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แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงจานวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดาริฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑.....................................
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าช เจ้ า กรมสมเด็ จ พร ะเทพรั ต รา ชสุ ด า ฯ สยา มบร มร าชกุ ม า รี
ได้ โ ดยเสด็ จ พระราชด าเนิ น พระบา ทสมเด็ จ พระมหาภู มิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และ
สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี น าถ พระบรมราชชนนี พัน ปี หลวง ไปทรงเยี่ ยมราษฎรในพื้ น ที่
ชนบทและท้ อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดารทั่ ว ประเทศ ท าให้ พระองค์ ท่ า นทรงทราบปั ญ หาต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะ เป็ น
ความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปั จจัยต่ าง ๆ การขาดบริ การนสาธารณสุขและการศึกษา จึง มี
พระราชหฤทัย มุ่ง มั่น ที่ จะทรงช่ วยเหลือ ราษฎรเหล่ านั้ น ให้ มีคุ ณภาพชี วิต ที่ดี ขึ้น พระองค์ จึง ทรงเริ่มงาน
พัฒ นาของพระองค์เ อง ด้ว ยการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ทุ กคน
มีความเป็ นอยู่ที่ดี ขึ้น มีโ อกาสได้ รับความรู้และฝึก ฝนตนเอง สามารถพัฒ นาตนเองให้เข้มเข็งและพึ่ งตนเอง
ได้ พร้อมที่จะเผชิ ญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคง
และความยั่ ง ยื น ของการ พั ฒ น าตามแน วพระราชด าริ “ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ของพระบาทสมเด็ จ
พระมหาภู มิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ที่ ส มเด็ จพระกนิ ษฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด
ส าหรั บ จั ง หวั ด นครนายก สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต ราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ มารี ได้เ สด็ จ พระราชด าเนิน มาทรงสอนนัก เรี ยนนายร้อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ที่ โรงเรี ย น
นายร้ อยพระจุ ลจอมเกล้า ฯ ตาบลพรหมณี อาเภอเมื องนครนายก จัง หวัด นครนายก เมื่ อทรงมีชั่ วโมง
ว่างจากการสอนได้เสด็จ พระราชด าเนิ น ทรงเยี่ ยมโรงเรีย นประถมศึ กษาบริ เวณใกล้เคี ยง ในเขตอาเภอ
เมืองนครนายก ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่งผลต่อ การเลี้ยงดูบุ ตรหลาน เด็ กส่วนใหญ่จึง มี
ปั ญ หาด้ า น โภชนาการและสุ ข ภาพอนา มั ย ดั ง นั้ น จึ ง โปร ดเกล้ า ฯ รั บ โร งเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งา น
การประถมศึ ก ษาจั ง หวัด นครนายกไว้ ใ นโครงการตามพระราชด าริฯ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2532 เ ป็ น ต้ น มา
จนปั จ จุ บั น มี โ รงเรี ย นในโครงการตามพร ะราชด าริ ฯ จ านวน 20 โรงเรี ย น โดยพระองค์ ไ ด้ เสด็ จ
เป็นการส่วนพระองค์ ตามลาดับ 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 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 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 สานักงานการประถมศึก ษาจั งหวัดนครนายก ได้รั บพระมหากรุณาธิ คุณจาก
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพรั ตราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ให้ จั ด นิท รรศการ
แสดงผลงาน ของโรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ ซึ่งพระองค์ได้ เสด็จทอดพระเนตรเป็นประจาทุกปี 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 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
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 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 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 โรงเรียนวัดโคกลาดวน
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 โรงเรียนในสังกัดสานักงานประถมศึกษา
จังหวัดนครนายก บริเวณใกล้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้แก่ โรงเรียน
วัดวังทิพย์พันธาราม เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ รายงานผลการนิ เ ทศ ติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ นงานของโรงเรี ย นในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563
ขอบเขตของกำรศึกษำ
กา รรา ยงาน ผลการนิ เ ทศ ติ ด ตา มปร ะเมิ น ผลการ ด า เนิ น งาน ของโร งเรี ย นใน โครงกา ร
ตามพระราชด าริ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี
สังกั ดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษานครนายก ปีการศึ กษา 2563 จานวน 20 โรงเรีย น
โดยจะดาเนินการายงานผล ฯ 2 ด้าน ได้ แก่ ด้านวิชาการและด้านการดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใน ถิ่น ทุรกั นดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ฉบั บที่ 5
พ.ศ. 2560–2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้ำนวิชำกำร
ด้านวิช าการ พิจารณาจากผลการทดสอบระดับ ชาติ NT และ O-NET ของนัก เรียนโรงเรีย น
ในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี สังกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ กษานครนายก เปรี ยบเทียบผลการสอบ O-NET
ของนักเรียนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 และมั ธยมศึก ษาปีที่ 3 ระหว่า งปีก ารศึกษา 2561 กับ ปีก ารศึ กษา
2562
2. ด้ำนกำรดำเนินกำรตำมแผนพั ฒนำฯ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน จานวน 14 โรงเรียน
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จานวน 10 โรงเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จานวน 7 โรงเรียน
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จานวน 13 โรงเรียน
5. กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน จานวน 12 โรงเรียน
6. กิ จ กร รมส่ ง เสริ มการ อนุ รั ก ษ์ ท รั พยากรธรรมชา ติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จ าน วน
11 โรงเรียน
7. กิจกรรมส่ งเสริมการอนุรั กษ์ และสืบ ทอดวัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น จานวน
12 โรงเรียน

๔

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รั บ
1. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นาผลการรายงานไปใช้ในการวางแผน
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริฯ
2. หน่ วยงาน องค์ก รที่ เกี่ ยวข้ องใช้ เ ป็น ข้ อ มูล ในการให้ การสนั บ สนุน ส่ ง เสริมเพื่ อ ให้ โ รงเรี ย น
ในโครงการตามพระราชด าริฯ พัฒนาการจัดกิ จกรรมให้ มีคุณภาพตามวัตถุป ระสงค์และเป้า หมายหลั กของ
การดาเนินงาน
3. โร งเรี ย น ใน โครงกา รตามพระรา ชด า ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร า ชเจ้ า กร มสมเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ใช้ เป็ น ข้ อ มู ลในการพั ฒ นาการจัด กิ จ กรรมให้ มีคุ ณภาพ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ส่วนที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการรายงานผลการนิ เทศ ติ ดตามและประเมิน ผลการดาเนิ นงานของโรงเรีย นใน โครงการ
ตามพระราชดาริ สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สัง กัด สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครนายก ปี การศึ กษา 2563 ในครั้ง นี้ ได้ ศึก ษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. แผนพัฒนาเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกัน ดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569
แผนพั ฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุ มารี ฉบั บ ที่ 5 จั ดท าขึ้ น เป็ นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560–2569) เพื่อ เชื่ อ มต่ องาน
พัฒนาในช่ว งที่ผ่านมาเข้ ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุ บัน ทั้ งการปรับเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0การเข้ าเป็ น สมาชิ ก ของประชาคมอาเซีย น การก้ า วเข้ าสู่ ศ ตวรรษที่ 21 และสัง คม
ดิจิทัล
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการเตรียมความพร้อม สามารถก้าวไปพร้อม ๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริฉบับ ที่
5 นี้ จึงได้จัดทาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่น้อมนา
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2574) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) โดยกาหนดเป็น วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้เ ด็ก และเยาวชนมีคุ ณภาพชี วิต ที่ ดีโ ดยได้ รับ การพั ฒ นาศั กยภาพอย่ างสมดุ ล
ในด้านพุทธิศึ กษา จริยศึ กษา หั ตถศึก ษาและพลศึ กษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จ ากการปฏิบั ติ มีค วามรั ก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภ าคภู มิใจในความเป็ น ไทย และมีส่ วนร่ วม ในการพั ฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ
2. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียน
ไปพร้อม ๆ กัน
3. เพื่อ ผลั กดัน ให้ สถานศึ กษาพั ฒนาเป็ นศู นย์ บริ การความรู้ สามารถถ่า ยทอด ความรู้
และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่ น ๆ ทั้งจากภายในประเทศ
และจากต่ า งประเทศ เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะที่ สร้ า งความร่ ว มมื อ และ
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

๖

เป้าหมายหลัก
การพั ฒ นาตามแผนฯ ฉบั บ ที่ 5 ประกอบด้ วย 8 เป้า หมายหลั ก 18 เป้ า หมายย่ อ ยของการ
พัฒนา ดังนี้
เป้ า หมายหลัก ที่ 1 เสริ มสร้ า งสุ ข ภาพของเด็ ก ตั้ ง แต่ ในครรภ์ มารดา ประกอบด้ ว ย
3 เป้ าหมาย มุ่ งเน้ นพัฒ นาปรับ ปรุงการบริการอนามัย แม่แ ละเด็กในพื้น ที่เฉพาะที่ ยังมี อัตราการตายของ
ทารกและทารกแรกเกิด มี น้ าหนั ก น้ อ ยกว่ า 2,500 กรั มสู งอยู่ ให้ มีก ารดูแ ลเด็ ก ปฐมวัย ทุ ก ช่ วงอายุ
ครอบคลุ มทุ กพื้น ที่ เพื่อ ให้เด็ กปฐมวั ยมีก ารเจริญ เติ บโตและพัฒ นาการที่ สมวัย โดยแบ่ง ความรั บผิด ชอบ
ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่เพื่อ ให้มีการเชื่ อมต่อของแต่ละ ช่วงอายุ ระหว่ างบ้าน ศูน ย์เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล
จนถึ งชั้ นประถมศึ กษา และยั งส่ งเสริมให้ เด็กและเยาวชนในโรงเรีย นมี สุข ภาวะที่ ดี มี พฤติก รรมสุข ภาพ
ที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ
เป้ า หมายหลั ก ที่ 2 เพิ่ มโอกาสทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 3 เป้ า หมาย มุ่ ง เน้ น
การทางานเชิง รุก สารวจและจัดตั้งสถานศึก ษาในพื้ นที่ที่ข าดโอกาส จัดกลุ่มโรงเรียน (Cluster) เพื่อการ
ใช้ท รัพยากรร่ วมกัน พัฒ นาขี ดความสามารถของครูแ ละโรงเรีย นให้จั ดการศึ กษาในรูป แบบที่ เหมาะสม
สาหรับ เด็ กและเยาวชนที่มีความบกพร่ องทางด้า นร่ างกาย สติ ปัญ ญาและ อารมณ์ใ นส่ วนของนั กเรีย น
ในพระราชานุเคราะห์ นอกจากการเสริมทางวิชาการแล้ว ยังเน้น ปลูกฝังคุ ณธรรมจริ ยธรรม และการสร้า ง
แรงจูงใจเพื่อให้เข้าสู่การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ
เป้ า หมายหลั ก ที่ 3 เสริมสร้ า งศั กยภาพของเด็ ก และเยาวชนทางวิ ชาการและทาง
จริ ยธรรม ประกอบด้ ว ย 4 เป้ า หมาย มุ่ง เน้ น การแก้ ปั ญ หาวิ กฤตเรื่อ งภาษาไทย พัฒ นา ครูผู้ ส อนให้
สามารถใช้รู ป แบบการเรีย นการสอนที่ห ลากหลายเพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพพื้ น ฐาน ของเด็ ก นัก เรี ย นด้ า น
ภาษาไทย วิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และภาษาอั งกฤษ รวมทั้ งทั กษะ ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
ทัก ษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 อื่ น ๆ ควบคู่กั บ การปลูก ฝัง คุณธรรมและจริ ยธรรม การเตรีย มความ
พร้อมสาหรับประชาคมอาเซียน และสนับสนุน ผลักดันให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง
เป้ า หมายหลั ก ที่ 4 เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชน ทางการ งา นอาชี พ
ประกอบด้ วย 3 เป้ าหมาย ที่ มุ่งเน้นจัด กระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร และเป็นระบบ
ตั้งแต่การผลิตที่ เป็ นมิต รกั บสิ่ งแวดล้อ ม จนถึ งการน าผลผลิ ตไปใช้ ประโยชน์ และการจัด ทาบัญ ชีพัฒ นา
หลักสู ตรงานอาชีพที่ จาเป็ นสาหรับ ชีวิต ประจ าวัน ให้เหมาะสมกับ แต่ ละช่ว งวัย พัฒ นาปรั บปรุ งหลั กสูต ร
สหกรณ์ เ พื่ อให้ การปลูก ฝั งลั ก ษณะนิ สั ย และคุ ณธรรม จริย ธรรมด้ว ยหลัก การและอุ ด มการณ์ สหกรณ์
สัมฤทธิผล
เป้ า หมายหลั ก ที่ 5 ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และพั ฒ นา ศั ก ยภา พของเด็ ก และเยาวชน
ในการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ที่มุ่งเน้นจั ด กระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ ให้ เ ด็ ก ลงมื อปฏิ บั ติ ด้ ว ยตน เอง เห็ น ความงดงาม เกิ ด เป็ น ความปิ ติ ที่ จ ะศึ ก ษา เป็ น ความรั ก
ความผูก พัน หวงแหนในทรัพยากรของตน ร่วมในกระบวนการอนุรั กษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ธรรมชาติเป็นอุป กรณ์การสอน

๗
เป้าหมายหลั กที่ 6 เสริมสร้างศั กยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ และ สื บทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาของท้องถิ่ นและของชาติ ไทย ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ที่ มุ่งให้เ ด็กและเยาวชน
มี ค วามรู้ แ ละเห็ น คุ ณ ค่ าของวั ฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญา ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และ
วัฒ นธรรมไทย โดยทาให้ เป็ น ส่ วนหนึ่ง ของชี วิ ตประจ าวั น อย่ างแท้จ ริง ส่ งเสริ มการใช้ภ าษาไทยอย่ า ง
ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน
เป้า หมายหลั กที่ 7 ขยายการพั ฒนาจากโรงเรี ยนสู่ชุ มชน ประกอบด้ วย 3 เป้ าหมาย
มุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการขยายงานพั ฒ นาจากโรงเรีย นเข้าไปในชุมชนผ่า นทางเด็ก นักเรีย น
ทั้งกิจกรรมการผลิต ทางการเกษตรที่ยั่ง ยืนและเป็นมิ ตรกับ สิ่งแวดล้อม พฤติก รรมสุข ภาพและการพัฒนา
สภาพแวดล้อ มของบ้ านและชุ มชนให้ ถูก สุ ขลัก ษณะ การน าความรู้แ ละทั กษะทางวิชาชีพ การท าบั ญ ชี
การสหกรณ์มาใช้ในครอบครัว และชุมชน
เป้ า หมายหลั ก ที่ 8 พั ฒ น าสถาน ศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารความรู้ ประกอบด้ ว ย 3
เป้าหมาย ที่มุ่งหวัง ให้โ รงเรียนสามารถพัฒนากิ จกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ น นิทรรศการที่ มี
ชีวิต เป็น ตัวอย่างให้แ ก่ป ระชาชน ครู นัก เรีย น หรือ ผู้สนใจมาศึ กษาทดลอง ครู และเด็ก นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิท ยากร มี การจัดการความรู้และเผยแพร่ต่อ ไป (แผนพัฒ นาเด็ก และเยาวชน
ในถิ่ น ทุร กัน ดารตามพระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.
2560-2569)
ปีการศึกษา 2563 สานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษานครนายก ได้ดาเนินการส่ งเสริ ม
และพั ฒ น าการ ด าเนิ น งาน โรงเรี ย น ตามพร ะราชด าริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ก ารเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี จานวน 20 โรงเรีย น ตามแผนพัฒ นาเด็ก และเยาวชน
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตามพระราชด าริ สมเด็ จ พร ะเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ฉบั บ ที่ 5
พ.ศ. 2560-2569 ซึ่ งประกอบด้ ว ย 8 เป้ าหมายหลั ก 18 เป้ า หมายย่ อ ย โดยก าหนดกิ จ กรรมที่
สอดคล้ องกั บ บริบ ทของโรงเรี ยนในโครงการตามพระราชดาริ ฯ สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครนายก จานวน 7 กิ จกรรม ได้ แก่ 1) กิจ กรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวั น
2) กิจ กรรมส่ งเสริมสุข ภาพอนามัย นัก เรีย น 3)กิ จกรรมส่ งเสริมคุณภาพการศึกษา 4) กิจ กรรมส่งเสริ ม
เกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น 5) กิ จ กรรมส่ งเสริ มสหกรณ์ นั ก เรี ย น 6) กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และ 7) กิจ กรรมส่ งเสริ มการอนุรั กษ์ แ ละสืบ ทอดวั ฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรีย นในโครงการพระราชดาริ ฯ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครนายก
จ า กกา ร ด าเนิ น งา น ใน ปี พ.ศ . 2562 ขอ งโร งเรี ย น ใน โคร งกา ร ตา ม พร ะร า ชด า ริ
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ในสัง กัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จานวน 20 โรงเรียน ได้ด าเนินงานเพื่ อให้บรรลุเป้ าหมายหลั ก
ตามแผนพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนในถิ่ น ทุ รกั น ดารตามพระราชด าริฯ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2560-2569
มีวิธีดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน ดังนี้

๘

เป้าหมายหลักที่ 1
*ตัวชี้วัด 1
*ตัวชี้วัด 2
*ตัวชี้วัด 3
*ตัวชี้วัด 4
*ตัวชี้วัด 5

เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์ม ารดา
อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีภาวะเตี้ย
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ตัวชี้วัด 6 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์
ตัวชี้วัด 7 ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเตี้ย
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
เป้าหมายที่ 1.1 หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกได้รับบริการที่มี คุณภาพ
เป้าหมายที่ 1.2 เด็กทุกช่วงอายุได้รับการส่งเสริมด้า นโภชนาการและมีพั ฒนาการ
ตามวัย
การด าเนิน งานตามเป้ าหมายที่ 1.1 และ 1.2 ในสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึ กษานครนายก ไม่มีก ารดาเนิน งานตามตั วชี้ วัด ที่ 1 – 5 เนื่ องจากไม่มีกลุ่ มเป้า หมายดั งกล่ า ว
ในโรงเรีย นโครงการตามพระราชดาริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ ากรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จึงไม่มีการนาเสนอการดาเนินงานไว้ในส่วนนี้
เป้าหมายที่ 1.3 เด็กและเยาวชนมีน้าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ม าตรฐานเพิ่มขึ้น
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
วิธีดาเนินงาน
1. จั ด อาหารกลางวั น ให้ กั บ นั กเรี ย นทุ กคน โดยค านึ งถึ ง คุ ณค่ า ทางอาหาร
ตามหลั ก โภชน าการผ่ า นโปรแกรม Thai School Lunch โดยใช้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรในโรงเรีย น
เป็นหลัก และเพิ่มอาหารเสริมพิ เศษสาหรับนั กเรีย นที่ มีปัญ หาภาวะโภชนาการทุ กคน โดยคานึ งถึง ความ
สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหาร

