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การดําเนินงานท่ีส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้

ประสบผลสําเร็จของโมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  ๕  ดี) 
  
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ี เขต  ๑ 

ด้านท่ี  ๑ 

การบริหารและการจัดการ 

ประจําปีการศึกษา  

๒๕๖๕ 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
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คํานํา 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีไดจัดทําเอกสารในดานท่ี 1 ไดแก กระบวนการบริหาร                      
และการจัดการ  ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
การมีสวนรวม  ของเครือขายหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  รวมถึงการกํากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล    การบริหารและการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีสงเสริมคุณภาพ                   
และมาตรฐานการศึกษา  ดวยโมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) ท่ีประสบผลสําเร็จ ประจําป พ.ศ. 2565            
มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยสงเสริมการเรียนการสอนตามนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดทุกกลุมสาระการเรียนรู               
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและผูเก่ียวของทุกฝาย         

ท่ีมีสวนรวมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการตางๆ เพ่ือจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ จนสามารถ

จัดทําเอกสาร การดําเนินงานท่ีสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จดวยโมเดลเด็กดี                    

กลางดอน (เด็ก  5  ดี)  ประจําป พ.ศ. 2565 ไดสําเร็จ และหวังวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาตอไป  

 

 

 

        โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
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สารบัญ 
                                                                                                                                  หนา 

ดานท่ี 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย      2         
 วิสัยทัศน         2 
 พันธกิจ          2 
 เปาหมาย         2 

2. การวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      3 
2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน  3  

         และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และครู   1๗ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับ  2๔ 
     โมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) อยางเปนระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 2๔ 

           อยางมีคุณภาพ 
3. การมีสวนรวมของเครือขายหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  2๕ 
4. การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา   2๖ 

ภาคผนวก 
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ดานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 
  

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในโมเดล
เด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) เพ่ือพัฒนานักเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูสูศตวรรษท่ี  ๒๑ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
ดังนี้ 

 

วิสัยทัศนโมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) 

“ดวยโมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพ้ืนฐานการคิดคํานวณท่ีดี         
มีทักษะการแกปญหาและการคิดเชิงคํานวณ  มีนิสัยรักการอาน  เขียนภาษาไทย  ใชภาษาไทยอยางถูกตอง                
มีการใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  มีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการทํางานรวงกับผูอ่ืนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตทักษะชีวิต                 
ในการเผชิญปญหาหรือแกปญหาได  มีพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติใหสูงกวาระดับประเทศอยางตอเนื่อง                
และยั่งยืน” 

 

เพ่ือใหการดําเนินการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ บรรลุผลสําเร็จ จึงกําหนดพันธกิจ และเปาหมายไว
ดังตอไปนี้ 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพ้ืนฐานในการคิดคํานวณ การแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพ้ืนฐานความสามารถทางการอาน  เขียนภาษาไทย  และใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  มีเจตคติท่ีดีตอ
ภาษาตางประเทศ  

4. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
5. พัฒนาผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวงกับผูอ่ืนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตทักษะชีวิต                 

ในการเผชิญปญหาหรือแกปญหาได   
6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวา

ระดับประเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
2. ผูเรียนสามารถมีทักษะพ้ืนฐานความสามารถทางการอาน  เขียนภาษาไทย  และใชภาษาไทยอยาง

ถูกตอง 
3. ผูเรียนสามารถมีทักษะการใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาตางประเทศ 
4.  ผูเรียนมีทักษะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
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5. ผูเรียนผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวงกับผูอ่ืนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตทักษะชีวิต                 
ในการเผชิญปญหาหรือแกปญหาได   

6. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมุงพัฒนาให
ผูเรียนอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

2. การวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในเด็กดีกลางดอน 
(เด็ก  5  ดี)  โดยมีการกําหนดเปาหมาย และทิศทางการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานให
ผูเรียนเปนคนเกง  คนดี  ท้ังดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเอ้ือตอ               
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพเพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาในเด็กดีกลางดอน 
(เด็ก  5  ดี) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน และดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม 
   

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เด็กดี               
กลางดอน (เด็ก  5  ดี)  ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียน       
มีส วนร วมในการเรียนรู ผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริ งมีการบริหารจัดการชั้น เรียนเชิงบวก                              
สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ังรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลท่ีไดมาใชเปนขอมูลเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน  โดยไดวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีแผนการพัฒนาดังนี้  

