด้ำนพันธุ์สัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
        2.1.1 ควำมต่อเนื่องของกิจกรรมกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
                ตลอดทั้งปี 

     

        2.1.2 กำรขยำยจ ำนวนไข่ไก่ รวมถึงปศุสัตว์ 
                ชนิดอ่ืนจำกแหล่งงบประมำณอ่ืน 
                (นอกเหนือจำกกรมปศุสัตว์)  ตำมควำม 
                เหมำะสมกับศักยภำพของโรงเรียนและ 
                จ ำนวนนักเรียน 

     

        2.1.3 กำรใช้ประโยชน์จำกโรงเรือนและวัสดุ 
                อุปกรณ์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

    2.2 กำรจัดสุขำภิบำล  
        2.2.1 ควำมสะอำดของโรงเรือน อุปกรณ์  
               ตลอดจนวัสดุรองพ้ืน 

     

        2.2.2 กำรสุขำภิบำลภำยนอกและบริเวณโดยรอบ 
                โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

     

        2.2.3 ควำมสม่ ำเสมอในกำรักษำควำมสะอำด  
                และน ำมูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม 
                กำรเกษตรอ่ืน 

     

       2.2.4 กำรจัดกำรและเก็บรักษำคุณภำพอำหำร 
              สัตว ์

     

    2.3 กำรจัดผลผลิต 
         2.3.1 ควำมถูกต้องชัดเจน ควำมสม่ ำเสมอของ 
                 กำรเก็บ บันทึกข้อมูลกำรผลิต 

     

         2.3.2 กำรมอบหมำยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม 
                 ในกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงหมุนเวียน 
                 ทั่วถึง และเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ 
                 เกิดกำรเรียนรู้ 

     

  



๙๖ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

            2.3.3 กำรน ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง  
                   เข้ำใจง่ำย และเป็นปัจจุบัน 

     

3. ประมง 
     3.1 กำรดูแลจัดกำรบ่อให้เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงปลำ 
          3.1.1 ควำมสะอำดบริเวณโดยรอบบ่อ ไม่มี 
                 วัชพืชในบ่อและคันบ่อ 

     

          3.1.2 มีกำรเตรียมบ่อก่อนกำรปล่อยปลำ      
          3.1.3 มีกำรสร้ำงอำหำรธรรมชำติของปลำ 
                 ในบ่อ  เช่น ท ำปุ๋ยหมัก  มุมบ่อ (บ่อดิน) 

     

     3.2. กำรดูแลให้อำหำรปลำ  
          3.2.1 มีกำรปรับปริมำณให้อำหำรปลำไม่ให้มำก 
                  หรือน้อยเกินไปให้อำหำรเป็นเวลำ 

     

          3.2.2 มีกำรให้อำหำรสมทบเพ่ือลดต้นทุน เช่น  
                 เศษพืชผัก เศษอำหำรในโรงครัว 

     

    3.3. ผลผลิต 
           3.3.1 ปลำกินพืช  ควรได้ผลผลิต ไม่ต่ ำกว่ำ  
                   300 ก.ก./ไร่ 

     

           3.3.2 ปลำกินเนื้อ ควรได้ผลผลิต ไม่ต่ ำกว่ำ  
                   800 ก.ก./ไร่ 

     

    3.4. กำรบันทึกข้อมูล 
           3 4.1 มีกิจกรรมต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จำก      
                   แหล่งน้ ำ เช่น ปลูกผัก 

     

           3.4.2 จัดท ำป้ำยแสดงข้อมูลของปลำที่เลี้ยง  
                   เช่น ชนิด จ ำนวน วันเดือนปี ที่เลี้ยง 

     

           3.4.3 จดบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย เพ่ือทรำบ 
                   ต้นทุน-ก ำไร  

     



๙๗ 
 

   

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

     3.5 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
           3.5.1 มอบหมำยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรดู 
                  แลเลี้ยงปลำ  

     

           3.5.2 มอบหมำยให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูล 
                  กำรให้อำหำรกำรเจริญเติบโตของปลำ 

     

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 หลักสูตร/แผนกำรเรียนรู้ในเนื้อหำที่เก่ียวข้องกับ 
        กำรเกษตร 