๙

2. จั ด นมพร้ อ มดื่ มส าหรั บ นั ก เรี ย นทุ ก คน อย่า งน้ อ ยวั น ละ 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร
(1 ถุง) ต่อคน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ได้แก่
3.1 ให้ ค วามรู้ แ ละปรั บ พฤติ ก รร มใน กา รเลื อ กบริ โ ภคอาหา ร
ที่เหมาะสมและการรั กษาสุขภาพอนามัย เช่น การให้ ความรู้กับ ผู้ปกครองด้านโภชนาการ และวิธีการเลี้ย ง
ดูเด็กผ่านการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เชิ ญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อร่างกาย
3.2 รณรงค์ ให้ รั บ ประทานผั ก และผลไม้ จั ด ป้ า ยนิ เทศให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการลดอาหารหวาน มัน เค็ม จัดกิจกรรมชมรม อย.น้อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร
3.3 ให้ บ ริก ารและเฝ้ าระวั งทางด้า นสุข ภาพอนามั ย จากครู และผู้ น า
นักเรียนโดยการตรวจสุขภาพประจาวัน เช่น ตรวจเล็บ ตรวจฟัน ตรวจเหา ฉีดวัคซีนตามระยะ
3.4 ส่งเสริมการออกกาลังกาย โดยจัดเครื่องเล่นสนาม ฝึกกายบริหาร
เช่น การเต้นแอโรบิค การออกกาลังกายด้วยไม้พลองแบบป้าบุญมี การออกกาลังกายโดยใช้ตาราง
๙ ช่อง เป็นต้น
3.5 ประสาน ความร่ ว มมื อ กั บ โรงพยา บาลประจ าจั ง หวั ด และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลในการตรวจสอบสุขภาพนักเรียน
3.6 จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
3.7 ผลิ ตอาหารที่มีคุณค่ าทางโภชนาการ เช่น ปลูก ผัก ผลไม้ เลี้ย ง
ไก่ไข่ เลี้ยงปลา ฯลฯ
4. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดี เช่น สถานที่รับประทานอาหาร
สถานที่ ออกกาลังกาย สนามเด็กเล่น ห้องส้วม สนามกีฬา ฯลฯ
5. ก าหนดมาตรการในการจ าหน่า ยอาหารและเครื่ องดื่มในร้ า นค้ า สหกรณ์
ภายในโรงเรี ย นและรอบๆ โรงเรี ย น เพื่ อ หลีก เลี่ ย งปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เ สี่ย งต่ อ การบริ โ ภคอาหารและ
เครื่องดื่ม
ที่ทาลายสุขภาพ
6. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบน้ าดื่ มของโรงเรี ย นให้ ส ะอาดและ
ปลอดภัย
7. ส่งเสริมให้ครู มีส่ว นร่วมในการดู แลเด็ กนัก เรียนโดยเฉพาะระดับมั ธยมศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อุบัติเหตุต่าง ๆ
สรุปผล
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 3.92
2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีภาวะเตี้ย 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. นั ก เรี ย นร ะดั บ ปฐมวั ย มี ภ าวะเริ่ มอ้ ว นและอ้ ว น ร้ อ ยละ 8.02 ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
ร้อยละ 13.13 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.04
5. นักเรียนมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ระดั บปฐมวัย ร้ อยละ 94.98 ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 92.61 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 97.33
6. นักเรียนไม่เป็นโรคคอพอกและโรคไข้มาลาเรีย ร้อยละ 100
7. นั กเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี พฤติก รรมการบริโ ภคอาหารได้อ ย่างถูก ต้อ ง ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 94.68
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95.35
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนัก เรียนระดั บปฐมวัย
ปีการศึกษา 2560 – 2561
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ร้อยละ
๖.๐๐
๔.๐๐

๔.๐๑ ๓.๙๒

๔.๖๗
๓.๕๑

๒.๕๖

๔.๑๐

๓.๙๒

๓.๙๒
๒.๑๗

๒.๕๐

๒.๐๐

๐.๐๐
น้าหนักน้อย

เตี้ย

ผอม

เริ่มอ้วน

อ้วน ภาวะโภชนาการ

จากแผนภู มิที่ 1 เปรีย บเที ยบร้ อยละของภาวะโภชนาการนัก เรียนระดั บปฐมวัย พบว่ า
ปีก ารศึ กษา 2561 นัก เรี ยนระดั บ ปฐมวัย มีภ าวะน้ าหนัก น้ อยกว่า เกณฑ์ ภาวะเตี้ ยและผอม ลดลงกว่ า
ปีการศึกษา 2560 ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560

๑๑

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนัก เรียนระดั บประถมศึ กษา
ปีการศึกษา 2560-2561
ร้อยละ
๑๐.๐๐
๘.๐๐
๖.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๐.๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘.๑๑

๗.๔๗

๒.๐๗

๑.๖๕

เตี้ย

๑.๙๖

๒.๘๑

ผอม

๓.๙๓

๕.๐๒

ภาวะโภชนาการ

เริ่มอ้วน

อ้วน

จากแผนภู มิ ที่ 2 แสดงการเปรีย บเที ย บร้ อยละของภาวะโภชนาการนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึก ษา พบว่า ปีก ารศึก ษา 2561 นั กเรียนระดับ ประถมศึก ษามี ภาวะเตี้ย คิด เป็น ร้อ ยละ 1.65
ซึ่งลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 ส่วนภาวะผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของภาวะโภชนาการนัก เรียนระดั บมัธยมศึก ษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ร้อยละ
๘.๐๐
๖.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๐.๐๐

๖.๗๘
๒.๓๖

เตี้ย

๖.๕๘

๗.๒๖

๓.๖๘
๑.๔๕

๑.๕๘ ๑.๙๔

ผอม

เริ่มอ้วน

อ้วน

ภาวะโภชนาการ

จากแผนภูมิ ที่ 3 เปรีย บเที ยบร้ อยละของภาวะโภชนาการนัก เรี ยนระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น พบว่า ปีก ารศึ กษา 2561 นักเรียนระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้น มีภ าวะเตี้ ย คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.45
ซึ่งลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 ส่วนภาวะผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560

๑๒

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละของสมรรถภาพทางกายนั กเรีย นที่ ผ่านเกณฑ์
จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
ร้อยละ
100

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561
๙๗.๓๓

๙๕.๗๒ ๙๕.๕๐

95
90

๙๒.๗๖ ๙๒.๗๒

ปฐมวัย

ประถม

๙๓.๘๕

มัธยม

ระดับการศึกษา

จากแผนภู มิที่ 4 เปรี ย บเที ยบร้ อ ยละของสมรรถภาพทางกายนั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์
จาแนก ตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า
- นั กเรี ย นระดั บ ปฐมวั ย มี สมรรถภาพทางกายผ่า นเกณฑ์ คิ ด เป็ นร้ อยละ 95.50 ซึ่ ง
ลดลงกว่าปีการศึกษา 2560
- นักเรียนระดั บประถมศึก ษา มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 92.72
ซึ่งลดลงกว่าปีการศึกษา 2560
- นัก เรี ยนระดับ มั ธยมศึ กษาตอนต้ น มีส มรรถภาพทางกายผ่า นเกณฑ์ คิด เป็ นร้ อยละ
97.33 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ถู กต้ อง
และสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา 2560
ร้อยละ
100
95
90
85
80
75

ปีการศึกษา 2561
๙๕.๓๕

๙๔.๖๘
๘๒.๕๖

การบริโภคอาหาร

๘๕.๐๑

สุขนิสัยที่พึงประสงค์

พฤติกรรม

๑๓
จากแผนภู มิ ที่ 5 เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ถู ก ต้ อ ง
และสุ ข นิ สั ย ที่ พึง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 พบว่ า นั ก เรี ย น
มีพฤติ กรรมการบริโภคอาหาร ที่ ผ่ านเกณฑ์ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 94.68 ซึ่ งเพิ่มขึ้น จากปี การศึ กษา 2560
ส่วนพฤติ กรรมด้ านสุ ขนิ สัยที่ พึง ประสงค์ ที่ผ่ านเกณฑ์ ร้อ ยละ 95.35 ซึ่ งเพิ่ มขึ้น จากปีก ารศึ กษา 2560
เช่นกัน
เป้าหมายหลักที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ตัวชี้วัด 16 ร้อยละของนักเรียนที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตัวชี้วัด 17 ร้อยละของเด็กและเยาวชนพิการที่ได้รับการศึก ษาในรูปแบบที่เ หมาะสม

เป้าหมายที่ 2.1 เด็กที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงบริ การทางการศึ ก ษาและการพั ฒนา
เพิ่มขึ้น
วิธีดาเนินงาน
1. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อ ต่อการเรีย นรู้ทั้งบริบ ท
ภา ยใน และน อกห้ อ งเรี ย น โดยกา รปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น สน ามเด็ ก เล่ น พื้ น ที่ แ ปลงเกษตร
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานและเพียงพอกับนักเรียนทุก คน
2. สนับ สนุ นวั สดุ อุปกรณ์ ทางการศึ กษา และสื่อการเรีย นการสอนให้ เพีย งพอ
กับจานวนนักเรียน และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จั ด รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ เ หมาะสมและหลากหลาย เช่ น การจั ด
การเรียนรู้เชิง รุก (Active Learning) การสอนโดยใช้ สื่อทางไกลผ่า นดาวเที ยม DLTV การสอนนัก เรีย น
ที่มีความบกพร่อ งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ การสอนแบบบูร ณาการด้านวิช าการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และ ด้านทักษะการดารงชีวิตที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
4. ส่ งเสริ มความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชนโดยการสร้ างเครือข่ ายผู้ ปกครอง เช่ น
กิจ กรรมประชุ มผู้ ป กครอง กิ จ กรรมเยี่ ย มบ้ า นนั ก เรี ย น มี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ มแข็ ง
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น
สรุปผล
ในปี การศึ ก ษา 2561 มี นั กเรีย นจบการศึ ก ษาระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6
จานวน 300 คน ได้ รับโอกาสทางการศึก ษา เข้า ศึกษาต่ อในระดั บชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ 1 ทุ กคน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100

๑๔
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของการเข้า ศึก ษาต่อของนั กเรีย นในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา

จานวนนักเรียน
ที่จบ ป.๖ (คน)

จานวนนักเรียน
ที่เรียนต่อ ม.๑ (คน)

ร้อยละ

๒๕๖๐

๒๙๓

๒๙๒

๙๙.๒๙

๒๕๖๑

๓๐๐

๓๐๐

๑๐๐

จากตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย น ในระดั บ
ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึก ษา 2561 พบว่ านัก เรียนที่จ บการศึก ษาระดับ ประถมศึ กษาเข้า ศึกษาต่ อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 2.2 เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องด้ านร่างกาย สติปัญญา
และอารมณ์ ได้รับบริการทางการศึกษาเหมาะสม
วิธีดาเนินงาน
1. ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู ใ ห้ มีค วา มรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์
2. พัฒ นาครู ผู้บ ริ หารโรงเรีย นและบุ ค ลากรที่เ กี่ย วข้ อ งกั บการจัด การศึก ษา
เพื่อ เด็ กและเยาวชนที่มีความบกพร่ องให้ มีค วามรู้ ความเข้า ใจ สามารถบริ ห ารจั ดการ บริห ารหลั กสู ต ร
และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มีค วามพร้ อ มในการสอน เด็ ก และเยาวชนที่ มีค วาม
บกพร่อง โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความพกพร่องของนัก เรียนเป็นรายบุคคล
4. ครู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนการศึ ก ษาเฉพาะรายบุ ค คล ( IEP) และ (IIP) โดย
จัดกิจกรรมแบบเรียนรวมแต่แยกกลุ่มออกมาสอนจากเด็ กปกติในวิชาหลัก
5. ส่ งเสริ มความรู้ค วามเข้ าใจแก่ ผู้ป กครองเกี่ ย วกั บ ภาวะความบกพร่ อ งของ
บุตรหลาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตน
6. บริการนานักเรีย นที่ผ่านการคัดกรองจากครู ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบและ
รับรองผล
7. มี เครื อข่า ยหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ศูน ย์การศึก ษาพิ เศษมหาจัก รีสิริ นธร
ประจาจังหวัดนครนายกให้ความรู้ และแนะนาเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง
สรุปผล
ใน ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี เด็ ก และเยาวชนพิ ก าร จ านวน 119 คน ได้ รั บ โอกา ส
ทางการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

๑๕
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของเด็ก พิการที่ไ ด้รับโอกาสทางการศึ ก ษาในรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสม ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา

จานวนเด็กพิการ
(คน)

จานวนเด็กพิการ
ที่ได้รับโอกาสฯ (คน)

ร้อยละ

๒๕๖๐

๑๔๘

๑๔๘

๑๐๐

๒๕๖๑

๑๑๙

๑๑๙

๑๐๐

จากตารางที่ 2 เปรีย บเทียบร้อยละของเด็ก พิการที่ได้รั บโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
ที่เหมาะสม ปี การศึ กษา 2561 พบว่า นั กเรี ยนได้ รับ โอกาสทางการศึ กษาทุ กคน คิด เป็น ร้อ ยละ 100
ซึ่งเท่ากับปีการศึกษา 2560
เป้าหมายหลักที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริย ธรรม
ตัวชี้วัด 21 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด 22 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด 23 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนัก เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัด 24 คะแนนเฉลี่ ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้ วัด 25 ร้ อยละของนัก เรีย นในโครงการตามพระราชด าริฯ ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ตัว ชี้ วัด 26 ร้ อยละของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และชั้น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 3
ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ร ะดับดีขึ้น ไป
เป้าหมายที่ 3.1 เด็กและเยาวชนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
วิธีดาเนินงาน
1. กาหนดจุด เน้น การยกระดั บผลสัมฤทธิ์ เป็ นนโยบายสาคั ญ 6 ข้อหลักของสานั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้แ ก่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทัก ษะคิดแคล่ว คล่อ ง ว่อ งไวเขีย น
อ่าน สื่อสารเทคโนโลยี จัดการดีสิ่งแวดล้อม และน้อมนาศาสตร์พระราชา
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก โร งเรี ย น จั ด ท า แผน ยกร ะดั บ คุ ณ ภาพกา รศึ ก ษา โดยใช้ ผ ล
การประเมิน เป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใน

๑๖
3. ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด กิ จ กรร มกา รเรี ย น การ สอนที่ ห ลากหลา ยรู ป แบบ โดยเน้ น
การจัดการเรี ยนรู้เชิง รุก (Active Learning) การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และการสอน
แบบโครงงาน (Project Based Learning) เพื่ อพัฒนาองค์ ความรู้ และทั กษะกระบวนการคิด สอดคล้องกั บ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. จัด กิจกรรมการเรีย นรู้โดยใช้สื่ อ 60 พรรษา และสื่อทางไกลผ่านดาวเที ยม (DLTV)
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครู
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ด้ า นภาษา ไทย เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เส ริ มกา รอ่ า น ภาษาไทยวั น ละค า
วันสุนทรภู่ ตะกร้ าความรู้ เคลื่อนที่ การแข่ งขันงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน การแข่งขั นทักษะภาษาไทย
ในโรงเรียนโครงการพระราชดาริฯ และงานค่ายวิชาการ เป็นต้น
5.2 ด้านคณิตศาสตร์ เช่น กิจกรรมคณิตคิดเร็ว การท่องสูตรคูณ การคานวณ
คณิตศาสตร์ การสอนแบบเวทคณิต และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น
5.3 ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Lab แห่งการเสาะหาความรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาการคานวณ (Computing Science)
และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น
5.4 ด้านภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การท่องและเขียน
คาศัพท์ กิจกรรม Christmas Day การอ่านภาษาอังกฤษวันละคา และ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เป็นต้น
6. ส่งเสริมการเรีย นการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดค า และการใช้ สีพยั ญชนะ
สระ มาใช้เพื่อฝึกทักษะการอ่านสะกดคา
7. ส่งเสริมการใช้สารานุกรมสาหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น
การอ่านและสรุปสาระสาคัญจากสารานุกรม การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม เป็นต้น
8. จัดเวทีการนาเสนอผลงาน การประกวดผลงานของเด็กนักเรียนระดับต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโรงเรียนโครงการพระราชดาริฯ
พื้นที่เครือข่ายภาคกลาง
9. พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยของนักเรียนและชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ “เจ้าฟ้าของคนเดินดิน” กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น
ภาษาไทยวันละคา ภาษาอังกฤษวันละคา ตะกร้าความรู้เคลื่อนที่ บันทึกการอ่าน เสียงตามสาย
เป็นต้น

๑๗
สรุปผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 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
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 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
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561
ร้อยละ
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กลุ่มสาระฯ

จากแผนภู มิที่ 6 เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ร้อ ยละของผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับ ชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรี ยนในโครงการตาม
พระราชด าริ ฯ จ านวน ๒๐ โรงเรี ย น พบว่ า กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาอัง กฤษและกลุ่มสาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ ยร้อ ยละเพิ่มขึ้นกว่าปี การศึกษา 2560
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปี การศึกษา 2560

๑๘
แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละของผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ร้อยละ
๖๐.

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ

จากแผนภูมิ ที่ 7 เปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ย ร้อ ยละของผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดั บชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 3 ปี การศึก ษา 2561 ของโรงเรีย นในโครงการตาม
พระราชดาริฯ จานวน 20 โรงเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละเพิ่มขึ้ น
กว่าปีการศึกษา 2560 ส่วนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ค ณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 3.2 เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
วิธีดาเนินงาน
1. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นเข้ า ถึ งบริ ก ารของระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา เช่ น สื่ อ ทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV และ DLIT) การสื บ ค้ น จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Application ประกอบการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
2. จั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นาทั กษะการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศอย่ างเหมาะสม
เช่น การค้ นคว้าหาข้อ มูลจากแหล่ งต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจ ารณญาณในการเลือกใช้
ข้อมูลอย่างเหมาะสม การนาเสนอสารสนเทศโดยเลือกใช้เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ ที่เหมาะสม
3. ส่ง เสริม สนั บสนุ นและพั ฒ นาครูผู้ สอนในการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ พัฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิ ด เชิ งตรรกะร่ ว มกั บ การคิ ด เชิ งสร้ า งสรรค์ การออกแบบเชิ ง วิ ศวกรรม เช่ น การสอน
Coding by Kid Bright เป็นต้น
4. ส่ง เสริมและสนั บ สนุ นให้ นัก เรี ยนได้ มีพื้น ฐานงานอาชี พและประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี
ในการสร้า งงานอาชี พหรื อ เพิ่ มมูล ค่ า ผลผลิ ต เช่ น ส่ ง นัก เรีย นระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 -3 ไปเรี ย น
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายก การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

สรุปผล

๑๙
1. ทั กษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนั กเรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 ปีการศึ กษา
2561 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้น ไป คิดเป็นร้อยละ 80.53
2. ทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศของนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปีที่ 3 ปี ก ารศึก ษา
2561 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.38
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละของทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561
ระดับชั้น
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ร้อยละ
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จากแผนภู มิ ที่ 8 เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของทั ก ษะการใช้ เ ทคโน โลยี ส ารสนเทศของ
นักเรียน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริฯ จานวน 20 โรงเรียน พบว่า
- นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ปีก ารศึกษา 2561 มีทั กษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.53 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560
- นัก เรียนชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ 3 ปี การศึก ษา 2561 มีทัก ษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 76.38 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 3.3 เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมสาหรั บประชาคม
อาเซียน
วิธีดาเนินงาน
1. ส่ง เสริมและสนับสนุ นการจัดการเรีย นการสอนเรื่องประชมคมอาเซีย น เช่ น
จัดทาป้ายนิเทศ จัดหาหนังสือ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับให้บริการค้ นคว้าในห้องสมุด จัดกิจกรรม
ทักทาย สนทนาเป็นภาษาอาเซียน เป็นต้น
2. พั ฒ นาปรับ ปรุ งศู นย์ ประชาคมอาเซีย นที่ มีอ ยู่ที่ โรงเรีย นให้มีข้อมู ลข่ าวสาร
ที่ ถู ก ต้ อ งพร้อ มจั ด ท าห้ อ งอาเซี ย นเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรีย น รู้ภ ายในโรงเรี ย น และจั ด กิ จ รรมวั น อาเซี ย น
เพื่ อเรี ย นรู้ วิ ถีชี วิต ของคนในชาติ ต่ างๆ เช่ น ภาษาพู ด ความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ประวัติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย เป็นต้น