2.1.1 แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)  มีการวางแผนการจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาดานเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) มีการดําเนินการพัฒนาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถของผูเรียน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมือง
ชลบุรีซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

โครงการท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท่ีเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนรายบุคคล 

      โครงการท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดําเนินการจัดการพัฒนาหลักสูตรการ 
จัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลจึงมีนโยบายรองรับการขับเคลื่อนดังกลาว โดยกําหนดเปนจุดเนน                         
การพัฒนาผู เรียน เพ่ิมขีดความสามารถการเรียนรู   เนนความสําคัญของทักษะจําเปนพ้ืนฐาน ไดแก 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ โดยนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองอานออก เขียนได                    
คิดเลขเปน อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู                    
มีทักษะการ คิดพ้ืนฐาน การคิดชั้นสูง มีทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย โดยมี
คุณลักษณะ ใฝดี ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะตามหลักสูตร ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ     
ไดดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการปฏิบัติในชั้นเรียน ซ่ึงสามารถพัฒนานักเรียนไดใน
ระดับหนึ่ง เพ่ือใหการพัฒนาเต็มศักยภาพ ในปการศึกษา256๕ เปนตนไป โรงเรียนกําหนดใหกิจกรรมดังกลาว
เปนโครงการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนสูชั้นเรียน เรงรัด ใหบรรลุเปาประสงคตามนโยบายของสํานักงาน



3 
 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ                        
อันเปนพ้ืนฐานจําเปนในการเรียน ระดับสูงตอไป   ดังนี ้
 

การดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ  
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบกิจกรรม หมายเหตุ 

1. กิจกรรมสงเสริมผูเรียนสูความเปนเลิศ ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางรัชนี  วงษปุน  
2. กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการคิด 
    (โครงงาน/สมุดเลมเล็ก/ผังความคิด) 

ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล    

3. กิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
 

ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวขวัญชนก  มาตรา  

4. กิจกรรมปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู
และการบริหาร 

ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวรุงนภา กองเกิด  

5. กิจกรรมเสริมการเรียนรูสูคุณภาพผูเรียน ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวศิริรักษ  ไหมลวน  
6. กิจกรรมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์/จุดเนน ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวณัฏฐณิชชา ธนูถนัด  
7. กิจกรรมรักการทํางาน/เศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา  
8. น้ําดื่มกลางดอนชื่นใจ ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวชญาภา โกศัลวัฒน  
9. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวเสาวลักษณ มาวัน 

นางสาวณัฏฐณิชชา ธนูถนัด 
 

10. กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา   
และพระมหากษัตริย 

ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางเสาวณีย ขาวเหลือง 
นางสาวศิริลักษณ ฤทธิ์แปลก 

 

11.กิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน/ 
   จิตอาสา 

ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา  

12. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     - ลูกเสือเนตรนารี 
     - ชุมนุม 
     - สรางนิสัยรักการอาน 

  ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖  
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

นายปยพัทธ  
เอกลักษณธรรม 
นางสาวจามจุรี อินกันยา 

นางสาวนิภาวรรณ ขํามณี 

 

13. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกาและสุขภาพจิต 
     สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

 
นางสาวอรทัย ดวงศรี 

 

14. กิจกรรมอาหารกลางวัน ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ นางสาวจิรวรรณ พันทะสาร  
15. กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพนักเรียน 
      สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 

ต.ค.256๕-ก.ย.256๖
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา 
นางสาวเสาวลักษณ มาวัน 

 

16. กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพ   
    - นาฏศิลป 
 
     - ดนตร ี
 
     - ศิลปะ 

 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

 
นางสาวชญาภา โกศัลวัฒน  
 
นายปยพัทธ เอกลักษณธรรม 
 
นายไตรสิทธิ์ กองกิจธนาวัฒน 

 

17. กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน    
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบกิจกรรม หมายเหตุ 
      เยี่ยมบาน/ 
      - ทุนการศึกษา 
      - แนะแนว 
      - การศึกษาพิเศษ 
      - วันแหงความสําเร็จ 
 

 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖
ต.ค.256๕-ก.ย.256๖ 

 

 
นางสาวณฐกมล การาม 
นางสาวจินตนา ชูเชิด 
นางสาวนิภาวรรณ ขํามณี
นางสาวขวัญชนก มาตรา 