     

   4.2 ใช้กิจกรรมกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันเป็น 
        แหล่งเรียนรู้  ศึกษำค้นคว้ำ ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะ 
        คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เช่น มีควำม 
        รับผิดชอบ ฯลฯ 

     

   4.3 กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในหลักสูตรวิชำต่ำง ๆ  
        และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

     

   4.4 นักเรียนมีผลงำนในกำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
        กำรเกษตรและสำมำรถน ำเสนอผลงำนที่ปฏิบัติได้ 

     

   4.5 นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร        
        กิจกรรมเกษตรไปใช้ในชีวิตจริงและใช้เป็น 
        แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 

     

   4.6 นักเรียนสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
        เกษตรในรูปแบบสถิติและข้อมูล เป็นปัจจุบัน         
        และต่อเนื่อง 

     

รวม 
     

 

       ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ............................................... 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .........................  
............................................................................. ...................................................................................... 



๙๘ 
 

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ............................. 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน  
     (.....................................................) 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          134 - 168    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      

      คะแนน          118 -  133    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      

      คะแนน          101 – 83     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    

      คะแนน           84 – 100     คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       

      คะแนนต่ ำกว่ำ       84    คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๙๙ 
 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

 

ค ำชี้แจง 
          แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์
นักเรียนของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ   สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
           ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
           ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
           ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
           ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 5 



๑๐๐ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 2 3 4 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 วำงแผนกำรสอนโดยวิเครำะห์วิธีกำร หลักกำร 
        และอุดมกำรณ์สหกรณ์จัดท ำแผนกำรสอนขึ้น 
        ใช้เอง น ำไปสอน ดังนี้ 
         1  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  ชั้นขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

     

   1.2 มีกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนกำรสอน บูรณำกำร/ 
         สัมพันธ์กับกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร 
         เรียนรู้ หรือและโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
        1.2.1     1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือโครงกำร          
                    (ระดับคุณภำพ 1) 
        1.2.2    2-3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือโครงกำร 
                    (ระดับคุณภำพ 2) 
        1.2.3    4-5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือโครงกำร  
                     (ระดับคุณภำพ 3) 
        1.2.4    6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือโครงกำร        
                     ขึ้นไป(ระดับคุณภำพ 4) 

     

     1.3 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยยึด 
          ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

     

     1.4 มีกำรก ำหนดกิจกรรมและจัดกิจกรรมกำรเรียน 
          กำรสอนเน้นกำรฝึก 

     

     1.5 มีกำรวัดผลประเมินผลทุกครั้งหลังกำรสอน  
          พร้อมทั้งมีหลักฐำนกำรประเมินตำมสภำพจริง 

     

     1.6 มีกำรให้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นแหล่ง 
          เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

     

  



๑๐๑ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 2 3 4 

2. ด้านอาคารสถานท่ีและองค์ประกอบต่าง ๆเก่ียวกับ
การด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน          
     2.1 มีกำรจัดสถำนที่เป็นสัดส่วนเหมำะสม มีป้ำยชื่อ  
          “กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนโรงเรียน”และ 
           สถำนที่ต้องสะอำดมีควำมเป็นระเบียบ 
           เรียบร้อยสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของผู้มีส่วน 
           เก่ียวข้องที่จะให้บริกำรและสมำชิกผู้ใช้บริกำร 

     

    2.2 มีชั้นหรือตู้วำงสินค้ำ ผลผลิตตำมสภำพที่ 
         เหมำะสม 

     

    2.3 มีป้ำยประชำสัมพันธ์ก ำหนดเวลำ เปิด-ปิด เพ่ือ 
         เชิญชวนให้บริกำร 

     

    2.4 จัดวำงสินค้ำเป็นหมวดหมู่ และมีป้ำยบอกรำคำ      
          สินค้ำ 

     

    2.5 มีกำรจัดท ำบัญชีสินค้ำก ำหนดรำคำขำย และ 
         รำคำท้องตลำด(รำคำ  จะต้องไม่สูงกว่ำ 
         ท้องตลำด) 

     