๒๐
3. บู ร ณาการเรี ย น การสอน เนื้ อ หาของประชาคมอา เซี ย น ใน กลุ่ มสาร ะ
การเรีย นรู้สั งคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เพื่ อให้ นัก เรี ย นเห็น ความสาคัญ ของประชาคมอาเซี ย น
มีค วามรู้ แ ละเข้ า ใจลั ก ษณะทางภู มิศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการค้า การลงทุ น ร่ ว มกั น ในฐานะ
เพื่อนบ้านที่ดี
สรุปผล
การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นด้า นการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกั บประชาคมอาเซีย นและ
พัฒนาปรั บปรุงศูน ย์ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรียน ส่งผลให้เ ยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เกี่ยวกั บ
ความหลากหลายเชิ งวั ฒ นธรรม ประเพณี ภาษา เชื้อ ชาติ ของประเทศต่ า งๆ ในประชาคมอาเซี ย น
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน โดยมุ่ง หวังให้เยาวชน ทุกคน
มีการศึกษา มีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตามเป้ าหมายที่ 3.3 เด็ก และเยาวชนได้ รับ การเตรี ยมความพร้ อ มส าหรั บ ประชาคม
อาเซียน ไม่ มีการกาหนดตัวชี้วัด ในการเก็บ ข้อมูลนี้ ดังนั้นโรงเรี ยนในโครงการตามพระราชดาริ ฯ ในสังกั ด
สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษานครนายก จึงด าเนิ นการเตรียมความพร้ อมสาหรับประชาคม
อาเซียน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2569โดยดาเนินการตามแนวทางการพั ฒนาเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว
เป้าหมายที่ 3.4 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
วิธีดาเนินงาน : เน้นการพัฒนาโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
1. จัด การฝึ กอบรมประจาปีเ พื่อ เพิ่ มพู นทั กษะให้กั บครูผู้ สอนในการถ่า ยทอด
ความรู้ จัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ได้ หลากหลายรูป แบบอย่า งเหมาะสม มีคุ ณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 เช่ น อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สอนวิ ท ยาการค านวณ
(Computing Science) สู่ ชั้น เรี ย น อบรมกิจ กรรมบ้ านนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย อบรมการจั ด กิ จกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) เป็นต้น
2. พั ฒ นาครู ใ ห้ มีศั ก ยภาพในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่อ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริ ย ธรรม เช่น โครงงานคุ ณธรรม ค่า ยคุณธรรม กิ จ กรรมโรงเรีย นวิถี พุทธ กิจ กรรมตาม
รอยพ่ออย่างพอเพียง กิจกรรมวิถีชีวิตชาวนครนายก เป็นต้น
3. พั ฒนาครูให้ มีศัก ยภาพในการจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกล
ผ่านดาวเทียม และการใช้สื่อ 60 พรรษา กับกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
4. พั ฒนาครูให้ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
5. พั ฒนาครูใ ห้มีศั กยภาพในการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ เช่น การอบรม
พัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรม SchoolMIS เป็นต้น
6. ส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ครู ทางานวิ จัยจากงานประจ าเพื่ อสร้ างองค์ค วามรู้
พั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เช่ น การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การจั ด ท า ID Plan
การอบรมตามหลั กสูต รที่ไ ด้รับ การรับรองจากคุ รุพัฒ นาแบบออนไลน์ การขับ เคลื่ อนกระบวนการ PLC
ในสถานศึกษา เป็นต้น

๒๑
7. จั ด เวที ก า รน า เสน อผลงา น เผยแพร่ อ งค์ ค วา มรู้ น วั ต กร รม เพื่ อ
การแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ และสร้ างเครือ ข่า ยช่ วยเหลื อซึ่ง กัน และกัน ได้แก่ งานมหกรรมวิช าการโรงเรีย น
ในโครงการพัฒ นาเด็ กและเยาวชนในถิ่น ทุ รกั น ดาร ตามพระราชดาริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ มารี และโรงเรีย นที่ มีผลงานดี เด่ น สัง กั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครนายก
8. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา ได้ แก่
8.1 มู ล นิ ธิเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็ จ พระเทพ
รัต น ราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี พั ฒ นาทั ก ษะครู แ ละนั ก เรี ย นด้ า นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส มองกลฝั งตั ว
Kid Bright
8.2 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร พั ฒนาครู ด้า นการจัด การ เรีย นรู้
เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
8.3 มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาทักษะครูด้าน Coding สู่สังคมดิจิตอล
8.4 มหาวิท ยาศรี นคริน ทรวิ โรฒ องครัก ษ์ พัฒ นาครูเกี่ ยวกับกิ จกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
สรุปผล
จากการพั ฒนาครู ให้มีศักยภาพในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนเพื่ อปลูกฝั งคุณธรรม
จริ ยธรรม ปี การศึก ษา 2561 พบว่า นั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 มี พฤติ กรรมด้า นคุณธรรมและ
จริย ธรรม ระดั บดี ขึ้น ไป คิดเป็น ร้อยละ 91.42 ส่ วนนัก เรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ปี การศึก ษา 2561
มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.63
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละของของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณ ธรรม
และจริยธรรมระดับดีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561

ระดับชั้น

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๖๕.๖๓

ม.3

๗๘.๕๗
๙๑.๔๒
๘๑.๔๘

ป.6

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

ร้อยละ

๑๐๐.

จากแผนภู มิ ที่ 9 เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของนั ก เรีย นที่ มีพฤติ ก รรมด้ า นคุณ ธรรมและ
จริยธรรมระดับดีขึ้นไป ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริฯ จานวน 20 โรงเรียน พบว่า

๒๒
- นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ปีก ารศึ กษา 2561 มี พฤติ กรรมด้า นคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.42 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560
- นั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ปีก ารศึก ษา 2561 มี พฤติ ก รรมด้ านคุ ณธรรมและ
จริยธรรมระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.63 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2560
เป้าหมายหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ
ตัวชี้วัด 27 ปริมาณผลิตผลทางการเกษตร
ตัวชี้วัด 28 คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด 29 คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
ตัวชี้วัด 30 คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป้าหมายที่ 4.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้และทัก ษะพื้น ฐานทางการเกษตรยั่งยืน
ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค
วิธีดาเนินงาน
1. จัด กระบวนการเรียนรู้เพื่อ พัฒ นาองค์ความรู้ และทักษะในการท าเกษตรอย่างยั่งยื น
เพื่อผลิตอาหารสาหรับการบริโภค และงานด้านอาชีพที่จาเป็นในการดารงชีวิต ดังนี้
1.1 ด้ านการเกษตร ตั้ งศู นย์ การเรี ยนรู้เกษตรอิ นทรีย์ ในโรงเรีย นสู่ ชุมชนเพื่ อ
ผลิตอาหารที่ปลอดภั ย กิจ กรรมที่ปฏิ บัติ ได้แก่ การปลูก พืชผัก สวนครัว ผักไฮโดรโปรนิก ส์ การเพาะเห็ ด
การท านาข้ าว การปลู ก ผลไม้ แ ละพื ช สมุ น ไพร การเลี้ ยงไก่ พัน ธุ์ไ ข่ เลี้ ย งปลาดุ ก เลี้ ย งกบ เลี้ย งเป็ ด
ทาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้าหมัก เป็นต้น
1.2 ด้านงานประดิษฐ์และงานช่าง กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่ กรอบรูป
หมอนหนุน หมวกจากถุงนม พับเหรียญโปรยทาน งานจักสานจากใบมะพร้าว ของชาร่วย พวงมโหตร
เสื้อมัดย้อม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ งานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เป็นต้น
1.3 ด้านอาหาร กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่
1) การถนอมอาหาร เช่น การทาไข่เค็ม มะนาวดองน้าผึ้ง ปลาดุกเค็ม
มะดันดอง มะยมดอง มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะม่วงแช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม การแปรรูปกุยช่าย
การแปรรูปมัลเบอร์รี่ การแปรรูปใบชา การแปรรูปจากกล้วย เป็นต้น
2) การประกอบอาหาร เช่ น น้ าดื่ มสมุ น ไพรทุ ก ประเภท ไอศกรี ม
สมุนไพร น้าพริกปลาย่าง การทาเบเกอรี่ต่างๆ เป็นต้น
3) งานอาชีพที่ข ยายผลสู่ ครัว เรือ น เช่น น้ ายาเอนกประสงค์ น้ ายา
ปรับผ้านุ่ม แชมพูสระผม ผ้ามัดย้อม เทียนหอมสบู่จากรังไหม โลชั่นต่างๆ เป็นต้น
2. จัด กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนน าหลัก การสหกรณ์ มาใช้ใ นการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ตามอุดมการณ์
ของสหกรณ์ เช่น กิ จกรรมการออมทรัพย์ การขาย การทาบัญ ชีง บดุ ล การทาบัญ ชีค รัวเรือน กิ จกรรม
ร้านค้ า การจัด ประชุ มสหกรณ์ แต่ง ตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อต่ อยอดการประกวดแข่งขัน ตลาดนั ด

๒๓
อาชี พ กิ จ กรรมเถ้ า แก่ น้ อ ย กิ จ กรรมหนึ่ ง ห้ อ งเรี ย น หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ กิ จ กรรมเยาวชนวั ย ใสหั ว ใจ
ผู้ประกอบการ และจัดหลักสูตรการเรียนรู้สหกรณ์ลงในหลักสูตรสถานศึกษา
3. ส่ ง เสริมการน าพั น ธุ์ พืช สั ตว์ พื้น บ้ านและภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ในการผลิ ต ทาง
การเกษตร โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
3.1 ด้ านการแปรรูป ผลิ ตภั ณฑ์ อาหารต่ างๆ เช่ น การท าน้าพริ กปลาดุ กย่ า ง
กุยช่ายอบชีส แยมมัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ลอยแก้ว โยเกิร์ต เป็นต้น
3.2 ด้ า นงานอาชี พ เช่ น การตั ด ผม ผ้ า มั ด ย้ อ ม การจั ก สาน การท า
ขนมไทย การทาดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
3.3 นั กเรียนได้ลงมื อปฏิบั ติการปลูกผัก และเลี้ ยงสัต ว์ที่ได้รั บพระราชทานเมล็ ด
พัน ธุ์ มาให้ ใช้ ในกิจ กรรมเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน จากหน่ว ยงานอื่ นๆ เช่ น สานั กงานประมงจัง หวั ด
นครนายก สานัก งานปศุ สัตว์จั งหวัด นครนายก สานัก งานเกษตรจั งหวัด นครนายก และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
สรุปผล
1. ปริ มาณผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ได้ รับ ในปี การศึ กษา 2561 (พ.ย.61 – มี.ค.62) ได้ แ ก่
เนื้อ สัต ว์ปี ก 235.89 กิโลกรั ม ไข่ ไก่/ ไข่เ ป็ด 73,222 ฟอง ปลา 1,201.04 กิโลกรั ม ถั่ว เมล็ดแห้ ง
30 กิโลกรัม ผัก 3,243.19 กิโลกรัม และผลไม้ 1,092.50 กิโลกรัม
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาการเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2561 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.33
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของวิชาเกษตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
๒๙๗
๓๐๓

ร้อยละของนักเรียน
ที่รับการประเมิน
๙๙.๕๕
๙๙.๓๔

ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
๘๖.๔๔
๘๖.๓๓

จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาเกษตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.33 ซึ่งพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
กว่าปีการศึกษา 2560

เป้าหมายที่ 4.2 เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้น ฐานทางด้านอาชีพที่จาเป็ น
ในการดารงชีวิตอย่างน้อย 1 อาชีพ

๒๔
วิธีดาเนินงาน
1. พั ฒ นาหลัก สูต รงานอาชี พที่ จาเป็น สาหรับ ชีวิ ตประจาวั นที่ สอดคล้องกับ บริ บทและ
ความต้ อ งการของครอบครั ว และชุ มชน โดยโรงเรี ย น บู ร ณาการกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ มเวลารู้
จัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและความต้ องการของผู้เรียน เช่ น การตัด ผม จักสานไม้ไผ่ ปลูก ผักอินทรี ย์
ทาพิมเสนน้า พรรณพฤกษาบุหงาหอม น้ ายาเอนกประสงค์ การแปรรูปอาหารทุ กประเภทตามผลิตผล
ในท้องถิ่น การทาเบเกอรี่ เป็นต้น
2. จัดกระบวนการเรีย นรู้เพื่อ ให้เด็ก และเยาวชนพัฒ นาองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติในงาน
อาชีพที่ จ าเป็น ส าหรั บชี วิ ตประจ าวัน โดยมี หลั ก สูต รท้อ งถิ่น หลั ก สูต รอาหารทั้ง ของศาสนาพุ ท ธและ
ศาสนาอิส ลาม เช่ น หลักสู ตรโรตีมะตะบะ หลักสู ตรอาหารมุสลิ ม หลักสู ตรการท ากุย ช่าย หลั ก สูต ร
การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หลักสูตรมัลเบอร์รี่ เป็นต้น
3. ส่ง เสริมและสนับ สนุน ให้เด็ กและเยาวชนรวมกลุ่มกันโดยใช้ หลัก การสหกรณ์ โดยจั ด
กิจกรรมสหกรณ์ ภ าคปฏิ บัติ กิ จกรรมร้ านค้า กิ จกรรมออมทรัพย์ฝ ากเงิน ทุ กวั นและสรุป งบรายเดือ น
และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ให้ นักเรียนได้ขายผลิต ภัณฑ์จากในโรงเรียนและชุมชนเข้ามาขายในโรงเรีย น
จัด ท าบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่า ยทั้ งของส่ ว นตนและของสหกรณ์ โ รงเรี ย น และจั ดตั้ ง คณะกรร มการด าเนิ น
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สรุปผล
คะแนนเฉลี่ ยร้อ ยละของวิ ชาชีพที่จาเป็นต่ อการดารงชีวิต ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.04
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของวิชาชีพที่ จาเป็น ต่อการดารงชีวิ ต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
๒๙๗
๓๐๓

ร้อยละของนักเรียน
ที่รับการประเมิน
๙๙.๓๓
๙๙.๓๔

ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
๘๗.๘๗
๘๘.๐๔

จากตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ ยร้อ ยละของวิ ชาชีพที่จาเป็นต่ อการดารงชีวิ ต
ของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ คะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 88.04 ซึ่ ง พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึก ษา 2560

เป้าหมายที่ 4.3 เด็กและเยาวชนได้รับการพั ฒนาศักยภาพตามหลั กการและอุดมการณ์
สหกรณ์
วิธีดาเนินงาน

๒๕
1. จัด กระบวนการเรีย นรู้เพื่ อ ให้ เด็ กและเยาวชนมี ค วามรู้ เรื่ องหลัก การสหกรณ์ และ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามอุด มการณ์สหกรณ์
2. มี กิจกรรมสหกรณ์ กิ จกรรมร้ านค้ า กิ จกรรมออมทรัพย์ เพื่อ ใช้เป็ นสื่อ พัฒ นาความรู้
และทั กษะเบื้อ งต้น ทางด้านสหกรณ์ใ ห้แก่ เด็ก และเยาวชนพั ฒนากระบวนการเรีย นรู้เพื่ อปลูกฝั งคุณธรรม
จริย ธรรมด้ว ยหลั กการและอุ ดมการณ์ สหกรณ์ โดยนัก เรีย นมีก ารประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ นัก เรีย น
จดบั น ทึ ก การประชุ ม ตลอดจนการรั บ ฝากเงิน การท างบดุ ล ก าไรขาดทุ น การท าบั ญ ชี ส หกรณ์
การปันผลกิจกรรมร้านค้า
3. ส่ งเสริ มการจาหน่า ยผลิ ต ภั ณฑ์ผ่ า นกิจ กรรมสหกรณ์ เช่ น เผื อ กฉาบ เห็ ด สามรส
แหนมเห็ด พิมเสนน้ า เลม่อนลาเวลเดอร์ มะยม มะขาม มะดันแช่อิ่ม มัลเบอรี่ล อยแก้ว ชาใบหม่อน เห็ ด
และผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลอื่น ๆ เป็นต้น
สรุปผล
คะแนนเฉลี่ย ร้อ ยละของวิ ช าสหกรณ์ ของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 ปีก ารศึ กษา 256๑
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.98
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของวิชาสหกรณ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
๒๙๗
๓๐๓

ร้อยละของนักเรียน
ที่รับการประเมิน
๙๘.๕๔
๙๙.๓๔

ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
๘๔.๑๓
๘๑.๙๘

จากตารางที่ 5 เปรีย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละของวิ ช าสหกรณ์ ของนั ก เรีย น
ชั้นประถมศึ กษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อ ยละ 81.98 ซึ่ง พบว่า นักเรี ยนมีค ะแนน
เฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2560
เป้าหมายหลักที่ 5 ปลูกฝังจิตสานึกและพั ฒนาศัก ยภาพของเด็ กและเยาวชนในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 31 คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป้าหมายที่ 5.1 เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของตนเอง
วิธีดาเนินการ

๒๖
1. จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนการอนุรัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อม โดย
บูรณาการความรู้เข้ากั บกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมการสารวจทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรีย น
และท้องถิ่นของตนเอง
2. จัด กิจกรรมส่ง เสริมให้นัก เรียนมี จิตส านึกในการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อ ม เน้ นปัญหาจาก
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยให้ นั กเรีย นมีส่ วนร่ วมในการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มของโรงเรีย น นัก เรี ยนรู้ จัก บทบาท
หน้า ที่ค วามรับ ผิดชอบ ช่ว ยกั นรัก ษาสิ่งแวดล้อมและสร้ างบรรยากาศที่ดี ภายในโรงเรียน เช่ น กิจกรรม
ธนาคารขยะ กิ จ กรรมขยะแลกดาว กิ จกรรมปลู ก ต้น ไม้ ค นละต้น กิ จ กรรมท าปุ๋ ย ชีว ภาพ กิ จกรรมจั ด
สวนหย่ อ ม กิจ กรรมท าความสะอาดตามเวรสี กิจ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาโรงเรี ยน กิ จ กรรมวั นท าความ
สะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
3. จัดกิ จกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนัก หลักการจั ดการของเสี ย ๓Rs (Reduce
Reuse Recycle) ผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ได้แก่
๓.๑ กิ จ กรรม Reduce เช่ น กิจ กรรมถุ งผ้ าหรรษา กิจ กรรมปิ ดฉั น นะถ้ าไม่ใ ช้
กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้
๓.๒ กิจ กรรม Reuse เช่น กิ จ กรรมใช้ ฉั น ให้ คุ้มค่ า ทั้ง หน้า –ทั้ งหลัง กิ จ กรรม
แก้วนั้นสาคัญไฉน กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย
3.3 กิ จ กรรม Recycle เช่ น กิ จ กรรมธนาคารขยะ กิ จกรรมปุ๋ ย หมั กชี ว ภาพ
ปุ๋ยหมักจากใบไม้
4. สนับสนุน ให้โรงเรี ยนเข้ าร่ว มโครงการค่ าย “เยาวชน....รัก ษ์พงไพร เฉลิมพระเกี ยรติ
๖๐ พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ” โดยวัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ
ฝึก ทั ก ษะที่ จ าเป็ นด้ า นการอนุรั ก ษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ ม สามารถนาไปประยุก ต์ ใช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวั นได้ สร้า งความตระหนั กและปลู กจิ ตส านึ กให้นั กเรีย นเห็ น คุณค่า ทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม และนาความรู้ไปต่อยอดขยายผลกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชมและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
สรุปผล
คะแนนเฉลี่ ยร้อยละของวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๓๔

๒๗
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ ๖ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของวิชาการอนุรั กษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
๒๙๗
๓๐๓

ร้อยละของนักเรียน
ที่รับการประเมิน
๙๙.๖๖
๙๙.๓๔

ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
๘๖.๖๗
84.34

จากตารางที่ ๖ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของวิชาการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
84.34 ซึ่งพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐
เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรัก ษ์แ ละสืบทอด