 
 

โครงการท่ี 2  : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
          โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูประสบการณใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุก ๆ ดานสังคม

ปจจุบันการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษามีหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม

การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีความทันสมัย เชื่อถือได                    

และการพัฒนาคุณภาพภายในเพ่ือชวยพัฒนาใหโรงเรียนมีมาตรฐานตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พรอมท้ังการจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดซ้ือจัดจางการเบิกจายเงินมีความถูกตองตามระเบียบพัสดุ สิ่งสําคัญ                 

อีกอยางคือการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนอยูเสมอการพัฒนาดังกลาวจึงมีผลตอการจัด               

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยมีกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้  

 

การดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ  
กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสาวศุภลักษณ ศานติเธียร   

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสาวศิริรักษ ไหมลวน  

กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางบุญเชาวน ฝุนทอง  

กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การดําเนินงาน 

ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสาวรุงทิพย สําแดง 
 

กิจกรรมการวัดและประเมินผลตอผูเรียน

ตามสภาพจริง 

ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล 
 

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางกมลทิพย เตนภูษา 
 

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ 

การจัดเรียนรู 

ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสาวสมฤทัย ลอแกวมณี 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

กิจกรรมปรับปรุงเทคโนโลยีการเรียนรูและ

การบริหาร 

ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสาวรุงนภา กองเกิด 
 

กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ 

ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖ นางสุพัตรา สิงหพริ้ง 
 

 

โครงการท่ี 3 สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  โครงการท่ี 3 สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู   มีการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้โดยมี 

วัตถุประสงคไดจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ  สื่อเทคโนโลยี                
และสื่ออ่ืน ๆ จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงาย
และเขาใจเร็วข้ึน รวมท้ังจะชวยกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง             
และลึกซ้ึงตอเนื่องตลอดเวลา และไดจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ  ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน                  
มีการวัดผล และประเมินผลตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลผูเรียน
ตามสภาพจริง เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนไดทราบ ไดชื่นชมผลงานของผูเรียน มีการแสดงผลงานของผูเรียนใน
ภาพรวม เพ่ือแสดงศักยภาพในผลงานเปนท่ีประจักษในปลายปการศึกษาและสงผลใหโรงเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  โดยมีกิจกรรมการดําเนินการดังนี้   

 

การดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

กิจรรมหลักท่ี  ๑  สงเสริมการใชและผลิตสื่อ ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 
น.ส.ศิริรักษ  ไหมลวน 

หัวหนาสายชั้น 

 

กิจรรมหลักท่ี  ๒  เรียนรูสูโลกกวาง ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 นางสาวอัญชลิการ แกนหม่ัน  

กิจรรมหลักท่ี  ๓  วัดและประเมินผลผูเรียน

ตามสภาพจริง 

ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 นางสาวภัทรพร  คงกิจไพศาล 

วิชาการสายชั้นและครูผูสอน 

 

กิจกรรมหลักท่ี ๔  วันมหกรรมวิชาการสู

สาธารณชน 

ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 
นางสาวชุติมา คงเสือ 

 

กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 
นางกมลทิพย เตนภูษา 

 

 
 
 
 



6 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 

รองฯศุภลักษณ ศานติเธียร  

กิจกรรมหลักท่ี 7 กิจกรรมขับเคลื่อน

ผลสัมฤทธิ์/จุดเนน 
ต.ค.๒๕๖5 - ก.ย.๒๕๖6 

นางสาวณัฐณิชชา ธนูธนัด  

 
 
 

2.1.2 ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ครู นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนําผลจากการ
รายงานไปใชในการวางแผนพัฒนา  

1) โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี มีบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษา  ขาราชการครู จํานวน ๔๑ คน ครูอัตราจาง จํานวน ๑๑ คน เจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 
1 คน รวมมีบุคลากรท้ังหมด ๕2 คน โดยมีการจําแนกตามระดับการศึกษา และสายผูสอนตามกลุมวิชาเอก ดังนี ้

1.1) จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จาง 

เจาหนาท่ี

อ่ืนๆ 

รวม

ท้ังหมด 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 3 38 - 3 8 52 

  

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวา รวม 

- 15 30 7 52 

 
 