    2.6 มีกำรส ำรวจสินค้ำมำจ ำหน่ำยตำมควำมต้องกำร 
         ของสมำชิก 

     

    2.7 มีป้ำยบอกอุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำร 
          สหกรณ์ 

     

    2.8 มีกำรรับซ้ือผลผลิตจำกสมำชิกฝ่ำยส่งเสริมกำร 
         ผลิต/ชุมชนและสมำชิกทั่วไป           

     

   2.9 มีเอกสำรหลักฐำนเก่ียวกับสมำชิก เช่น ใบสมัคร 
         ทะเบียนสมำชิก 

     

   2.10 มีเอกสำรเก่ียวกับกำรเงิน เช่น ใบส ำคัญรับเงิน  
         บัญชีเงินสด ทะเบียนรับฝำกเงิน ทะเบียนลูกหนี้  
         ทะเบียนผู้ให้กู้/ทะเบียนคุมสินค้ำ  
 
 
 
 
 

     



๑๐๒ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 2 3 4 

     2.11 มีควำมพร้อมที่จะจัดต้ังเป็นสหกรณ์ในชุมชน 
            ท้องถิ่น     

 

3. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
    3.1 มีค ำสั่งหมอบหมำยแต่งต้ังคณะครู ร่วมกัน       
         รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตลอดถึง 
         เป็นที่ปรึกษำนักเรียนด้ำนต่ำง ๆ 

    

 

     3.2 ร้อยละชองเงินที่จัดสรรคืนสู่สมำชิก      

     3.3 จ ำนวนเงินที่จัดสรรเข้ำเป็นกองกลำงและ
จ ำนวนเงินที่จัดสรรเป็นสวัสดิกำรสังคม 

    
 

 
รวม 

    
 

 

ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ............................................... 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .........................  

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ............................. 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน  
     (.....................................................) 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          96 - 120    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      

      คะแนน          84 -  95     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      

      คะแนน          72 – 83     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    

      คะแนน          60 – 71     คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       

      คะแนนต่ ำกว่ำ       60     คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 



๑๐๓ 
 

 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

 

ค ำชี้แจง 
          แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ                         
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ให้ทำ่นท ำเครื่องหมำย 
 ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
           ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
           ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
           ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
           ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 6 



๑๐๔ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกับการอนุรักษ์  
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1.1 แผนกำรเรียนรู้หรือแผนบูรณำกำรเก่ียวกับ 
        กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

  1.2 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแผนฯ  
         1  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  ชั้นขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

     

  1.3 สรุปผลควำมรู้และพฤติกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นรำยบุคคลและ
ภำพรวมชั้น ป.3 , ป. 6 และม. 3 (ว5-105) 

     

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
    ของโรงเรียน 
   2.1 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
         1  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  ชั้นขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

     

   2.2 กำรมีส่วนร่วมของครู(ร้อยละ  50  ขึ้นไป)      
   2.3 กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน      
3. ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ 
    เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากร  
     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
    3.1 จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่  เพ่ือสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

     



๑๐๕ 
 

   

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

   3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์/บ ำเพ็ญประโยชน์/กลุ่มสนใจ  
        ฯลฯ 

     

   3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ควำม 
        เข้ำใจให้บุคคลในท้องถิ่น 

     

   3.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนส ำรวจ เก็บข้อมูลวิเครำะห์ 
        คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
        ในท้องถิ่น 

     

   3.5 จัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ควำมรู้และแลกเปลี่ยน 
         เรียนรู้ร่วมกัน 

     

4. ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   4.1 จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับกำรอนุรักษ์ 
        ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

   4.2 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
        ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

   4.3 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำร 
        อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

   4.4 กำรประเมินผลและะสรุปรำยงำนผลโครงกำร/ 
         กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
         สิ่งแวดล้อม 

     

รวม 
     

 

       ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………… .......... 
............................................................................................................................. .........................................................  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 

 



๑๐๖ 
 

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ............................. 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน  
     (.....................................................) 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          48 - 60    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      

      คะแนน          42 -  47     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      

      คะแนน          36 – 41    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    

      คะแนน          30 – 35     คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       

      คะแนนต่ ำกว่ำ       30     คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

โรงเรียน..............................................................................  
 