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓๒ คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เป้าหมายที่ ๖.๑ เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
วิธีดาเนินงาน
1. จั ดกระบวนการเรี ยนรู้ บูรณาการด้า นวัฒ นธรรม และภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น โดยจั ดเป็ น
หน่วยบูรณาการวันสาคั ญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วันแม่แ ห่งชาติ วันเข้าพรรษา วั นวิสาขบูช า
วันลอยกระทง เป็นต้น
2. จั ดกิ จกรรมเพื่อ อนุ รัก ษ์และสื บสานวั ฒนธรรมร่ วมกับ ปราชญ์ ชาวบ้า น นาวิ ทยากร
ท้องถิ่ นมาให้ ความรู้ เพื่ อปลูก ฝังให้ นักเรีย นเห็น คุณค่ ามรดกทางวัฒนธรรม โดยให้ นักเรี ยนได้ ลงมือ ปฏิบั ติ
จริ ง เน้ น ทั ก ษะอาชี พ สร้ า งรายได้ ให้ กั บ นั กเรี ย น เช่ น ดนตรี ไ ทย การท าอาหาร ปลู ก พื ช สมุ น ไพร
การทอพรมเช็ดเท้า การทาไม้กวาดดอกหญ้า เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ การเลี้ยงปูนา เป็นต้น
3. พัฒนาแหล่ งเรียนรู้ จัดห้อ งภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ในอดีต เพื่อให้
นักเรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
4. ส่ง เสริมและสนั บสนุ นร่ วมสืบ สานวัฒ นธรรมกั บชุ มชน ให้ ค วามร่ วมมือ กั บองค์ ก ร
บริห ารส่ว นท้อ งถิ่น ในการร่ว มประเพณี และวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่น เช่น งานบูชามานข้า วหรือ พิธีท าขวั ญ
ข้าว งานบุญข้าวประดับดิน กิจกรรมขึ้นวัดทาบุญทุกวันพระ เป็นต้น

๒๘
5. จัด เวทีใ ห้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ แสดงผลงานและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานต่างๆ เช่น กิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน เป็นต้น
สรุปผล
คะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละของวิช าวั ฒ นธรรมและภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ นของนั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๓
การเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่า นมา
ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของวิชาวั ฒนธรรมและภูมิปั ญญาท้องถิ่ น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
๒๙๗
๓๐๓

ร้อยละของนักเรียน
ที่รับการประเมิน
๙๔.๒๕
๙๓.๔๐

ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
๘๒.๒๔
๘๔.๐๓

จากตารางที่ ๗ เปรีย บเที ยบคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละของวิ ชาวัฒนธรรมและภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น ของ
นักเรี ยนชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ ๖ ปีก ารศึ กษา ๒๕๖๑ ได้ค ะแนนเฉลี่ยร้ อยละ ๘๔.๐๓ ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐
เป้าหมายหลักที่ 7 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด 33 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจกรรม

เป้าหมายที่ 7.1 การนากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิตอาหาร
ในระดับครัวเรือน
วิธีดาเนินงาน
1. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ โรงเรี ย นด าเนิ น การขยายผลจากโรงเรี ย นสู่ ค รั ว เรือ น
หรือชุมชน ในกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๑ กิ จ กรรมด้ า น การเกษตร ได้ แ ก่ ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ใน ครั ว เรื อ น
ปลูกไม้เลื้อ ย ปลูกผลไม้ ผักบุ้ งในตะกร้า พืชผัก ในขวด การเพาะเห็ดนางฟ้ าภูฐาน การเพาะเห็ดนางฟ้ า
โดยไม่ใช้ฟาง การปลูกมะนาว การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ และการทาหลุมพอเพียง
๑.๒ กิ จ กรรมด้ า นการปศุ สั ต ว์ ได้ แ ก่ โครงการเลี้ ย งไก่ ไข่ ใ นครั ว เรือ น ตาม
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงกบ
๑.๓ กิจกรรมด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ได้แก่ การมอบแม่พันธุ์
ไก่พันธุ์ ไข่ ให้แ ก่ผู้ ปกครอง การมอบเมล็ด พัน ธุ์ให้ กับ ชุมชนเพื่ อส่ งเสริมการเพาะปลู ก การมอบปุ๋ ยหมั ก
น้าหมักชีวภาพ และยาไล่แมลงชีวภาพให้นาไปใช้ที่ครัวเรือน

๒๙
๑.๔ กิจกรรมด้านการเพิ่มพูนความรู้ ได้แก่ การให้ความรู้สู่การปฏิบัติการผลิต
อาหารปลอดภั ย การอบรมเกี่ย วกับ การแปรรูปและการถนอมอาห าร การอบรมเรื่อ งการทา ปุ๋ย หมั ก
ปุ๋ยอินทรีย์ และการอบรมเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
๒. ครู และนักเรียนผู้ รับผิ ดชอบกิจ กรรมติด ตามการด าเนิน งานในครัวเรื อนของนัก เรีย น
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสู่ชุมชน
เป้าหมายที่ 7.2 เด็กและเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้ อมของบ้า นและ
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
วิธีดาเนินงาน
๑. ส่ งเสริมให้โ รงเรี ย นจั ดกิ จ กรรมด้า นสุ ข ภาพอนามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม โดย
โรงเรียนดาเนินการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนหรือชุมชน ดังนี้
๑.๑ ส่ งเสริมพฤติ กรรมด้า นสุ ข ภาพให้ถู ก สุ ข ลัก ษณะ และการออก
กาลังกายให้เหมาะสมตามวัย
๑.๒ ส่ งเสริมการดู แ ลรัก ษาสุ ขภาพ เช่ น ลดการจ าหน่ า ยน้าอั ด ลม
ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น
๒. รณรงค์ การจัด การชุ มชนและแวดล้ อ มภายในบ้า นให้ ถู ก สุข ลั ก ษณะ เช่ น
การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ การนาขยะมาทาปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมักชีวภาพ เป็นต้น
๓. ร่ว มมือกั บหน่ วยงานองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ นจัดกิ จกรรมจิตอาสาพัฒนา
การทาความสะอาด ปลูกต้นไม้ บริเวณบ้าน วัด โรงเรีย นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อ มให้กับ ผู้ปกครอง
เป้าหมายที่ 7.3 เด็กและเยาวชนสามารถนาความรู้ และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพ
ที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต การบัญชีมาใช้ในครอบครัว
วิธีดาเนินการ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ที่จาเป็น สาหรับ การดารงชีวิ ต ด าเนิ นการขยายผลจากโรงเรียนสู่ค รัวเรื อนหรือ ชุมชน โดยการฝึกอบรม
การทาบัญชีครั วเรือน บัญชีห น้าฟาร์ม เช่น บัญชีไข่ไก่ บั ญชีเลี้ยงปลาดุ ก บัญชีการจาหน่ายพืชผักสวน
ครัว ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
2. สนั บ สนุ น นัก เรี ยนให้น าความรู้เ กี่ย วกั บ การท าบัญ ชี ครั วเรือ นไปขยายผล
สู่ครอบครัวตนเอง
3. สนั บสนุ นนักเรียนในการนาความรู้ด้ านทั กษะวิ ชาชีพมาใช้ ในครอบครั วและ
ชุมชน เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักรับประทานเองที่บ้าน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น หนึ่งห้องเรียน...หนึ่งอาชีพ อาชีพการเลี้ยง
ไรแดง เป็นต้น

๓๐
สรุปผล
ในปีการศึก ษา ๒๕๖๑ มีจานวนครัวเรือนทั้ง หมด ๑๒,๓๑๕ ครัวเรื อน พบว่า มีการขยาย
ผลกิ จ กรรมจากโร งเรี ย น สู่ ชุ มชน จ า นวน ๒,๐๔๗ ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๖.๖๒ ดั ง แสดง
ตามแผนภูมิที่ ๑๐
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงจานวนครัวเรือนที่ไ ด้รับการขยายกิ จกรรม ของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจ กรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนครัวเรือนทั้งหมด

๒,๐๔๗

๑๒,๓๑๕

ร้อยละ
16.62

จานวนครัวเรือนที่ขยาย
กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ

เป้าหมายหลักที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาเป็ นศูน ย์บริ การความรู้

ตัวชี้วัด 34 จานวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เป้าหมายที่ ๘.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นนิท รรศการ
ที่มีชีวิต เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมา
ศึกษาทดลอง
วิธีดาเนินงาน
1. สร้า งศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้สู่ ชุ มชนตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งโดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
๑.๑ ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักในภาชนะต่างๆ การปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปรนิ กส์ การเพาะเห็ด นางฟ้ าภู ฐาน การเพาะเห็ ด นางฟ้ าโดยไม่ใ ช้ฟาง การปลู กผั กบุ้ งต้ นอ่ อ น
เป็นต้น
๑.๒ ด้านการประมง เช่ น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปูนา การเลี้ยงกบ
เป็นต้น
๑.๓ ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ด เป็นต้น
2. มี การบริก ารให้ ความรู้ โดยจั ดนิ ทรรศการการเรีย นรู้แ บบมีชีวิ ตให้ ผู้สนใจได้
ศึกษาทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

๓๑

เป้าหมายที่ 8.2 ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่า ยทอดความรู้โ ดยการเป็ นวิทยากร
วิธีดาเนินงาน
1. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ส นใจ เช่ น การสานตะกร้ า ด้ ว ยเส้ น พลาสติ ก
การเลี้ยงปูนา เป็นต้น
2. ให้ ครู แ ละนัก เรี ยนเป็ น วิท ยากรในการอบรมให้ ความรู้แ ก่ ผู้ส นใจมาศึก ษา
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มยุวเกษตรกรน้อยตามรอยพ่อ
สรุปผล
ปีก ารศึ กษา ๒๕๖๑ ในเขตพื้ น ที่ บ ริ การของโรงเรี ย นในโครงการตามพระราชด าริ ฯ
มี จ านวนประชาชนทั้ งหมด ๔๒,๓๖๐ คน พบว่ า มี ป ระชาชน ที่ เ ข้ า มาใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย น
จานวน ๕,๐๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ ๑๑
แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงจานวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ข องโรงเรีย นในโครงการ
ตามพระราชดาริฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

5,060
42,360

ร้อยละ
11.95

จานวนประชาชน
ทั้งหมด
จานวนประชาชน
ที่มาใช้แหล่งเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ

ส่วนที่ 3
การดาเนินงาน
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563 ดาเนินการ ดังนี้
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560–2569)
2. ศึกษาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริฯ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปี พ.ศ. 2535-2559
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือประเมิน ผลการดาเนินงาน 7 กิจกรรม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานฯ จานวน 7 ชุด
แต่ละชุดประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ ฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกที่ไม่ส่งกิจกรรมเข้ารับการประเมิน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมฯ
เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน 7 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน
2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
3) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
4) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5) กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
6) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้อ งถิ่น
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและวิพากษ์เ ครื่องมือ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
6. กาหนดระยะเวลาในการนิเทศติดตามประเมินผลการดาเนินงาน 7 กิจกรรม
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563
7. จัดทาเอกสารรายงานผลการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครนายก ปีการศึกษา 2563
ขอบเขตของการศึกษา
1. การรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563 จานวน 20 โรงเรียน

๓๓
2. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริฯ จะดาเนินการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านวิชาการ พิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ของ
นักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562
2.2 ด้านการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑) กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน จานวน 14 โรงเรียน
๒) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จานวน 10 โรงเรียน
๓) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จานวน 7 โรงเรียน
๔) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จานวน 13 โรงเรียน
๕) กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน จานวน 12 โรงเรียน
๖) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จานวน 11 โรงเรียน
๗) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภู มิปัญญา
ท้องถิ่น จานวน 12 โรงเรียน
เครื่องมือการประเมิน ประกอบด้วย
1. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน
2. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
3. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
4. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน
5. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
6. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
7. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้อ งถิ่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
2. เทียบเกณฑ์คุณภาพตามที่กาหนดแต่ละระดับ

ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563 นาเสนอผล
การดาเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2560–2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านวิชาการ พิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ของนักเรียน
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครนายก เปรียบเทียบผล
การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา
2561 กับ ปีการศึกษา 2562
2. ด้ า นการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ นทุ ร กัน ดารตามพระราชด าริ
สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ฉบับ ที่ 5 พ.ศ. 2560–2569 ประกอบด้ ว ย
7 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน
2.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
2.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
2.5 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
2.6 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.7 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้อ งถิ่น
ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

๓๕
1. ด้านวิชาการ
ตารางที่ ๘ ผลการประเมิน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ชื่อโรงเรียน
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย
1.วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
26.14
34.21
2.วัดวังปลาจีด
57.00
49.85
3.วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8
33.63
27.81
4.บ้านคลอง 14
37.25
35.90
5.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
29.56
40.15
6.วัดเอี่ยมประดิษฐ์
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.วัดโคกลาดวน
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
รวมเฉลี่ย
38.08
39.56
สพป.นครนายก
44.49
45.84
สพฐ.
45.64
46.00
ประเทศ
44.94
46.46
จากตารางที่ ๘ ผลการประเมิ น NT นั กเรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 3 ปีก ารศึก ษา 2562
พบว่า โรงเรี ย นในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสม เด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษานครนายก สาระ
คณิ ตศาสตร์ มีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ 38.08 สาระภาษาไทยมีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ 39.56 เมื่ อเปรีย บเทีย บ
กับ ระดั บ สพป.นครนายก ระดั บ สพฐ.และระดั บประเทศ พบว่า ทั้ง สองสาระมี ค่า เฉลี่ย ต่ ากว่า ทุ ก
ระดั บ ดั งนี้ สาระภาษาไทย ต่ ากว่ า สพป.นครนายก –6.41 ต่ ากว่ า สพฐ. -7.56 และต่ ากว่ า
ระดับ ประเทศ -6.86 สาระคณิตศาสตร์ต่ ากว่า สพป.นครนายก -6.28 ต่ากว่า สพฐ. -6.44 และต่ า
กว่าระดับประเทศ -6.90

๓๖
ผลการพิจารณาเป็นรายโรงเรี ยน พบว่า
สาระคณิ ตศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงสุ ด ได้ แก่ โรงเรียนวัด เอี่ยมประดิษ ฐ์
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากั บ 52.25 รองลงมาได้แ ก่โรงเรี ยนวัดวัง ปลาจีด มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 57.00 และโรงเรีย น
วัดโคกลาดวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.00 ตามลาดับ
สาระภาษาไทย โรงเรี ย นที่ มีค ะแนนเฉลี่ ยสู ง สุ ด ได้ แ ก่ โรงเรี ย นวั ด โคกล าดวน
มีค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 60.41 รองลงมาได้แ ก่โ รงเรี ยนวัด ท่าด่ าน มีค่ าเฉลี่ย เท่า กับ 50.14 และโรงเรีย น
วัดวังปลาจีดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.85 ตามลาดับ
ตารางที่ ๙ การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย/กลุ่มสาระ/ปีการศึก ษา
ชื่อโรงเรียน
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.วัดเอี่ยมประดิษฐ์
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.วัดโคกลาดวน
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
รวมเฉลี่ย
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
จากตารางที่ ๙ การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า
สาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยลดลง -6.92 จากปีการศึกษา 2561
ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –2.73 ต่ากว่าระดับ สพฐ. -2.33 และต่ากว่าระดับประเทศ -3.45
สาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยลดลง -4.86 จากปีการศึกษา
2561 ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –4.50 ต่ากว่าระดับ สพฐ. -4.27 และต่ากว่าระดับประเทศ
-5.57
สาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยลดลง -3.66 จากปีการศึกษา
2561 ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –1.97 ต่ากว่าระดับ สพฐ. -2.28 และต่ากว่าระดับประเทศ
-3 .53
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยลดลง -3.93 จากปีการศึกษา 2561
ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –3.85 ต่ากว่าระดับ สพฐ. -4.03 และต่ากว่าระดับประเทศ -7.59
ผลการพิจารณาเป็นรายโรงเรีย น ปีการศึกษา 2562 พบว่า
สาระภาษาไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 54.90 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดโคกลาดวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
54.50 และโรงเรียนวัดเขาน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.55 ตามลาดับ
สาระคณิ ตศาสตร์ โรงเรีย นที่ มีค ะแนนเฉลี่ ย สูง สุ ด ได้ แ ก่ โรงเรี ยนวั ด หนองเตย
ตั้งตรงจิต ร 8 มีค่ าเฉลี่ ย เท่า กับ 32.50 รองลงมาได้แ ก่โ รงเรีย นวั ดเอี่ย มประดิษ ฐ์ มี ค่า เฉลี่ย เท่ ากั บ
32.31 และโรงเรียนวัดวังปลาจีดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.05 ตามลาดับ
สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 14
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.32 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดพราหมณี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.93 และโรงเรียน
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.20 ตามลาดับ
ภาษาอังกฤษ โรงเรีย นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง สุด ได้แก่ โรงเรียนวั ดวังปลาจีด มีค่าเฉลี่ ย
เท่ า กั บ 35.66 รองลงมา ได้ แ ก่ โ ร งเรี ย น วั ด เขา น้ อ ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 35.50 และโร งเรี ย น
วัดเอี่ยมประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.54 ตามลาดับ

๓๘
ตารางที่ ๑๐ การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย/กลุ่มสาระ/ปีการศึก ษา
ชื่อโรงเรียน
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
จากตารางที่ ๑๐ การเปรียบเทียบผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า
สาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +4.98 จากปีการศึกษา 2561
แต่ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –1.08 ต่ากว่าระดับ สพฐ. –7.09 และต่ากว่าระดับประเทศ
–6.32
สาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยลดลง –0.33 จากปีการศึกษา 2561 และ
ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก -1.31 ต่ากว่าระดับ สพฐ. -5.89 และต่ากว่าระดับประเทศ –5.64
สาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยลดลง –2.48 จากปีการศึกษา 2561 และ
ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –0.26 ต่ากว่าระดับ ระดับ สพฐ. -1.67 และต่ากว่าระดับประเทศ
-1.52
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น + 1.54 จากปีการศึกษา 2561
แต่ต่ากว่าระดับ สพป.นครนายก –0.66 ต่ากว่าระดับ สพฐ. -5.15 และต่ากว่าระดับประเทศ
–5.42

๓๙
ผลการพิจารณาเป็นรายโรงเรีย น ปีการศึกษา 2562 พบว่า
สาระภาษาไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 49.75 รองลงมาได้แก่โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.75 และ
โรงเรียนบ้านคลอง 14 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.57 ตามลาดับ
สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนวัดสันตยาราม
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 30.85 รองลงมาได้แก่โรงเรียนบ้านคลอง 14 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.56 และ
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.21 ตามลาดับ
สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 14
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.32 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดท่าด่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.13 และโรงเรียน
วัดสมบูรณ์สามัคคีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.28 ตามลาดับ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 14 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 26.53 รองลงมาได้แก่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.32 และ
โรงเรียนวัดสันตยารามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.81 ตามลาดับ
2. ด้านการดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุร กัน ดารตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569
2.1 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน
ตารางที่ ๑๑ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริ ม
โภชนาการและอาหารกลางวัน
N=14
รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

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/สุขภาพของผู้ประกอบอาหาร

3.14
3.57

รวม
2. ด้านหลักอนามัยและโภชนาการ (20 คะแนน)
2.1 ความสะอาด ภาชนะที่ใช้รับประทานอาหาร
2.2 การใช้อุปกรณ์/ภาชนะในการรับประทานอาหาร
2.3 ปริมาณและคุณภาพของอาหาร
2.4 การประกอบอาหารและการจัดอาหารสาหรับผู้เรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

3.21
2.71
3.00
15.63
3.00
2.86
2.93
2.64

๔๐
รายการประเมิน
2.5 ความปลอดภัยของภาชนะ/อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
รวม
3. ด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน (20 คะแนน)
3.1 โครงการอาหารกลางวัน
3.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการ
3.3 ระบบการบริหารการเงินและ สินทรัพย์ด้านอาหารกลางวัน
3.4 การจัดสภาพแวดล้อม/ระบบสุขาภิบาล
3.5 การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3.6 การนาผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวัน
รวม
4. ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหารจากผลผลิตทาง
การเกษตร (10 คะแนน)
4.1 การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
ของโรงเรียน
4.2 การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
ในท้องถิ่น
รวม
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริม พฤติกรรมที่ เอื้อ ต่ อการบริหาร
โครงการอาหารกลางวัน (30 คะแนน)
5.1 แผนจัดการเรียนรู้
5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียน
5.3 การฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาหารของนักเรียน
5.4 การฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของโรงเรียน
5.5 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย
2.79
14.22
2.79
3.00
3.00
2.21
2.79
3.43
17.22
3.79
3.71
7.50
3.43
4.29
8.29
3.71
3.71
23.43
78.00