1.2) จํานวนครูสายผูสอน (ขาราชการครูและครูอัตราจาง) จําแนกตามกลุมวิชาเอก  
    ในระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 
1. บริหารการศึกษา 7 13.46 

2. ภาษาไทย 4 7.69 

3. คณิตศาสตร 2 3.85 

4. วิทยาศาสตร ๓ 3.85 

5. ภาษาอังกฤษ 2 3.85 

6. สังคมศึกษาและประวัติศาสตร 1 1.92 

7. พลศึกษา 1 1.92 

8. การประถมศึกษา 7 13.46 
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สาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 

9. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 3 5.77 
10. ศิลปะ+ดนตรี+นาฏศิลป 3 5.77 
11. ปฐมวัย 6 11.54 
12. อ่ืนๆ 14 29.92 
รวม 52 100 

 
 

2) ในปการศึกษา 2563 – 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดอูตะเภา มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา    ปท่ี 1- 6 จํานวน ๙๐๓ คน โดยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ชั้น 

ปการศึกษา 256๓ ปการศึกษา 256๔ 

ขอมูล 10 มิ.ย. ขอมูลสิ้นป ขอมูล 10 มิ.ย. ขอมูลสิ้นป 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 ๒๘ ๒๔ ๕๒ ๒๑ ๒๒ ๔๙ ๒๔ ๑๖ ๔๐ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 
อนุบาล 2 ๔๒ ๕๐ ๙๒ ๔๑ ๔๙ ๙๐ ๕๐ ๓๕ ๘๕ ๔๙ ๓๓ ๘๒ 
อนุบาล 3 ๓๘ ๖๖ ๑๐๔ ๓๗ ๖๔ ๑๐๑ ๔๒ ๔๘ ๙๐ ๔๑ ๔๗ ๘๘ 

ประถมศึกษาปท่ี 1 ๕๖ ๔๗ ๑๐๓ ๕๘ ๔๙ ๑๐๗ ๔๒ ๖๔ ๑๐๖ ๔๒ ๖๔ ๑๐๖ 
ประถมศึกษาปท่ี 2 ๖๕ ๕๗ ๑๒๒ ๖๐ ๕๕ ๑๑๕ ๖๖ ๔๔ ๑๑๐ ๖๔ ๔๓ ๑๐๗ 
ประถมศึกษาปท่ี 3 ๗๘ ๕๑ ๑๒๙ ๗๘ ๕๒ ๑๓๐ ๖๕ ๕๓ ๑๑๘ ๖๕ ๕๓ ๑๑๘ 
ประถมศึกษาปท่ี 4 ๗๐ ๖๒ ๑๓๒ ๖๙ ๖๒ ๑๓๑ ๘๐ ๕๒ ๑๓๒ ๗๙ ๕๔ ๑๓๓ 
ประถมศึกษาปท่ี 5 ๕๘ ๕๗ ๑๑๕ ๕๔ ๕๖ ๑๑๐ ๖๘ ๖๓ ๑๓๑ ๖๕ ๖๒ ๑๒๗ 
ประถมศึกษาปท่ี 6 ๕๒ ๔๙ ๑๐๑ ๕๑ ๔๖ ๙๗ ๕๔ ๕๑ ๑๐๕ ๕๔ ๕๑ ๑๐๕ 
รวมระดับอนุบาล ๑๐๘ ๑๔๐ ๒๔๘ ๑๐๕ ๑๓๕ ๒๔๑ ๑๑๖ ๙๙ ๒๑๕ ๑๑๑ ๙๘ ๒๐๗ 

รวมระดับประถมศึกษา ๓๗๙ ๓๒๓ ๗๐๒ ๓๗๙ ๓๒๓ ๗๐๒ ๓๗๕ ๓๒๗ ๗๐๒ ๓๖๙ ๓๒๗ ๖๙๖ 
รวมท้ังส้ิน ๔๘๗ ๔๖๓ ๙๕๐ ๔๘๗ ๔๖๓ ๙๕๐ ๔๙๑ ๔๒๖ ๙๑๗ ๔๘๐ ๔๒๕ ๙๐๓ 
 
 

 ผลการประเมินผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1–6 จํานวน  8 กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู ไดดําเนินการวัดและประเมินผล โดยวัด                                 

และประเมินผลระหวางเรียนตามหนวยการเรียนรูและวัดประเมินผลปลายป  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม

สาระการเรียนรูดังนี้  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีคาเฉลี่ยรอยละ  74.29 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีคาเฉลี่ยรอย

ละ 77.59  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยรอยละ 75.44 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  มีคาเฉลี่ยรอยละ 

73.88  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีคาเฉลี่ยรอยละ 74.76  และชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   มีคาเฉลี่ยรอยละ 

74.39   รวมเฉลี่ยรอยละ ๗๕.๐๖   
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กลุมสาระ 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

1 2  3 4 5 6 เฉล่ีย 
ภาษาไทย ๗๒.๑๓ ๗๙.๑๙ ๗๒.๙๑ ๖๗.๙๖ ๗๔.๒๘ ๗๒.๐๓ 73.08 

คณิตศาสตร ๗๑.๙๒ ๗๖.๕๔ ๗๒.๗๒ ๖๖.๖๔ ๗๐.๖๕ ๗๑.๖๓ 71.68 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๗๖.๐๔ ๗๔.๖๕ ๗๗.๘๓ ๗๗.๔๗ ๗๑.๔๗ ๖๙.๓๓ 74.47 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๖.๐๗ ๗๖.๗๓ ๗๔.๓๔ ๗๕.๖๔ ๗๖.๘๒ ๗๖.๙๕ 76.09 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๒.๕๒ ๘๑.๙๓ ๘๐.๙๗ ๗๕.๖๒ ๗๖.๕๐ ๗๙.๐๑ 79.43 

ศิลปะ ๗๔.๓๓ ๗๘.๙๖ ๗๓.๑๙ ๗๖.๐๐ ๗๘.๔๙ ๗๗.๗๗ 76.46 

การงานอาชีพ ๗๘.๖๑ ๘๐.๖๙ ๗๗.๔๖ ๗๘.๐๕ ๗๘.๓๗ ๗๙.๖๘ 78.81 

ภาษาตางประเทศ ๖๒.๗๑ ๗๒.๐๓ ๗๔.๐๘ ๗๓.๖๖ ๗๑.๕๐ ๖๘.๗๒ 70.45 

คาเฉลี่ย 74.29 77.59 75.44 73.88 74.76 74.39 ๗๕.๐๖ 

 
  2.1.3 กรอบหลักสูตร/เอกสารประกอบหลักสูตร/หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการ
เรียนรู(กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร)  

       โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 
และหลักสูตร  ๘  กลุมสาระการเรียนรู  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                          
และความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน โดยมีสาระสําคัญของหลักสูตร ดังนี ้

1) มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

2) หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการกับหลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรการจัดการศึกษา                  
เพ่ือการมีงานทํา และสาระการเรียนรูอาเซียนศึกษา โดยวิเคราะหเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรกับเรื่องท่ีเก่ืยวของกัน  และมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือนํามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีกระบวนการนําหลักสูตรไปสู                 
การปฏิบัติ 

3) มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดโดยบรูณาการกับหลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตร
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และสาระการเรียนรูอาเซียนศึกษาเพ่ือจัดทําโครงสรางรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู  ๘  กลุมสาระการเรียนรู  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีรวมกัน
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเนนของโรงเรียนเพ่ือ
นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสามารถ
อานคิดวิเคราะห  กลาท่ีจะพูดนําเสนอ และสามารถท่ีจะลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงตอบสนองตามนโยบายพัฒนา
การศึกษาดวยจุดเนน 4 ประการของโรงเรียน  และโมเดลเด็กดี กลางดอน (เด็ก  5  ดี)  ไดแก                 คิด
คํานวณท่ีดี  มีทักษะการแกปญหาและการคิดเชิงคํานวณ  มีนิสัยรักการอาน  เขียนภาษาไทย  ใชภาษาไทย
อยางถูกตอง มีการใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  มีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการทํางานรวงกับผูอ่ืนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต
ทักษะชีวิต  ในการเผชิญปญหาหรือแกปญหาได   
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2.1.4 รายงานผลการวิจัย/รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
         โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน      

๘  กลุมสาระการเรียนรู พบวานักเรียนยังมีปญหาอานไมออก  เขียนไมได  สื่อสารภาษาอังกฤษไมได                       

ขาดทักษะพ้ืนฐานการคิดคํานวณ และทักษะกระบวนการ ขาดทักษะการประกอบอาชีพ ปญหาตั้งแตชั้น