 

ค ำชี้แจง 
          แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ                            
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ให้ทำ่นท ำเครื่องหมำย 
 ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
           ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
           ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
           ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
           ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 7 



๑๐๘ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

1. ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
    1.1 ส ำรวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

    1.2 ทะเบียนภูมิปัญญำท้องถิ่น        
    1.3 บันทึก/ ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น      
2. ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ 
    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
    2.1 จัดท ำแผนกำรเรียนรู้/แผนบูรณำกำรหรือ 
          สอดแทรกในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
         1  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  ชั้นขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

     

    2.2 จัดกิจกรรมตำมแผนกำรเรียนรู้ 
         1  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  ชั้น              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  ชั้นขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

     

    2.3 ผลงำน/ร่องรอย กิจกรรมเป็นกำรปฏิบัติจริงของ 
        นักเรียนที่หลำกหลำย 

     

    2.4 สรุปผลควำมรู้และพฤติกรรมกำรอนุรักษ์และ      
         สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็น 
         รำยบุคคลและภำพรวมชั้น ป.3 , ป. 6 และม. 3 

     

3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
   อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
   ท้องถ่ิน 
    3.1 กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นฃ       
         ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

     

  



๑๐๙ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

    3.2 จัดกิจกรรมเพ่ือกำรอนุรักษ์และสืบทอด 
          วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
         1  กิจกรรม              (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  กิจกรรม              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  กิจกรรม              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  กิจกรรมขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

     

4. ด้านจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
    องค์ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน   
   4.1 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่และช่องทำง 
         1  ช่องทำง             (ระดับคุณภำพ 1) 
         2  ช่องทำง              (ระดับคุณภำพ 2) 
         3  ช่องทำง              (ระดับคุณภำพ 3) 
         4  ช่องทำงขึ้นไป       (ระดับคุณภำพ 4) 

        

   4.2  จัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 
         และภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งภำยในและภำยนอก 
         โรงเรียน 

     

 5. ด้านการวางแผนบริหารจัดการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
    และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
   5.1 จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับกำรส่งเสริม 
        กำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
        ท้องถิ่น 

     

   5.2 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมกำรส่งเสริม 
        กำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
        ท้องถิ่น 

     

   5.3 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำร 
        ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและ 
        ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

  



๑๑๐ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

   5.4 กำรประเมินผลและะสรุปรำยงำนผลโครงกำร/ 
        กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และสืบทอด   
         วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

รวม 
     

 

       ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………… .......... 
............................................................................................................................. .........................................................  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................  
 

.สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ............................. 

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน  
     (.....................................................) 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ       

      คะแนน          48 - 60    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทอง      

      คะแนน          42 -  47     คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน      

      คะแนน          36 – 41    คะแนน    ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง    

      คะแนน          30 – 35     คะแนน    ผ่ำนเกณฑ์       

      คะแนนต่ ำกว่ำ       30     คะแนน    ไม่ผ่ำนเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

คณะท ำงำน 

ท่ีปรึกษำ  
นายเสรี  ขามประไพ     ผู้อ านวยการ สพป.นครนายก 
นายอภิชัย  ซาซุม               รองผู้อ านวยการ สพป.นครนายก 
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย  รองผู้อ านวยการ สพป.นครนายก 
นายพงษ์ศักด์ิ  บุญเก้ือ         รองผู้อ านวยการ สพป.นครนายก 

 นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                                                                                                                                                                                                                                           
คณะท ำงำน 
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ผู้เขียนรำยงำน 
 
 
บรรณำธิกำรกิจ 
 นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี    ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 นายรามิล  ตาเดอิน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะยาแล   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

พิมพ์/จัดท ำรูปเล่ม/ปก 
 นางสาวชุติมา  เบญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 
 
 

นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
นายบัญชา  รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางประภร  พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสุบิน  ณ  อัมพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายกิตติศักด์ิ  แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสุชญา  บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางอรัญญา  สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายโสภณ  อ๋ันบางไทร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางชวนชื่น  ทัศนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวสุชาดา  ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางบุญณิศา  มะสิโกวา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี    ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 



 