จากตารางที่ ๑๑ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริ ม
โภชนาการและอาหารกลางวัน พบว่า
ด้านการประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนมีการดาเนินการจัดเมนูอาหาร (ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch หรือเมนูอื่นตามความเหมาะสม) 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 โรงเรียนมีการดาเนินการ ด้านความสะอาด ภาชนะที่ใช้
รับประทานอาหารมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 รองลงมาได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของ
อาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 และการใช้อุปกรณ์/ภาชนะในการรับประทานอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย
2.86 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประกอบอาหารและการจัดอาหารสาหรับผู้เรียน
ที่มีภาวะทุพโภชนาการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64
ด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนมีการดาเนินการนาผลผลิตทาง
การเกษตรของโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวัน มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 รองลงมา
ได้แก่ มีข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการและระบบการบริหารการเงินและสินทรั พย์ด้านอาหาร
กลางวัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.00 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดสภาพ
แวดล้อม/ระบบ สุขาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.21
ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหารจากผลผลิ ตทางการเกษตร โรงเรียน
มีการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 รองลงมาได้แก่ การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
ในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ คือ 3.71
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริม พฤติกรรมที่ เอื้อ ต่ อการบริหารโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนมีการดาเนินการ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาหารของนักเรียน
มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.29 รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียน
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 และการฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของโรงเรียน และ
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.71 รายการที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ
78.00 โดย ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เอื้ อต่อ การบริหารโครงการอาหาร
กลางวัน มีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 23.43 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.22 และด้านการประกอบอาหารกลางวัน คะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 15.63 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร
แปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 7.50

๔๒
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
ตารางที่ ๑๒ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมส่ง เสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน
N=1๐
รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

1. ด้านข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน (20 คะแนน)
1.1 ข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน
1.2 แบบบันทึกน้าหนัก/ส่วนสูง
1.3 แบบบันทึกน้าหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์
1.4 แบบบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์
1.5 บัตรสุขภาพ
รวม

3.90
3.50
3.30
3.70
3.70
18.10

รวม

5.00
3.80
8.80

รวม

4.60
4.60
9.20

2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริม สุขภาพอนามัยของผู้ เรียน
(40 คะแนน)
2.1 สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน (10 คะแนน)
2.1.1 บริเวณ/อาคารสถานที่
2.1.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.2 ห้องเรียน (10 คะแนน)
2.2.1 ความสะอาด เรียบร้อย
2.2.2 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
2.3 นักเรียน (10 คะแนน)
2.3.1 สุขภาพร่างกาย
2.3.2 การแต่งกาย
รวม

4.20
4.60
8.80
7.30
34.10

รวม

4.90
4.70
4.20
13.80

รวม
2.4 ผลงานนักเรียน (10 คะแนน)
3. ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( 15 คะแนน)
3.1 การดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย(เด็กปกติ)
3.2 การดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เด็กพิการ/เรียนร่วม)
3.3 สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๔๓
รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

4. ด้านห้องพยาบาล (15 คะแนน)
4.1 ความสะอาดห้องพยาบาล
4.2 การจัดตู้ยา
4.3 คู่มือกากับการใช้ยาแต่ละชนิด
4.4 บันทึกหลักฐานการใช้บริการของห้องพยาบาล
4.5 วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ

2.80
2.90
2.70
2.80
2.50
รวม

13.70

รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

3.80
3.20
7.00
86.00

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

จากตารางที่ ๑๒ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน พบว่า
ด้านข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน โรงเรียนมีการดาเนินการด้าน ข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 รองลงมาได้แก่ แบบบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์ และบัตรสุขภาพ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.70 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แบบบันทึกน้าหนัก/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30
ด้านการจัดสภาพแวดล้ อมที่ส่ง เสริม สุขภาพอนามัยของผู้เรี ยน โรงเรียนมีการดาเนินการ
เรื่องห้องเรียน มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมและบริเวณ
โรงเรียนและนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 8.80 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ผลงานนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.30
ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนมีการดาเนินการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(เด็กปกติ) มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.90 รองลงมาได้แก่ การดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(เด็กพิการ/เรียนร่วม) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ด้านห้องพยาบาล โรงเรียนมีการดาเนินการเรื่อง การจัดตู้ยา มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 9.20
รองลงมาได้แก่ ความสะอาดห้องพยาบาล และบันทึกหลักฐานการใช้บริการของห้องพยาบาล
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.80 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่ องมือ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50
ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ โรงเรียนมีการดาเนินการเรื่อง หลักฐาน
การบริหารแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.80 รองลงมาได้แก่ การวัด/
ประเมินผล/รายงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20

๔๔
จากคะแนนรวมในแต่ ละด้ าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ ย ร้อ ยละทุก รายการเท่ ากั บ ร้ อยละ
86.70 โดยด้า นการจัด สภาพแวดล้อ มที่ ส่ง เสริ มสุ ข ภาพอนามัย ของผู้ เรี ยน มี คะแนนรวมเฉลี่ ย มาก
ที่สุ ดเท่ ากั บ 34.10 รองลงมาได้แ ก่ ด้านข้อ มูล สุข อนามั ยนั กเรีย น คะแนนเฉลี่ย รวมเท่ ากั บ 18.10
และด้า นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คะแนนเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 13.80 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม
น้อยที่สุดได้แก่ ผลการประเมิน/การรายงานโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 7.00
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ ๑๓ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
N=๗
รายการประเมิน
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพนักเรี ยน (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) (40 คะแนน)
1.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้สารานุกรมและหนังสือ
พระราชทาน
1.2 การใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้
1.3 การส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดคานวณ
1.4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
1.5 นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
1.6 โครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะ
1.7 ผลการประเมินทางวิชาการ (O-NET, NT, PISA/ อื่นๆ) กลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
1.8 ผลการประกวด/การแข่งขันต่าง ๆ
รวม
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึก ษา (20 คะแนน)
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
2.2 ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
2.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
2.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม
3. ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ( 20 คะแนน)
3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R
3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C
รวม

คะแนนเฉลี่ย

4.50
4.00
4.33
4.33
4.00
3.67
3.83
3.83
32.49
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
20.00
7.50
7.67
15.17

๔๕
รายการประเมิน
4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้สอน (20 คะแนน)
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ การจัดการเรียนการสอน 3R 8C
4.2 การพัฒนาทักษะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน
4.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่
ความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
4.5 สนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุ ณวุฒิ
รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย
3.83
3.17
2.83
3.83
4.00
17.66
85.32

จากตารางที่ ๑๓ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา พบว่า
ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศั กยภาพนั กเรี ยน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์แ ละภาษาอั งกฤษ) พบว่า โรงเรียนมีการดาเนินการจั ดกิจ กรรมส่งเสริมการอ่ าน การใช้
สารานุ กรมและหนัง สือ พระราชทานมากที่ สุดโดยมีค ะแนนเฉลี่ ย 4.50 รองลงมาได้แ ก่ การส่งเสริ ม
ทัก ษะการคิด เลขเร็ ว การคิ ดค านวณและการจั ด การเรีย นการสอนวิ ทยาศาสตร์ โดยให้นั ก เรี ยนฝึ ก
ปฏิ บั ติ จริ ง มี ค ะแนนเฉลี่ย เท่ า กัน คื อ 4.33 และการใช้ ห้ อ งสมุด มุมหนั งสื อเป็ นแหล่ งเรี ย นรู้แ ละ
นักเรี ยนมี ทักษะการอ่าน การเขีย นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากั น
คือ 4.00 ส่ วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ ยน้ อ ยที่ สุด ได้ แก่ โครงงาน/ผลงานที่ ส่ง เสริ มทั กษะ มีค ะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.67
ด้านการส่ งเสริ มคุณ ภาพการศึกษา ทุ กโรงเรียนมีแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา/แผนปฏิบั ติ
การประจ าปีของโรงเรียน ใช้ข้ อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการบริ หารจั ดการและการจั ดการเรียนรู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุ ณภาพ
การศึกษา โดยทุกรายการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.00
ด้า นการเตรีย มความพร้ อมผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 พบว่ า นัก เรี ยนมีทั ก ษะ 8 C (ทัก ษะ
อาชีพ ทักษะการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม ระเบี ยบ วินั ย มีค วามเข้ าใจความแตกต่างทางวัฒ นธรรม
ทัก ษะ การใช้ค อมพิว เตอร์ และรู้ เท่า ทัน เทคโนโลยี ทัก ษะในการสื่ อสาร ทั กษะการคิ ดสร้า งสรรค์
และทั กษะการคิ ดวิเคราะห์ แก้ ปัญหามีวิ จารณญาณ ตามลาดับ) มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.67
รองลงมาได้แ ก่ นั กเรี ยน มี ทัก ษะ 3R (การอ่า น การเขี ยน และการคิ ดค านวณ) โดยมีคะแนนเฉลี่ ย
7.50
ด้านการส่ งเสริมและพั ฒนาครูผู้สอน พบว่า การสนับสนุน ให้ครู เข้า รับการศึก ษาต่ อเพื่ อเพิ่ ม
คุณวุฒิ มากที่สุ ด มีค ะแนนเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.00 รองลงมาได้แ ก่ การส่ง เสริมและพั ฒ นาครูให้ มีทัก ษะ
การจั ดการเรีย นการสอน 3R 8C และการส่งเสริม สนับ สนุน ให้ครู นาเสนอผลงานแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.83

๔๖
จากคะแนนรวมในแต่ ล ะด้ า น พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ ย ร้อ ยละทุ ก รายการเท่ า กับ ร้อ ยละ
85.32 โดยด้า นการเตรี ยมความพร้อ มผู้เ รียนในศตวรรษที่ 21 มีค ะแนนรวมเฉลี่ ยมากที่สุด เท่ ากั บ
7.58 รองลงมาได้แก่ ด้า นการส่ งเสริมและพัฒ นาศั กยภาพนัก เรีย น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และภาษาอั งกฤษ) คะแนนเฉลี่ย รวมเท่า กับ 4.06 และด้ านการส่ งเสริ ม
คุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่า กับ 4.00 ด้ านที่มีคะแนนเฉลี่ ยรวมน้อยที่ สุดได้ แก่ ด้ านการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.53
4. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวั น
ตารางที่ ๑๔ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
N=1๓
รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

1. ด้านการจัดกระบวนการเรีย นรู้ (20 คะแนน)
1.1 หลักสูตร/แผนการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
1.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น
1.3 จัดทาบันทึกการสอนและบันทึกหลังสอน
1.4 วัดผลและประเมินผล/ผลงานนักเรียน
รวม

3.73
3.73
2.18
3.36
13.00

รวม

4.36
3.91
3.50
3.91
3.64
19.32

รวม

4.82
4.36
4.18
4.45
4.36
22.17

2. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปลู กผั ก (25 คะแนน)
2.1 ประเภท/ชนิดของผักที่ปลูก
2.2 ความสะอาดบริเวณพื้นที่แปลงปลูกผัก ทั้งหมด
2.3 จัดทาป้ายบอกชนิดของผัก
2.4 ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสม
2.5 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตร
3.ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เลี้ ยงสั ตว์ (25 คะแนน)
3.1 ประเภท/ชนิดของสัตว์
3.2 ความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรือน
3.3 สภาพโรงเรือน
3.4 การใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์
3.5 ป้ายชื่อ และชนิดของสัตว์

๔๗
รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

4. ด้านการบริหารจัดการผลผลิ ตจากการปลูก พืชผั กสวนครัว และ
การเลี้ยงสัตว์ (20 คะแนน)
4.1 บันทึกรายการผลผลิต
4.2 บันทึกการเก็บ จาหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์/ชุมชน
4.3 ผลผลิตมาประกอบอาหาร
4.4 ผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป
รวม

3.64
3.82
4.27
4.73
16.46

รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

5.00
4.27
9.27
80.22

5. ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ ครัวเรือนและชุมชน (10 คะแนน)
5.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและความยั่งยืน
5.2 การขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน

จากตารางที่ ๑๔ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พบว่า
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมีการดาเนินการจัดทาหลักสูตร/แผนการเรียนรู้
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น
มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.73 รองลงมาได้แก่ วัดผลและประเมินผล/ผลงานนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดทาบันทึกการสอนและ
บันทึกหลังสอนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.18
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ปลูก ผั ก โรงเรียนมีการดาเนินการปลูกผักที่หลากหลายประเภท/
ชนิดของผักที่ปลูก มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมาได้แก่ ความสะอาดบริเวณพื้นที่แปลงปลูก
ผักทั้งหมดและความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ เพาะปลูกอย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.91
รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดทาป้ายบอกชนิดของผัก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรียนมีการดาเนินการเลี้ยสัตว์ที่หลากหลาย
ประเภท/ชนิดของสัตว์มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาได้แก่ การใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และรายการมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สภาพโรงเรือน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ด้า นการบริ ห ารจั ดการผลผลิ ตจากการปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว และการเลี้ ย งสั ตว์ โรงเรี ย น
มีการดาเนิน การ นาผลผลิต มาถนอมอาหารและแปรรูป มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.73 รองลงมาได้แ ก่
การน าผลผลิต มาประกอบอาหาร มี ค ะแนนเฉลี่ย เท่ ากั บ 4.27 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด
ได้แก่ การบันทึกรายการผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
ด้า นความร่ว มมือ และการขยายผลสู่ ครั วเรือ นและชุ ม ชน โรงเรีย นมีก ารด าเนิ น การโดย
การมี ส่ ว น ร่ว มของนั ก เรี ย นและความยั่ ง ยื น มากที่ สุ ด โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 5.00 รองลงมาได้ แ ก่
การขยายผล สู่ครัวเรือนและชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27

๔๘
จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกรายการเท่ากับ ร้อยละ
80.22 โดย ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 22.17
รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกผัก คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 19.32 และด้าน
การบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ
16.46 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ครัวเรือนและ
ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.27
5. กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
ตารางที่ ๑๕ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมส่ง เสริม
สหกรณ์นักเรียน
N=1๒
รายการการประเมิน
1. ด้านการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์ (30 คะแนน)
1.1 การวางแผนการสอน
1.2 แผนการสอน
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (15 คะแนน)
1.3.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องตามหลักการและวัตถุประสงค์ข องสหกรณ์
1.3.2 ใช้สื่อ/อุปกรณ์ /แหล่งเรียนรู้ประกอบในการเรียนการสอน
1.3.3 นักเรียนสร้างชิ้นงาน / หลักฐานการเรียนรู้
1.3.4 เอกสาร /สื่อประกอบการเรียนการสอน
1.3.5 สรุปการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะและพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์เป็นรายบุ คคลและภาพรวม
รวม
2. ด้านอาคารสถานที่และองค์ ประกอบต่างๆ (15 คะแนน)
2.1 สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม
2.2 ชั้น / ตู้วางสินค้า ผลิตภัณฑ์
2.3 ป้ายแสดงกาหนดเวลาเปิด - ปิด
2.4 ป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2.5 การจัดวางสินค้า
รวม
3. ด้านการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
3.1 การดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน
3.2 คณะกรรมการสหกรณ์หลากหลายชั้นเรียน
3.3 การประชุมสมาชิก และคณะกรรมการสหกรณ์

คะแนนเฉลี่ย
5.00
4.00
1.73
1.55
1.82
1.64
1.64
17.38
2.64
3.00
3.00
3.00
2.36
14.00
2.00
2.00
2.00

๔๙

รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

3.4 การระดมหุ้นจากสมาชิก
3.5 การปันผล / จัดสรรเงินคืนตามหุ้นของสมาชิก
3.6 การสารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก
3.7 การรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริมการผลิต ชุมชน และสมาชิกทั่วไป
3.8 การผลิตและจาหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาไทย
3.9 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและจัดทาเป็นปัจจุบัน (24 คะแนน)
3.9.1 บัญชีเงินสด
3.9.2 บัญชีรับ - จ่ายประจาเดือน
3.9.3 บัญชีซื้อ - ขาย สินค้า
3.9.4 ใบสาคัญรับ – จ่ายเงิน
3.9.5 ทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น
3.9.6 ทะเบียนรับฝากเงินออมทรัพย์
3.9.7 ทะเบียนคุมสินค้า
3.9.8 ทะเบียนสะสมยอดซื้อสมาชิก
รวม
4. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (15 คะแนน )
4.1 คาสั่งแต่งตั้ง/บันทึกมอบหมายให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์
4.2 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์อื่นๆ
4.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.4 การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอก
4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร
เว็บไซต์
รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

2.00
2.00
2.00
1.82
1.27
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.64
30.73
3.00
1.45
1.82
1.91
1.82
10.00
72.11

จากตารางที่ ๑๕ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม
สหกรณ์นักเรียน พบว่า
ด้านการเรียนการสอนตามอุ ดมการณ์สหกรณ์ โรงเรียนมีการดาเนินการวางแผนการสอน
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมาได้แก่ แผนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.00

๕๐
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ นักเรียน
สร้างชิ้นงาน / หลักฐานการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 1.82 รองลงมา ได้แก่ จัดกิจกรรมสอดคล้องตาม
หลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 1.73 และเอกสารสื่อประกอบการเรียน
การสอนและสรุป การวัดและประเมินผลความรู้และทักษะพฤติกรรมที่สอดคล้อ งกับอุ ดมการณ์
สหกรณ์เป็นรายบุคคลและภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.64 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ใช้สื่อ/อุปกรณ์ /แหล่งเรียนรู้ประกอบในการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.55
ด้ า นอาคารสถานที่ แ ละองค์ ป ระกอบต่ า งๆ โรงเรี ย น มี ชั้ น / ตู้ ว างสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ป้ายแสดงก าหนดเวลาเปิด - ปิ ด และ ป้ ายแสดงอุด มการณ์ หลักการ และวิธี การสหกรณ์ มากที่สุ ด
โดยมี ค ะแนนเฉลี่ย เท่ า กัน คื อ 3.00 รองลงมาได้ แก่ สถานที่เ ป็ นสั ด ส่ว นเหมาะสม มีค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.64 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดวางสินค้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.36
ด้านการดาเนิน งานกิ จกรรมสหกรณ์ โรงเรียนมี คณะกรรมการสหกรณ์หลากหลายชั้นเรีย น
มีการประชุมสมาชิ กและคณะกรรมการสหกรณ์ มี การระดมหุ้ นจากสมาชิ ก มีก ารปั น ผล / จัด สรร
เงิน คืน ตามหุ้น ของสมาชิ ก และมีก ารส ารวจความต้ องการสิน ค้าของสมาชิก มากที่ สุด โดยมี คะแนน
เฉลี่ย เท่า กัน คือ 2.00 รองลงมาได้แ ก่ การรับซื้ อผลผลิ ตจากสมาชิก ฝ่า ยส่ง เสริ มการผลิ ต ชุ มชน
และสมาชิก ทั่วไป มีค ะแนนเฉลี่ ยเท่า กับ 1.82 ด้านที่มีค ะแนนเฉลี่ย น้อ ยที่สุ ด ได้ แก่ การผลิ ตและ
จาหน่ายสินค้าจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.27
ด้ า นการบริ ห ารจั ดการกิ จ กรรมสหกรณ์ ใ นโรงเรี ย น โรงเรี ย นมี ค าสั่ งแต่ ง ตั้ ง /บั น ทึ ก
มอบหมายให้ครูเ ป็นผู้รั บผิด ชอบกิ จกรรมสหกรณ์ มากที่ สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 รองลงมา
ได้แก่ การส่ งเสริมและเข้ าร่วมกิจกรรม หรือการประกวดกับหน่ วยงานภายนอก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ
1.91 รายการที่ มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่ สุด ได้แก่ การศึ กษาดูงาน/แลกเปลี่ย นประสบการณ์ กับสหกรณ์
อื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.45
จากคะแนนรวมในแต่ ละด้ าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ ย ร้อ ยละทุก รายการเท่ ากั บ ร้ อยละ
72.11 โดย ด้ า นการด าเนิ น งานกิ จ กรรมสหกรณ์ มี ค ะแนน รวมเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 30.73
รองลงมาได้ แก่ ด้ านการเรี ยนการสอนตามอุด มการณ์ส หกรณ์ คะแนนเฉลี่ ยรวมเท่ ากั บ 17.38
และด้ า นอาคารสถานที่ และองค์ป ระกอบต่ างๆ มีค ะแนนเฉลี่ย รวมเท่ ากั บ 14.00 ด้า นที่มีค ะแนน
เฉลี่ยรวมน้ อยที่สุดได้ แก่ ด้านการบริหารจัดการกิจ กรรมสหกรณ์ในโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ย รวมเท่ากั บ
10.00

๕๑
6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ ๑๖ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมส่ง เสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
N=11
รายการประเมิน
1. ด้านการจัดกระบวนการเรีย นรู้เกี่ยวกั บการอนุรัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร
1.2 แผนการเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ
1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.5 สรุปผลความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน
(25 คะแนน)
2.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน
2.2 การมีส่วนร่วมของครู
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.5 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ/เอกชน
รวม
3. ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(25 คะแนน)
3.1 การประชาสัมพันธ์
3.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนสารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
รวม

คะแนนเฉลี่ย

3.68
3.52
3.44
3.28
4.71
18.63
4.18
3.85
3.28
3.12
3.88
18.31
4.26
4.27
3.44
3.20
3.54
18.71

๕๒

รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

4. ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
4.1 โครงการ/กิจกรรม
4.2 การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
4.3 การนิเทศ กากับ ติดตาม
4.4 การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
4.5 การสรุปผล/รายงานผล
รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

4.26
3.93
3.78
3.70
3.71
19.38
75.03

จากตารางที่ ๑๖ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า
ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรีย น โรงเรียนมีการดาเนินการ สรุปผล
ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 รองลงมาได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และมีแผน
การเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
เครื่องมือวัดและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนมีการดาเนินการ
โดย การมีส่วนร่วมของนักเรียน มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ/เอกชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และ การมีส่วนร่วมของครูมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.85 กิจกรรม ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.12
ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพัน ธ์ รณรงค์เผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนั กในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์มากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 รองลงมาได้แก่ การประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ
การจัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
รายการทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนสารวจทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียน
มีโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาได้แก่ การดาเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ การนิเทศ กากับ ติดตาม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.70

๕๓
จากคะแนนรวมในแต่ละด้าน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละทุกด้านเท่ากับ ร้อยละ 75.03
โดย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนน
รวมมากที่สุดเท่ากับ 19.38 รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่
เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม คะแนนรวมเท่ากับ 18.71
และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีคะแนน
รวม 18.63 ด้านที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากัน ได้แก่ 18.31
7. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสื บทอดวั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น
ตารางที่ 1๗ ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมส่ง เสริม
การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อ งถิ่น
N=1๒
รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

1. ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น (20 คะแนน)
1.1 สารวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 บันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 การนาเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

3.01
3.18
3.44
3.12
12.75

รวม

2.84
3.27
3.36
3.20
3.38
3.38
19.43

รวม

4.09
4.43
3.03
4.03
4.79
20.37

2. ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น
(30 คะแนน)
2.1 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
2.2 แผนการเรียนรู้/แผนบูรณาการ
2.3 จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
2.4 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2.5 วัดและประเมินผล
2.6 สรุปผลการเรียนรู้
3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ ออนุรั กษ์ และสื บสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น (30 คะแนน)
3.1 การถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 จัดกิจกรรมวันสาคัญ
3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
3.5 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕๔

รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

4. ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (20 คะแนน)
4.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
4.2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
4.3 การจัดเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน
4.4 การจัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน
รวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ

4.18
4.10
3.94
3.62
15.84
68.39

จากตารางที่ 1๗ ผลการนิ เ ทศ ติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิน งาน กิ จกรรมส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า
ด้านข้อมู ลทางวั ฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น โรงเรีย นมีก ารด าเนิ นการ จั ดทาทะเบีย น
ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น มากที่สุ ดโดยมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมาได้ แก่ บัน ทึกวัฒ นธรรมท้องถิ่ น
มีค ะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.18 และการน าเสนอข้ อ มู ล วัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น มี ค ะแนน
เฉลี่ย เท่ากั บ 3.12 รายการที่ มีคะแนนเฉลี่ ยน้อ ยที่สุ ด ได้ แก่ ส ารวจข้อ มูล วั ฒนธรรมและภูมิปั ญญา
ท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.01
ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกั บวั ฒนธรรมและภูมิปั ญญาท้องถิ่ น โรงเรียนมีการ
ดาเนินการวัดและประเมินผลและสรุปผลการเรียนรู้ มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.38
รองลงมาได้แก่ จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และมีแผนการเรียนรู้/
แผนบูรณามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.84
ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นการจั ดกิ จกรรมเพื่อ อนุรัก ษ์แ ละสืบสานวั ฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนมีการดาเนินการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มากที่สุดโดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รองลงมาได้แก่ จัดกิจกรรมวันสาคัญ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และมีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รายการที่มีคะแนน เฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03
ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนรวมมากที่สุดเท่ากับ 20.37 รองลงมาได้แก่ ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนรวมเท่ากับ 19.43 และ ด้านการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ มีคะแนนรวมเฉลี่ย 15.84 ด้านที่มีคะแนนรวม
เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ
12.75

ส่วนที่ 5
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563 มีข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนา นาเสนอ 7 กิจกรรม ตามลาดับ ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5. กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
7. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน พบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
1. โรงเรียนส่วนมากใช้โปรแกรม Thai School Lunch
2. ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันเพียงพอกับนักเรียน มีการเสริมผลไม้ตามฤดูกาล
ให้นักเรียนรับประทาน
3. ทุกโรงเรียนมีการนาผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน
รับประทาน เช่น ไข่ไก่ ปลาดุก ผักบุ้ง ฟักทอง เห็ดนางฟ้า ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง พริก
มะนาว มะเขือเปราะ ถั่วพู มะละกอ ฯลฯ
4. ทุกโรงเรียนมีการนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปอาหาร และถนอมอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ปลาดู กล้วยฉาบ กล้วยอบน้าผึ้ง ไอศกรีมมะดัน ขนมปังไส้มะดัน มะนาวดอง ฯลฯ
5. โรงเรียนส่วนมากนาผลผลิตมาจาหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์จาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรให้กับโครงการอาหารกลางวัน โดยสหกรณ์มีกองทุนให้กับชมรม/ชุมนุม ยืมไปใช้เพื่อ
หมุนเวียนรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสมาชิกและชมรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมโภชนาการและ
อาหารกลางวัน
2. ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
3. ควรจัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและการแก้ไข
4. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ให้นักเรียนทุกชั้นได้ฝึก
ปฏิบัติการประกอบอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน

๕๗

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรีย น
จุดเด่น
๑. ทุกโรงเรียนมีข้อมูลสุขอนามัยนักเรียน ได้แก่ บันทึกน้าหนัก ส่วนสูง บันทึกสุขนิสัย
ที่พึงประสงค์และบัตร เรียบร้อย บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ การแต่งกายสะอาด
๒. โรงเรียนส่วนใหญ่มีการทดสอบสมรรถนะ ทางกายนักเรียน
๓. ทุกโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของนัก เรียน บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนพอเพียง สะอาดเรียบร้อยสวยงาม จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านคุณภาพสุขภาพอนามัยนักเรียน
1.1 บางโรงเรียนไม่ได้จัดทาข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานอนามัย
1.2 ไม่ได้นาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อ งเป็นระบบ
1.3 การจัดทาสถิติผลการพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่ ชัดเจน
1.4 ขาดการสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาที่ชัดเจน
1.5 การนาเสนอร่องรอยหลักฐานการพัฒนายังไม่ชัดเจน
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบางโรงเรียนยังไม่ชัด
2.2 ผลผลิตที่จัดทาควรมีการศึกษาข้อมูลเฉพาะให้ ชัดเจนและมีฉ ลากกาหนดวันที่
ผลิตและวันหมดอายุ
2.3 ผลงานดีเด่น/ที่ประสบผลสาเร็จของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนยังมีการ
นาเสนอน้อย
3. ด้านการทดสอบสมรรถนะทางกาย
3.1 ข้อมูลผลการทดสอบบางโรงเรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่า พอใจ
3.๒ บางโรงเรียนยังไม่นาข้อมูลการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุ ณภาพ
ผู้เรียน
4. ห้องพยาบาล
4.1 ห้องพยาบาลบางโรงเรียนยังอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย
4.2 ควรจัดทาคู่มือกากับการใช้ยาให้ชัดเจน เหมาะสม
4.3 บางโรงเรียนขาดการบันทึกการใช้บริการ
5. ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ
5.1 บางโรงเรียนขาดข้อมูลการประเมินและรายงานโครงการ
5.2 ขาดร่องรอยหลักฐานการดาเนินงานตามกิจกรรม

๕๘

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึก ษา
จุดเด่น
1. ทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้สารานุกรม
2. ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มีข้อมูล
สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
1.1 ผลการประเมิน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระคณิตศาสตร์
และสาระภาษาไทย ค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกระดับ
1.2 ผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระภาษาไทย
สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกระดับ
1.3 ผลการประเมิน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระภาษาไทย ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2561 แต่ต่ากว่าระดับ
สพป.นครนายก สพฐ. และระดับประเทศ
สาระคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2561 และสูงกว่า
ระดับ สพป.นครนายก แต่ต่ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
สาระวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับ
สพป.นครนายก สพฐ. และระดับประเทศ
ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยลดลง จากปีการศึกษา 2561 ต่ากว่าระดับ สพป.
นครนายก สพฐ. และระดับประเทศ
2. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนมีทักษะ 3R 8C ยังมี
ข้อมูล หลักฐานร่องรอย ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ได้แก่ ทักษะการคิดคานวณ มีความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหามีวิจารณญาณ
3. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน
จุดเด่น
1. ทุกโรงเรียนดาเนินงานเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน และมีการขยายผล
สูค่ รัวเรือนของนักเรียนและชุมชน
2. ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาซึ่งนา
ผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน
3. ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกผัก โดยมีการปลูกผักหลากหลายชนิด ซึ่งนา
ผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน

๕๙

จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังขาดการบูรณาการกับสาระอื่น และยังขาดการจัดทา
บันทึกหลังสอน
2. ด้านการบริหารจัดการผลผลิตจากการปลูกพืชสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ บางโรงเรียน
ยังขาดการบันทึกรายการผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต
กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
จุดเด่น
1. ทุกโรงเรียนมีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม
2. โรงเรียนส่วนมากมีการจัดทาบัญชีสหกรณ์ที่เป็นระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้า
ไปช่วยดูแลให้ความรู้กับนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อ ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการของสหกรณ์
1.1 ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาตัวชี้วัด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความ
สอดคล้องกันกับเนื้อหา อุดมการณ์ และหลักการของสหกรณ์ เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
1.2 ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครบทุกชั้น อาจเป็นแผนบูรณาการ นักเรียนมีผลงานที่สอดคล้องกับหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์
1.3 มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ ตรวจสอบได้
2. ด้านอาคารสถานที่และองค์ประกอบต่าง ๆ
2.1 ควรเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนินงานสหกรณ์ เช่น ป้ายแสดง
ระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการสหกรณ์ ป้ายราคาสินค้า กาหนดเวลาเปิด ปิด และป้ายหมวดหมู่สินค้า
ฯลฯ เป็นต้น
2.2 ควรจัดชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆให้เป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม
3. ด้านการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์
2.1 ควรมีการประชุมสมาชิกสหกรณ์และมีบัน ทึกการประชุ มเป็น หลักฐานร่องรอยที่
ตรวจสอบได้
2.2 ควรเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
2.3 เอกสารต่าง ๆได้แก่ การเงิน การบัญชี ทะเบียนสินค้ามีการดาเนินงานที่เป็น
ปัจจุบัน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
4. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
4.1 ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
4.2 ควรมีการกากับ นิเทศ ติดตามจากผู้อานวยการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

๖๐
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
จุดเด่น
1. ทุกโรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม และดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
2. ทุกโรงเรียนมีการสรุปผลความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.1 ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนการเรียนรู้บูรณาการ ควรมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และฝึก
ปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1.3 ควรมีวิธีการ เครื่องมือ การประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจน
2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนอกจากบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญ
3. ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสื บทอดวั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น
จุดเด่น
1. ทุกโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรัก ษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา ด้วยการเชิญมาเป็นวิทยากรภายนอก
ฝึกนักเรียนเล่นดนตรีไทย สอนงานอาชีพ
2. ทุกโรงเรียนบูรณาการการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2. แผนการเรียนรู้บูรณาการ ควรมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และฝึกปฏิบัติจริง
ให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้อ งถิ่น
3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้พืชสนุมไพรในท้องถิ่น
4. ควรมีวิธีการ เครื่องมือ การประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจน
5. ควรมีการจัดเวที ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

๖๑

แนวทางการพัฒนา
1. ควรปรับปรุงเครื่องมือ เกณฑ์การประเมินในแต่ละกิจกรรม เนื่องจากคะแนนในแต่ละรายการ
มีคะแนนการประเมินแตกต่างกัน ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ
2. ควรกาหนดระยะเวลาในการพัฒนา การนิเทศติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริฯ ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก
๓. ควรมีการพัฒ นาบุ คลากรที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องในการนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน
ของโร งเรี ย น ใน พระราชด า ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร า ษเจ้ า กร มสมเด็ จ พร ะเทพรั ต นร าชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผล
๔. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตามพระราชดาริ ฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 อย่างต่อเนื่อง

๖๒

บรรณานุกรม
สำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี . แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙. แอคทีฟ พริ้นท์. กรุงเทพมหำนคร. ๒๕๖๐.
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก. เอกสารรายงาน พระราชดาริผู้ทรงคุณค่า
พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพื้น ฐานนครนายก ปีที่ ๓๑. โรงพิมพ์รำชบุรี. ๒๕๖๒.
_____. เอกสารรายงานพระราชดาริผู้ทรงคุ ณค่า พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพื้นฐานนครนายก
ปีที่ ๒๗. โรงพิมพ์รำชบุรี. ๒๕๕๙.
_____. เอกสารรายงานพระราชดาริผู้ทรงคุ ณค่า พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพื้นฐานนครนายก
ปีที่ ๒๔. โรงพิมพ์รำชบุรี. ๒๕๕๕.

ภาคผนวก

เครื่องมือการประเมิน
ชุดที่ 1

๖๓
เอกสารหมายเลข 1/1

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

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

1. ด้านการประกอบอาหารกลางวัน
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
รวมคะแนน
2. ด้านหลักอนามัยและโภชนาการ (20
2.1 ความสะอาด ภาชนะที่ใช้
รับประทานอาหาร
2.2 การใช้อุปกรณ์/ภาชนะ
ในการรับประทานอาหาร
2.3 ปริมาณและคุณภาพของอาหาร
2.4 การประกอบอาหารและการจัด
อาหารสาหรับผู้เรียนที่อยู่
ในภาวะทุพโภชนาการ
2.5 ความปลอดภัยของภาชนะ/
อุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร
รวมคะแนน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

(20 คะแนน)
4
…………… 1.1 วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เป็นผลผลิตจากเกษตรภายในโรงเรียน
4
…………… 1.2 การจัดเมนูอาหารสอดคล้องกับผลผลิต
ทางการเกษตร (ใช้โปรแกรม Thai
School Lunch หรือเมนูอื่น
ตามความเหมาะสม)
4
…………. 1.3 ประกอบอาหารครบ 5 หมู่
4
…………… 1.4 สถานที่ประกอบอาหาร/สถานที่
รับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัย
ถูกหลักสุขาภิบาล
4
…………… 1.5 การแต่งกาย/สุขภาพของผู้ประกอบอาหาร
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
20
……………
คะแนน)
4
…………… 2.1 ความสะอาดของภาชนะที่ใช้รับประทาน
อาหาร
4
…………… 2.2 การใช้อุปกรณ์/ภาชนะในการรับประทาน
อาหาร ครบถ้วน เพียงพอ
4
…………… 2.3 ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ครบถ้วน
4
……………
เพียงพอ เหมาะสม
2.4 การประกอบอาหารและการจัดอาหาร
สาหรับผู้เรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ
4
……………
ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม
2.5 ความปลอดภัยของภาชนะ/อุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร
20
……………

๖๔

ผลคะแนน
ที่ ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

3. ด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน (20 คะแนน)
3.1 โครงการอาหารกลางวัน
3
…………… 3.1 มีโครงการอาหารกลางวัน
3.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะ
3
…………… 3.2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการ
โภชนาการ
ครบถ้วน
3.3 ระบบการบริหารการเงินและ
3
…………… 3.3 มีระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์
สินทรัพย์ด้านอาหารกลางวัน
ด้านอาหารกลางวัน
3.4 การจัดสภาพแวดล้อม/ระบบ
3
…………… 3.4 มีการจัดสภาพแวดล้อม/ระบบสุขาภิบาล
สุขาภิบาล
ที่ถูกสุขลักษณะ
3.5 การกากับ ติดตาม ประเมินผล
3
…………… 3.5 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน
และรายงานผล
3.6 การนาผลผลิตทางการเกษตร
5
…………… 3.6 มีการนาผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน
ของโรงเรียนมาประกอบ
มาประกอบอาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
รวมคะแนน 20
……………
4. ด้านการส่งเสริมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร (10 คะแนน)
4.1 การถนอมอาหาร การแปรรูป
5
…………… 4.1 มีการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร
อาหารจากผลผลิต
จากผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน
ทางการเกษตรของโรงเรียน
4.2 มีการถนอมอาหาร มีการแปรรูปอาหาร
4.2 การถนอมอาหาร การแปรรูป
5
……………
จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
อาหารจากผลผลิต
ทางการเกษตรในท้องถิ่น
รวมคะแนน
10
……………
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริม พฤติกรรมที่ เอื้อ ต่ อการบริหารโครงการอาหารกลางวัน (30 คะแนน)
5.1 แผนจัดการเรียนรู้
5
…………… 5.1 มีแผนจัดการเรียนรู้
5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5
…………… 5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียน
ที่ส่งเสริมผู้เรียน
5.3 มีการฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร
5.3 การฝึกปฏิบัติจริงในการ
10
……………
ของผู้เรียน
ประกอบอาหารของนักเรียน
5.4 มีการฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและ
5.4 การฝึกปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
5
……………
สุขาภิบาลของโรงเรียน
และสุขาภิบาลของโรงเรียน
5.5 มีการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
5.5 การนาความรู้ไปประยุกต์
5
……………
ของผู้เรียน
ใช้ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
รวมคะแนน 30
……………
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลการประเมินได้ร ะดั บ................................

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

๖๕

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

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

1. ด้านคุณภาพสุขอนามัยนักเรีย น ( 20 คะแนน)
1.1 ข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน
4
1.2 แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง
4
1.3 แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง ตำมเกณฑ์
4
1.4 แบบบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์
4
1.5 บัตรสุขภำพ
4
รวม 20
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริม สุขภาพอนามัยของผู้ เรียน
2.1 สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน
(10 คะแนน)
2.1.1 บริเวณ/อำคำรสถำนที่
5
2.1.2 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
5
2.2 ห้องเรียน (10 คะแนน)
2.2.1 ควำมสะอำด เรียบร้อย
2.2.2 กำรจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อม
2.3 นักเรียน (10 คะแนน)
2.3.1 สุขภำพร่ำงกำย
2.3.2 กำรแต่งกำย
2.4 ผลงานนักเรียน (10 คะแนน)

รวม
3. ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( 15 คะแนน)
3.1 กำรด้ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย(เด็กปกติ)
3.2 กำรด้ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย(เด็กพิกำร/เรียนร่วม)
3.3 สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
รวม

เอกสารหมายเลข 2/1

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

............... 1.1 มีข้อมูลปัจจุบันของผู้เรียน
............... 1.2 มีแบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง
............... 1.3 มีบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง ตำมเกณฑ์
............... 1.4 มีบันทึกสุขนิสัยพึงประสงค์
............... 1.5 บัตรสุขภำพ
..............
(40 คะแนน)
2.1 สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน
...............
...............

5
5

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

5
5

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

10

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

40

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

5

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

5

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

5
15

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

2.1.1 มีควำมสะอำด สวยงำม ร่มรื่น ปลอดภัย
บริเวณ/อำคำรสถำนที่
2.1.2 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2.2 ห้องเรียน
2.2.1 มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2.2.2 มีกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
เอือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 นักเรียน
2.3.1 สุขภำพร่ำงกำย
2.3.2 กำรแต่งกำย
2.4 ผลงานนักเรียน
- มีผลงำนนักเรียน

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

๖๖
เอกสารหมายเลข 2/2

ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

4. ด้านห้องพยาบาล (15 คะแนน)
4.1 ควำมสะอำดห้องพยำบำล
4.2 กำรจัดตู้ยำ
4.3 คู่มือก้ำกับกำรใช้ยำแต่ละชนิด
4.4 บันทึกหลักฐำนกำรใช้บริกำร
ของห้องพยำบำล
4.5 วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฐมพยำบำลเบืองต้น ครบถ้วน
ถูกต้อง เพียงพอ

3
3
3
3
3

รวม
15
5. ด้านผลการประเมิน/การรายงานโครงการ (10 คะแนน)
5.1 หลักฐำนกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร/
5
กิจกรรม
5.2 กำรวัด/ประเมินผล/รำยงำน
5
รวม
10

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

............... 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/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฐมพยำบำลเบืองต้น ครบถ้วน ถูกต้อง
เพียงพอ
...............
............... 5.1 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
5.2 มีรำยงำนผลกำรวัด/ประเมินผล
...............
……………

สรุปผลการประเมินได้ร ะดั บ................................

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

๖๗
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3. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน.................................................................................

ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพนักเรี ยน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ) (40 คะแนน)
1.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้ 5
.............. 1.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สารานุกรมและหนังสือพระราชทาน
การใช้สารานุกรมและหนังสือพระราชทาน
1.2 การใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่ง
5
.............. 1.2 มีการใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
1.3 การส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว
5
.............. 1.3 มีการส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดคานวณ
การคิดคานวณ
1.4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
5
............. 1.4 มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยให้
โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
1.5 นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียน
5
............. 1.5 นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
1.6 โครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะ
5
.............. 1.6 มีโครงงาน/ผลงานที่ส่งเสริมทักษะภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
1.7 ผลการประเมินทางวิชาการ (O-NET,
5
.............. 1.7 มีผลการประเมินทางวิชาการ (O-NET, NT, PISA/
NT, PISA/ อื่น ๆ) กลุ่มสาระภาษาไทย
อื่น ๆ) กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษ
1.8 ผลการประกวด/การแข่งขันต่าง ๆ
5
.............. 1.8 มีผลการประกวด/การแข่งขันต่าง ๆ เช่น
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนปลอดอบายมุข ฯลฯ
รวม 40 .............

๖๘
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ที่

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึก ษา (20 คะแนน)
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
2.2 ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา
2.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ
2.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้
2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

4

...........

4

...........

4

...........

4

...........

4

...........

รวม

2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียน
2.2 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา
2.3 มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
2.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้
2.5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กรรมการ
สถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ภาคประชาสังคม)

รวม 20
...........
3. ด้านการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ( 20 คะแนน)
3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R
10
...........
3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

10

...........

20

...........

3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R
3.1.1 ทักษะการอ่าน
3.1.2 ทักษะการเขียน
3.1.3 ทักษะการคานวณ
3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C
3.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
มีวิจารณญาณ
3.2.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.2.3 ทักษะการทางานเป็นทีม
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

๖๙
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ที่

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้สอน (20 คะแนน)
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ
การจัดการเรียนการสอน 3R 8C
4.2 การพัฒนาทักษะครูด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาวิจัย
ในชั้นเรียน
4.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนาเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่
ความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
4.5 สนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
รวม

4

...........

4

...........

4

...........

4

...........

4

...........

20

...........

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ
การจัดการเรียนการสอน 3R 8C

สรุปผลการประเมินได้ร ะดั บ................................

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

๗๐
เอกสารหมายเลข 4/1

ที่

4. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน
โรงเรียน...........................................................................
ผลคะแนน
รายการประเมิน
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
เต็ม ที่ได้

1. ด้านการจัดกระบวนการเรีย นรู้ (20 คะแนน)
1.1 หลักสูตร/แผนการเรียนรู้ในเนื้อหา
5
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
1.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5
แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น
1.3 จัดทาบันทึกการสอนและบันทึก
5
หลังสอน
1.4 วัดผลและประเมินผล/ผลงานนักเรียน
5
รวมคะแนน 20
2. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ปลูก ผั ก (25 คะแนน)
2.1 ประเภท/ชนิดของผักที่ปลูก
5
2.2 ความสะอาดบริเวณพื้นที่แปลงปลูกผัก
5
ทั้งหมด
2.3 จัดทาป้ายบอกชนิดของผัก
5
2.4 ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เพาะปลูก
5
อย่างเหมาะสม
2.5 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตร
5
รวมคะแนน 25
3. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ (25 คะแนน)
3.1 ประเภท/ชนิดของสัตว์
5
3.2 ความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรือน
5
3.3 สภาพโรงเรือน
5
3.4 การใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์

5

3.5 ป้ายชื่อ และชนิดของสัตว์

5
25

รวมคะแนน

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

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

.........
.........
………
............ 2.1 ประเภท/ชนิดของผักที่ปลูก
............ 2.2 ความสะอาดบริเวณพื้นที่แปลงปลูกผัก ทั้งหมด
............ 2.3 ป้ายบอกชนิดของผัก
........... 2.4 ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เพาะปลูก
อย่างเหมาะสม
........... 2.5 อุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตร
………
............ 3.1 ประเภท/ชนิดของสัตว์
............ 3.2 ความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรือน
........... 3.3 สภาพโรงเรือนมีความคงทน แข็งแรง
และปลอดภัย
........... 3.4 ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์
อย่างเหมาะสม
............ 3.5 การจัดทาป้ายบอกชื่อ และชนิดของสัตว์
………
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ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

4. ด้านการบริหารจัดการผลผลิ ตจากการปลูก พืชผั กสวนครัว และการเลี้ยงสั ตว์ (20 คะแนน)
4.1 บันทึกรายการผลผลิต
5
.............. 4.1 มีบันทึกรายการผลผลิต
4.2 บันทึกการเก็บ จาหน่ายผลผลิต
5
.............. 4.2 มีบันทึกการเก็บ จาหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์/
ให้สหกรณ์/ชุมชน
ชุมชน
4.3 ผลผลิตมาประกอบอาหาร
5
.............. 4.3 การนาผลผลิตมาประกอบอาหาร
4.4 ผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป
5
.............. 4.4 การนาผลผลิตมาถนอมอาหารและแปรรูป
รวมคะแนน 20
………
5. ด้านความร่วมมือและการขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน (10 คะแนน)
5
5.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและ
......... 5.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนและความยั่งยืน
ความยั่งยืน
5
5.2 การขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน
......... 5.2 การขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน
รวมคะแนน 10
………
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด..................................คะแนน

สรุปผลการประเมินได้ระดับ.........................

ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน
(.....................................................)
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5. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน................................................................
ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

1. ด้านการเรียนการสอนตามอุดมการณ์สหกรณ์ 30 คะแนน
1.1 การวางแผนการสอน
5

……

1.2 แผนการสอน
10

…….…

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
1.1 วางแผนการสอนโดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการ
และอุดมการณ์สหกรณ์ จัดทาแผนการสอน
ขึ้นใช้เองและนาไปสอน 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 จัดทาแผนการสอนบูรณาการ / 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 )

๗๓

ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน
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)

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (15 คะแนน )
ข้อละ 3 คะแนน
3
…………
1.3.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องตามหลักการและ
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ ( 3 คะแนน )
3
…………..
1.3.2 ใช้สื่อ/ อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้
ประกอบในการเรียนการสอน ( 3 คะแนน
3
………… )
1.3.3 นักเรียนสร้างชิ้นงาน / หลักฐาน
3
………….
การเรียนรู้ (3 คะแนน )
1.3.4 มีเอกสาร / สื่อประกอบการเรียน
3
…………
การสอน ( 3 คะแนน )
1.3.5 สรุปการวัดและประเมินผล ความรู้และ
ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์สหกรณ์เป็นรายบุคคลและ
ภาพรวม ( 3 คะแนน )
รวมคะแนน 30
………….
2. ด้านอาคารสถานที่และองค์ ประกอบต่างๆ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
2.1 สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม
3
…………. 2.1 มีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมและมีป้ายชื่ อแสดง
กิจกรรมสหกรณ์ (3 คะแนน)
2.2 ชั้น / ตู้วางสินค้า ผลิตภัณฑ์
3
…………. 2.2 มีชั้น / ตู้วางสินค้า ผลิตภัณฑ์ตรงตามสภาพที่
เหมาะสม ( 3 คะแนน )
2.3 ป้ายแสดงกาหนดเวลาเปิด - ปิด
3
…………. 2.3 มีป้ายแสดงกาหนดเวลาเปิด - ปิด
( 3 คะแนน )
2.4 ป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
3
…………. 2.4 มีป้ายแสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ ( 3 คะแนน )
2.5 การจัดวางสินค้า
3
…………. 2.5 มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และมีป้ายบอก
ราคาสินค้า ( 3 คะแนน )
รวม
15
………….

๗๔

ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

3. ด้านการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
3.1 การดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน
2
3.2 คณะกรรมการสหกรณ์หลากหลายชั้นเรียน

2

3.3 การประชุมสมาชิก และคณะกรรมการสหกรณ์

2

3.4 การระดมหุ้นจากสมาชิก
3.5 การปันผล / จัดสรรเงินคืนตามหุ้นของสมาชิก

2
2

3.6 การสารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก

2

3.7 การรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริมการผลิต
ชุมชน และสมาชิกทั่วไป
3.8 การผลิตและจาหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย
3.9 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และจัดทาเป็น
ปัจจุบัน (24 คะแนน) ดังนี้
3.9.1 บัญชีเงินสด
3.9.2 บัญชีรับ - จ่ายประจาเดือน
3.9.3 บัญชีซื้อ - ขาย สินค้า
3.9.4 ใบสาคัญรับ – จ่ายเงิน
3.9.5 ทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น
3.9.6 ทะเบียนรับฝากเงินออมทรัพย์
3.9.7 ทะเบียนคุมสินค้า
3.9.8 ทะเบียนสะสมยอดซื้อสมาชิก
รวม

2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
40

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

………… 3.1 มีระเบียบ / ข้อบังคับในการดาเนินงาน
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 มีการสารวจความต้องการสินค้าของ
สมาชิก เพื่อนามาจาหน่ายให้ตรงตามความ
ต้องการ ( 2 คะแนน )
………… 3.7 มีการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริม
การผลิต ชุมชน และสมาชิกทั่วไป(2 คะแนน )
……..…… 3.8 มีการผลิตและจาหน่ายสินค้าจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย (2 คะแนน)
3.9 มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และ
จัดทาเป็นปัจจุบันโดยนักเรียน ดังนี้
………….. มีบัญชีเงินสด ( 3 คะแนน )
………….. มีบัญชีรับ - จ่ายประจาเดือน ( 3 คะแนน )
………….. มีบัญชีซื้อ - ขาย สินค้า ( 3 คะแนน )
………….. มีใบสาคัญรับ – จ่ายเงิน ( 3 คะแนน )
………….. มีทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น (3คะแนน)
………….. มีทะเบียนรับฝากเงินออมทรัพย์ (3 คะแนน)
………….. มีทะเบียนคุมสินค้า ( 3 คะแนน )
………….. มีทะเบียนสะสมยอดซื้อสมาชิก (3 คะแนน )
…………..

๗๕

ที่

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

4. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ( 15 คะแนน
4.1 คาสั่งแต่งตั้ง/บันทึกมอบหมายให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมสหกรณ์
4.2 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์
อื่นๆ
4.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.4 การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประกวดกับ
หน่วยงานภายนอก
4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น
เอกสาร เว็บไซต์

รวม

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

)
3
3
3
3
3

15

………… 4.1 มีคาสั่งแต่งตั้งหรือบันทึกมอบหมายให้ครู
เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์
…………. และเป็นที่ปรึกษา ( 3 คะแนน )
4.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยน
………… ประสบการณ์กับสหกรณ์อื่นๆ ( 3 คะแนน)
…………. 4.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( 3 คะแนน )
………… 4.4 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ
ประกวดกับหน่วยงานภายนอก ( 3 คะแนน)
4.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร เว็บไซต์
( 3 คะแนน )
…………

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลการประเมินได้ระดับ..........................
ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน
(.....................................................)
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6. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียน..........................................................................................
ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

1. ด้านการจัดกระบวนการเรีย นรู้เกี่ยวกั บการอนุรัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร
5
............ 1.
มีการวิเคราะห์หลักสูตรใน
เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
1.2 แผนการเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ
5
............ สิ่งแวดล้อม
2. มีแผนการเรียนรู้หรือแผนบูรณาการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ
5
............ และสิ่งแวดล้อม
1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผล
5
............ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ
1.5 สรุปผลความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์
5
............ 4. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สรุปผลความรู้และพฤติกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรายบุคคลและภาพรวม
ป.3 , ป. 6 และม. 3 (ว5-105)
รวม 25
............
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน (25 คะแนน)
2.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน
5
............ 2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2.2 การมีส่วนร่วมของครู
5
............ 2.2 ครูมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
5
............ 2.3 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน
5
............ 2.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
2.5 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ/เอกชน
5
............ 2.5 ภาครัฐ/เอกชน มีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
รวม 25
.............

๗๗

ที่

ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)

3. ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพั นธ์ รณรงค์เผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
3.1 การประชาสัมพันธ์
5
............ 3.1 จัดกิจกรรมประชาสัพมันเผยแพร่
เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
3.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์
5
............ 3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์/บาเพ็ญ
ประโยชน์/กลุ่มสนใจ ฯลฯ
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5
............ 3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้บุคคลในท้องถิ่น
3.4 การจัดกิจdรรมให้นักเรียนสารวจ
5
............ 3.4 จัดกิจรรมให้นักเรียนสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เก็บข้อมูลวิเคราะห์คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
3.5 การจัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และ
5
............ 3.5 จัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
รวม 25
..............
4. ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
4.1 โครงการ/กิจกรรม
5
............ 4.1 จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
5
............ 4.2 ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5
4.3 การนิเทศ กากับ ติดตาม
............ 4.3 ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
การดาเงินงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
4.4 การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
............ 4.4 จัดการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5
4.5 การสรุปผล/รายงานผล
............ 4.5 สรุปผล/รายงานผู้เกี่ยวข้อง
รวม 25
..............

๗๘

สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน สรุปผลการประเมินได้ร ะดั บ..........................
ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน
(.....................................................)

๗๙

เอกสารหมายเลข 7/1

ที่

7. แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียน...........................................................................
ผลคะแนน
รายการประเมิน
ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
คะแนน
คะแนนที่ได้
เต็ม

1. ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น (20 คะแนน)
1.1 สำรวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
1.1 กำรสำรวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
5
....................... ท้องถิ่น
1.2 บันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น
5
....................... 1.2 กำรบันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3 ทะเบียนภูมิปัญญำท้องถิ่น
5
....................... 1.3 ทะเบียนภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.4 กำรนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิ
5
....................... 1.4 กำรนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ปัญญำท้องถิ่น
ท้องถิ่น
รวม 20
.......................
2. ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับวั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น (30 คะแนน)
2.1 วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำที่เกี่ยวกับ
2.1 วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ
5
…………………
วัฒนธรรม ภำษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.2 แผนกำรเรียนรู้/แผนบูรณำกำร
2.2 จัดทำแผนกำรเรียนรู้/แผนบูรณำกำรหรือ
5
…………………
สอดแทรกในกิจกรรมกำรเรียนรู้
2.3 จัดกิจกรรมตำมแผนกำรเรียนรู้
5
………………… 2.3 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำรเรียนรู้
2.4 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
5
………………… 2.4 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
2.5 วัดและประเมินผลด้ำนควำมรู้ที่เกี่ยวข้อ งกับ
2.5 วัดและประเมินผล
5
…………………
ภูมิปัญญำ/วัฒนธรรมท้องถิ่น
2.6 สรุปผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เกี่ยวกับภูมิ
2.6 สรุปผลกำรเรียนรู้
5
…………………
ปัญญำท้องถิ่นเป็นรำยบุคคล และภำพรวม
รวม 30
.......................
3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ ออนุรั กษ์ และสื บสานวัฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้องถิ่น (30 คะแนน)
3.1 กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
3.1 กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
6
…………………...
ท้องถิ่น
จำกผู้สูงอำยุหรือภูมิปัญญำในชุมชน
3.2 จัดกิจกรรมวันสำคัญ
6
…………………... 3.2 จัดกิจกรรมวันสำคัญทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
6
…………………... 3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
6
…………………... 3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
3.5 ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
6
…………………... 3.5 ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่ออำชีพ
รวม 30
......................

๘๐

ที่ ประเด็น/เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนน
รายการประเมิน
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
คะแนน
คะแนนที่ได้
เต็ม

4. ด้านจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั น (20 คะแนน)
4.1 จัดประชำสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวกับ
4.1 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
5
..................... วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ที่
4.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
5
.................... เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่
หลำกหลำย
4.3 กำรจัดเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5
.................... 4.3 จัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำยในโรงเรียน
4.4 กำรจัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5
..................... 4.4 จัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในชุมชน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นภำยในชุมชน
รวม 20 .......................
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด.............................คะแนน

สรุปผลการประเมินได้ระดับ.......................

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

เครื่องมือการประเมิน
ชุดที่ 2

๘๑
เอกสารหมายเลข 1

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................

คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมิน ผลกิจกรรมส่งเสริม
โภชนำกำรและอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๘๒
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
1. การบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
1.1 มีคำสั่งมอบหมำยงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร
และบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับวิชำ/
กลุ่มประสบกำรณ์/โครงกำรต่ำง ๆ
1.2 มีแผนงำน/โครงกำรเพื่อดำเนินกำรโครงกำร
อำหำรกลำงวันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง
1.3 มีกำรดำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.4 มีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
1.5 มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรควำมรู้เกี่ยวกับ
อำหำรกลำงวันอย่ำงหลำกหลำยและทั่วถึง
1.6 เอกสำรหลักฐำนกำรเงินในโครงกำรถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
2. การดาเนินงานตามโครงการ
2.1 มีกำรวำงแผน กำรปฏิบัติเกี่ยวกับอำหำร
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และเชื่อมโยงไปใช้
ในชีวิตจริง
2.2 จัดอำคำรสถำนที่ สะอำดเรียบร้อยเหมำะสม
เพียงพอต่อกำรบริกำร
2.3 จัดอำคำรสถำนที่สะอำดเรียบร้อยเหมำะสม
กับกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรอำหำรกลำงวัน
2.4 มีกำรจัดกำรแก้ปัญหำเด็กทุพโภชนำกำร
อย่ำงเป็นระบบ
2.5 มีกำรนำผลผลิตจำกโครงกำรเกษตรของ
โรงเรียนมำประกอบอำหำรอย่ำงคุ้มค่ำ
และต่อเนื่อง
2.6 มีกำรฝึกให้นักเรียนแปรรูปและถนอมอำหำร

3

2

1

รายละเอียดเพิ่มเติม

๘๓

ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
2.7 มีกำรฝึกปฏิบัติกำรประกอบอำหำรตำมหลัก
โภชนำกำรเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
2.8 ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร
3. การจัดการเรียนการสอน
3.1 มีกำรวำงแผนและปฏิบัติงำนโดยให้บุคลำกร
ต่ำง ๆมีส่วนร่วม
3.2 กำหนดกิจกรรมและจัดกิจกรรมกำรสอนเน้น
ฝึกปฏิบัติจริง
3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผน
กำรสอนที่จัดทำ
3.4 มีกำรวัดผลประเมินอย่ำงหลำกหลำย
ตำมสภำพจริง
3.5 มีกิจกรรมส่งเสริมควำมสนใจควำมถนัด
ของนักเรียนในด้ำนอำหำร
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร
และประกอบอำหำร
4.2 นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนกำรประกอบ
อำหำร กำรแปรรูปอำหำร กำรถนอมอำหำร
4.3 นักเรียนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและ
ประกอบอำชีพ
4.4 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่ำง
โรงเรียนและชุมชน
4.5 นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี
รวม
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๘๔

ควำมคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้ ประเมิน
(......................................................)
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ..................
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
77 - 96
คะแนน
67 - 76
คะแนน
58 – 66
คะแนน
48 – 57
คะแนนต่ำกว่ำ 48

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๘๕
เอกสารหมายเลข 2

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................
คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมิน ผลกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพอนำมัยของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จ พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๘๖
รายการประเมิน
1. งานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
1.1 บริเวณโรงเรียนสะอำด และมีควำมปลอดภัย
1.2 มีต้นไม้ที่เป็นร่มเงำ และเป็นที่พักผ่อน
ของนักเรียน
1.3 มีน้ำดื่ม น้ำใช้สะอำด ปรำศจำกกลิ่นและ
เชื้อโรค
1.4 ห้องสุขำเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและ
สะอำดปรำศจำกกลิ่น
1.5 มีที่รองรับขยะมูลฝอย ตำมจุดต่ำง ๆที่สำคัญ
1.6 มีเตำเผำ หรือหลุมขยะมูลฝอย
1.7 มีทำงระบำยน้ำปละกำรกำจัดน้ำโสโครก
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
ประจำบ้ำนเพียงพอ
2.6 กำรจัดตู้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องตำมหลักกำร
2.7 มีสมุดบันทึกกำรจ่ำยยำให้นักเรียนที่เจ็บป่วย
หรือมำขอใช้บริกำร

ระดับการประเมิน
4
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๘๗

รายการประเมิน
2.8 มีกำรชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสำยตำ
เปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงมำตรฐำน
และแปลผล ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
2.9 มีโต๊ะเก้ำอี้ปฏิบัติงำน อ่ำงล้ำงมือ น้ำดื่ม
แก้วน้ำ
2.10 มีแผนงำน/โครงกำรลดอัตรำน้ำหนัก
ต่ำกว่ำเกณฑ์และสูงกว่ำเกณฑ์
2.11 มีแผนงำน/โครงกำรลดอัตรำน้ำหนัก
ต่ำกว่ำเกณฑ์และสูงกว่ำเกณฑ์
2.12 มีข้อมูล สถิติน้ำหนัก ส่วนสูงต่ำกว่ำ สูงกว่ำ
เกณฑ์ของนักเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง
2.13 มีข้อมูลกำรทดสอบมรรถภำพทำงกำย
ของนักเรียนปกติ และ เด็กพิเศษเรียนรวม
3. การจัดการเรียนการสอน
3.1 มีหนังสือ เอกสำรทำงวิชำกำร หรือหนังสืออ่ำน
ประกอบเกี่ยวกับสุขศึกษำหรืออนำมัย
3.2 นักเรียนมีควำมรู้และปฏิบัติตำมสุขบัญญัติ
10 ประกำรได้
3.3 ให้นักเรียนทำหน้ำที่ตรวจและช่วยเหลือ
ครูด้ำนสุขภำพอนำมัย
3.4 มีป้ำยนิเทศเกี่ยวกับ สุขภำพอนำมัยเป็นปัจจุบัน
3.5 มีหลักฐำนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย
กับนักเรียน
3.6 จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย
3.7 มีกำรเฝ้ำระวังโรคต่ำง ๆ ให้กับเด็กทุกคน
3.8 มีกำรให้โภชนำกำรศึกษำแก่นักเรียนในโรงเรียน

ระดับการ
ประเมิน
4 3 2 1
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ระดับการ
ประเมิน
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รายการประเมิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

3.9 มีกำรประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำรดูแล
สุขภำพอนำมัยนักเรียน
รวม
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ.............................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน
(.....................................................)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
96 - 120
คะแนน
84 - 95
คะแนน
72 – 83
คะแนน
60 – 71
คะแนนต่ำกว่ำ
60

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๘๙
เอกสารหมายเลข 3

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................

คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๙๐
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนัก เรียน (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ)
1.1 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรใช้
สำรำนุกรมและหนังสือพระรำชทำน
1.2 กำรใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้
1.3 กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดเลขเร็ว กำรคิดคำนวณ
1.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
1.5 นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสื่อสำร
1.6 โครงงำน/ผลงำนที่ส่งเสริมทักษะภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
1.7 ผลกำรประเมินทำงวิชำกำร (O-NET, NT, PISA/
อื่น ๆ) กลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
1.8 ผลกำรประกวด/กำรแข่งขันต่ำง ๆ เช่น
กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สถำนศึกษำ
สีขำว โรงเรียนปลอดอบำยมุข ฯลฯ
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึก ษา
2.1 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีของโรงเรียน
2.2 ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำ
2.3 กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
2.4 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้
2.5 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
3. ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21
3.1 นักเรียนมีทักษะ 3R
3.1.1 ทักษะกำรอ่ำน
3.1.2 ทักษะกำรเขียน
3.1.3 ทักษะกำรคำนวณ
3.2 นักเรียนมีทักษะ 8C
3.2.1 ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ
มีวิจำรณญำณ
3.2.2 ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์
3.2.3 ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม
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 สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน
4.4 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำเสนอผลงำน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ควำมรู้ และสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรียนรู้
4.5 สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรศึกษำต่อ เพิ่มคุณวุฒิ
รวม
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๙๒
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ.............................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน
(.....................................................)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
93 - 116
คะแนน
81 - 92
คะแนน
70 – 80
คะแนน
58 – 69
คะแนนต่ำกว่ำ
58

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๙๓
เอกสารหมายเลข 4
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................

คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริม
กำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำววันของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๙๔
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
1. เกษตร
1.1 วำงแผนกำรปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่หลำกหลำย
และเหมำะสมกับท้องถิ่น
1.2 กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรผลิตพืช ผัก ผลไม้
ของนักเรียน
1.3 ดำเนินกำรปลูกพืชตำมแผนกำรผลิตอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
1.4 กำรจัดกำรและกำรใช้พื้นที่ดินที่เหมำะสม
1.5 มีกำรปลูกพืช ผัก ปลอดภัยจำกสำรพิษ
1.6 กำรจดบันทึกกิจกรรมผลิตพืชของนักเรียน
1.7 มีกำรแบ่งเมล็ดพันธุ์ผักให้นักเรียนปลูกที่บ้ำน
1.8 มีกำรวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับแผนกำร
ผลิตอำหำร
1.9 จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์งำนเกษตรไว้เป็นสัดส่วน
สะดวก
1.10 โรงเรียนส่งเสริมให้มีกำรจำหน่ำยผลผลิตเพื่อ
เพิ่มพูนรำยได้ให้นักเรียน
1.11 มีกำรจัดทำและกำรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
ปรับปรุงบำรุงดิน
1.12 มีสถำนที่จัดเก็บปุ๋ยเป็นสัดส่วน
1.13 ปริมำณผลผลิตที่นำมำให้นักเรียนรับประทำน
1.14 มีกำรสรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำนเกษตร
1.15 นำวิธีกำรสหกรณ์มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร
ผลิตภำยในโรงเรียน
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๙๕
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
2. ปศุสัตว์
2.1 ด้ำนพันธุ์สัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
2.1.1 ควำมต่อเนื่องของกิจกรรมกำรเลี้ยงไก่ไข่
ตลอดทั้งปี
2.1.2 กำรขยำยจำนวนไข่ไก่ รวมถึงปศุสัตว์
ชนิดอื่นจำกแหล่งงบประมำณอื่น
(นอกเหนือจำกกรมปศุสัตว์) ตำมควำม
เหมำะสมกับศักยภำพของโรงเรียนและ
จำนวนนักเรียน
2.1.3 กำรใช้ประโยชน์จำกโรงเรือนและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 กำรจัดสุขำภิบำล
2.2.1 ควำมสะอำดของโรงเรือน อุปกรณ์
ตลอดจนวัสดุรองพื้น
2.2.2 กำรสุขำภิบำลภำยนอกและบริเวณโดยรอบ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
2.2.3 ควำมสม่ำเสมอในกำรักษำควำมสะอำด
และนำมูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
กำรเกษตรอื่น
2.2.4 กำรจัดกำรและเก็บรักษำคุณภำพอำหำร
สัตว์
2.3 กำรจัดผลผลิต
2.3.1 ควำมถูกต้องชัดเจน ควำมสม่ำเสมอของ
กำรเก็บ บันทึกข้อมูลกำรผลิต
2.3.2 กำรมอบหมำยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงหมุนเวียน
ทั่วถึง และเด็กนักเรียนส่วนใหญ่
เกิดกำรเรียนรู้
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๙๖

ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
2.3.3 กำรนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง
เข้ำใจง่ำย และเป็นปัจจุบัน
3. ประมง
3.1 กำรดูแลจัดกำรบ่อให้เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงปลำ
3.1.1 ควำมสะอำดบริเวณโดยรอบบ่อ ไม่มี
วัชพืชในบ่อและคันบ่อ
3.1.2 มีกำรเตรียมบ่อก่อนกำรปล่อยปลำ
3.1.3 มีกำรสร้ำงอำหำรธรรมชำติของปลำ
ในบ่อ เช่น ทำปุ๋ยหมัก มุมบ่อ (บ่อดิน)
3.2. กำรดูแลให้อำหำรปลำ
3.2.1 มีกำรปรับปริมำณให้อำหำรปลำไม่ให้มำก
หรือน้อยเกินไปให้อำหำรเป็นเวลำ
3.2.2 มีกำรให้อำหำรสมทบเพื่อลดต้นทุน เช่น
เศษพืชผัก เศษอำหำรในโรงครัว
3.3. ผลผลิต
3.3.1 ปลำกินพืช ควรได้ผลผลิต ไม่ต่ำกว่ำ
300 ก.ก./ไร่
3.3.2 ปลำกินเนื้อ ควรได้ผลผลิต ไม่ต่ำกว่ำ
800 ก.ก./ไร่
3.4. กำรบันทึกข้อมูล
3 4.1 มีกิจกรรมต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จำก
แหล่งน้ำ เช่น ปลูกผัก
3.4.2 จัดทำป้ำยแสดงข้อมูลของปลำที่เลี้ยง
เช่น ชนิด จำนวน วันเดือนปี ที่เลี้ยง
3.4.3 จดบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย เพื่อทรำบ
ต้นทุน-กำไร
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ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
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3.5 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน
3.5.1 มอบหมำยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรดู
แลเลี้ยงปลำ
3.5.2 มอบหมำยให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูล
กำรให้อำหำรกำรเจริญเติบโตของปลำ
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 หลักสูตร/แผนกำรเรียนรู้ในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเกษตร
4.2 ใช้กิจกรรมกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันเป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษำค้นคว้ำ ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะ
คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เช่น มีควำม
รับผิดชอบ ฯลฯ
4.3 กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในหลักสูตรวิชำต่ำง ๆ
และกิจกรรมอื่น ๆ
4.4 นักเรียนมีผลงำนในกำรดำเนินกำรกิจกรรม
กำรเกษตรและสำมำรถนำเสนอผลงำนที่ปฏิบัติได้
4.5 นักเรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรดำเนินกำร
กิจกรรมเกษตรไปใช้ในชีวิตจริงและใช้เป็น
แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
4.6 นักเรียนสำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม
เกษตรในรูปแบบสถิติและข้อมูล เป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง
รวม
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๙๘
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ.............................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน
(.....................................................)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
134 - 168
คะแนน
118 - 133
คะแนน
101 – 83
คะแนน
84 – 100
คะแนนต่ำกว่ำ
84

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๙๙
เอกสารหมายเลข 5
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ นักเรี ยน
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................

คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์
นักเรียนของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ท่ำนทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๑๐๐
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
1
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 วำงแผนกำรสอนโดยวิเครำะห์วิธีกำร หลักกำร
และอุดมกำรณ์สหกรณ์จัดทำแผนกำรสอนขึ้น
ใช้เอง นำไปสอน ดังนี้
1 ชั้น
(ระดับคุณภำพ 1)
2 ชั้น
(ระดับคุณภำพ 2)
3 ชั้น
(ระดับคุณภำพ 3)
4 ชั้นขึ้นไป
(ระดับคุณภำพ 4)
1.2 มีกำรวิเครำะห์จัดทำแผนกำรสอน 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
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.4 มีกำรกำหนดกิจกรรมและจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนเน้นกำรฝึก
1.5 มีกำรวัดผลประเมินผลทุกครั้งหลังกำรสอน
พร้อมทั้งมีหลักฐำนกำรประเมินตำมสภำพจริง
1.6 มีกำรให้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
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๑๐๑
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
1
2. ด้านอาคารสถานที่และองค์ประกอบต่าง ๆเกี่ยวกับ
การดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นั กเรียน
2.1 มีกำรจัดสถำนที่เป็นสัดส่วนเหมำะสม มีป้ำยชื่อ
“กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนโรงเรียน”และ
สถำนที่ต้องสะอำดมีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่จะให้บริกำรและสมำชิกผู้ใช้บริกำร
2.2 มีชั้นหรือตู้วำงสินค้ำ ผลผลิตตำมสภำพที่
เหมำะสม
2.3 มีป้ำยประชำสัมพันธ์กำหนดเวลำ เปิด-ปิด เพื่อ
เชิญชวนให้บริกำร
2.4 จัดวำงสินค้ำเป็นหมวดหมู่ และมีป้ำยบอกรำคำ
สินค้ำ
2.5 มีกำรจัดทำบัญชีสินค้ำกำหนดรำคำขำย และ
รำคำท้องตลำด(รำคำ จะต้องไม่สูงกว่ำ
ท้องตลำด)
2.6 มีกำรสำรวจสินค้ำมำจำหน่ำยตำมควำมต้องกำร
ของสมำชิก
2.7 มีป้ำยบอกอุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำร
สหกรณ์
2.8 มีกำรรับซื้อผลผลิตจำกสมำชิกฝ่ำยส่งเสริมกำร
ผลิต/ชุมชนและสมำชิกทั่วไป
2.9 มีเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับสมำชิก เช่น ใบสมัคร
ทะเบียนสมำชิก
2.10 มีเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน เช่น ใบสำคัญรับเงิน
บัญชีเงินสด ทะเบียนรับฝำกเงิน ทะเบียนลูกหนี้
ทะเบียนผู้ให้กู้/ทะเบียนคุมสินค้ำ

2

3

4

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑๐๒
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
1

2

3

รายละเอียดเพิ่มเติม

4

2.11 มีควำมพร้อมที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในชุมชน
ท้องถิ่น
3. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์นั กเรีย น
3.1 มีคำสั่งหมอบหมำยแต่งตั้งคณะครู ร่วมกัน
รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตลอดถึง
เป็นที่ปรึกษำนักเรียนด้ำนต่ำง ๆ
3.2 ร้อยละชองเงินที่จัดสรรคืนสู่สมำชิก
3.3 จำนวนเงินที่จัดสรรเข้ำเป็นกองกลำงและ
จำนวนเงินที่จัดสรรเป็นสวัสดิกำรสังคม
รวม
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ.............................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน
(.....................................................)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
96 - 120
คะแนน
84 - 95
คะแนน
72 – 83
คะแนน
60 – 71
คะแนนต่ำกว่ำ
60

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๑๐๓
เอกสารหมายเลข 6

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................

คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ทำ่ นทำเครื่องหมำย
 ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๑๐๔
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1.1 แผนกำรเรียนรู้หรือแผนบูรณำกำรเกี่ยวกับ
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
เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรัก ษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3

2

1

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑๐๕

ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4

3

2

รายละเอียดเพิ่มเติม

1

3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์/บำเพ็ญประโยชน์/กลุ่มสนใจ
ฯลฯ
3.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจให้บุคคลในท้องถิ่น
3.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจ เก็บข้อมูลวิเครำะห์
คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
3.5 จัดเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ควำมรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
4. ด้านการวางแผนบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4.1 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.2 ดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.3 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.4 กำรประเมินผลและะสรุปรำยงำนผลโครงกำร/
กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

๑๐๖
สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ.............................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน
(.....................................................)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
48 - 60
คะแนน
42 - 47
คะแนน
36 – 41
คะแนน
30 – 35
คะแนนต่ำกว่ำ
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๑๐๗
เอกสารหมายเลข 7

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียน..............................................................................

คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินกิจกรรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้อ งถิ่น ของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ทำ่ นทำเครื่องหมำย
 ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง

๑๐๘
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
1. ด้านข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 สำรวจข้อมูล วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.2 ทะเบียนภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.3 บันทึก/ ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ ยวกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 จัดทำแผนกำรเรียนรู้/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
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็น
รำยบุคคลและภำพรวมชั้น ป.3 , ป. 6 และม. 3
3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุน การจั ดกิจ กรรมเพื่ อ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น
3.1 กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นฃ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย

3

2

1

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑๐๙
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4
3.2 จัดกิจกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1 กิจกรรม
(ระดับคุณภำพ 1)
2 กิจกรรม
(ระดับคุณภำพ 2)
3 กิจกรรม
(ระดับคุณภำพ 3)
4 กิจกรรมขึ้นไป
(ระดับคุณภำพ 4)
4. ด้านจัดกิจกรรมให้นักเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั น
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. ด้านการวางแผนบริหารจัดการส่งเสริมการอนุรัก ษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น
5.1 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
5.2 ดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมกำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
5.3 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำร
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

3

2

1

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑๑๐

ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
4

3

2

รายละเอียดเพิ่มเติม

1

5.4 กำรประเมินผลและะสรุปรำยงำนผลโครงกำร/
กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวม
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.สรุปรวมคะแนนทั้งหมด...................................คะแนน

สรุปผลกำรประเมินได้ระดับ.............................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำรประเมิน
(.....................................................)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุ ณภาพ
คะแนน
48 - 60
คะแนน
42 - 47
คะแนน
36 – 41
คะแนน
30 – 35
คะแนนต่ำกว่ำ
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
นายเสรี ขามประไพ
นายอภิชัย ซาซุม
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

ผู้อานวยการ สพป.นครนายก
รองผู้อานวยการ สพป.นครนายก
รองผู้อานวยการ สพป.นครนายก
รองผู้อานวยการ สพป.นครนายก
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

คณะทำงำน
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
นายบัญชา รัตนมาลี
นางประภร พูลศิลป์
นางสุบิน ณ อัมพร
นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
นางสุชญา บารุงกิจ
นางอรัญญา สุธาสิโนบล
นายโสภณ อั๋นบางไทร
นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
นางชวนชื่น ทัศนา
นางสาวสุชาดา ทองอยู่
นางบุญณิศา มะสิโกวา

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ผู้เขียนรำยงำน
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

บรรณำธิกำรกิจ
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
นายรามิล ตาเดอิน
นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะยาแล

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พิมพ์/จัดทำรูปเล่ม/ปก
นางสาวชุติมา เบญจมินทร์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