ประถมศึกษาตอนตน ซ่ึงจะนําไปสูปญหาในระดับประถมปลาย โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จึงได

มีการศึกษาคนควาหาวิธีการแกปญหา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียน และมีการจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ 

ไดผลการดําเนินการ ดังนี้ 

ช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับปฐมวัย 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ช่ืองานวิจัย 

1 นางทิวาพร  ผองชมภู การสงเสริมทักษะการระบายส ี
2 นางสาวอัญกาญจน  ม่ันสุข ผลการใชชุดฝกลีลามือเพ่ือสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก 

ของเด็กวัยอนุบาล 
3 นางสาวโสภินันท  อารีสกุลกิจ การจัดกิจกรรมเพลงประกอบทาทางท่ีมีผลตอสมรรถนะ         

ทางกายของเด็กปฐมวัย 
4 นางสาวจิรวรรณ  พันทะสาร การพัฒนาทักษะดานภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลท่ี ๓/๑  

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยใชนิทานภาพ 
5 นางสาวณัฐธิดา  มังกร การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กท่ีสงผลตอการ

เขียนของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปท่ี ๓/๒ 
6 นางสาวรุงทิพย  สําแดง สงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวนตัวเลขจาก

ชุดเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓/๓ 
๗ นางสาวเลขา แสนโสภา ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน 

ชั้นอนุบาล 1 โดยใชกิจกรรมการระบายสี  
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ช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   
ท่ี ช่ือ - สกุล ช่ืองานวิจัย 

1 นางสาวการเกตุ คงประจักษ การสงเสริมทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน ระดับ                    
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

2 นางกมลทิพย  เตนภูษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดสมองเปนฐาน
รวมกับเทคนิค DAPIC  เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ                   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

3 นางสาวณฐกมล  การาม การพัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทยโดยใชสื่อบัตรคํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

4 นางสาวบุญยิ่ง  อารีมี การพัฒนาทักษะการอานโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1/4 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 

5 นางผาณิฐ  อ่ิมสมบัติ การพัฒนาทักษะการแสดงวิธีทําโจทยปญหาการบวก โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ 

6 นางสาวศิริรักษ  ไหมลวน แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคํามาตราตัวสะกดโดยใชแบบฝก 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

7 นางสาวประภา  ยถาโรจนพันธ ผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการบวกและการลบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2/3  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี

8 นางกรรณิการ  ขวัญยืน การพัฒนาการอาน การเขียนตัวสะกดไมตรงมาตรา แมกด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

9 นางเสาวณีย  ขาวเหลือง แบบฝกการพัฒนาทักษะโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน                     
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

10 นางสุพัตรา  สิงหพริ้ง การพัฒนาทักษะการคูณโดยใชชุดแบบฝกทักษะการคูณ                        
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

11 นางสาวจามจุรี อินกันยา การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง การวัดหนวยความยาวและการ
คาดคะเนความยาว โดยประยุกตใชกิจกรรมการเลนของเด็กไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓/๔ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมือง
ชลบุร ี

12 นางสาวจุฑาทิพย เกศศรีพงษศา การพัฒนาทักษะการอานประโยคภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการอาน
เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี

13 นางบุญเชาวน  ฝุนทอง การแกปญหาการเขียนคําภาษาไทยไมถูกตอง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๔ โดยใชแบบฝกหัดเขียนไทย 
 

14 นางสาวอรทัย  ดวงศรี การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ เรื่อง การคูณโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

15 นางสาวณัฐสุดา  บํารุงกิจ ชุดฝกทักษะการจําแนกวัสดุตามสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
 



11 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ช่ืองานวิจัย 
16 นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร รูปแบบ STEM  และโครงงานเปนฐาน 
17 นางรัชฤดี  บุญเจือ การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษ 
18 นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรมการเรียนแบบดครงงาน เรื่อง มารยาท

ชาวพุทธ ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๓ 

19 นางสาวเสาวลักษณ  มาวัน แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหารอยละโดยใชแผนภาพบารโมเดล 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

20 นางสาวขวัญชนก  มาตรา การแกปญหานักเรียนไมสงใบงาน เรื่อง การเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา (ขางข้ึน ขางแรม) โดยใชแบบประเมินตามเกณฑการให
คะแนนของนักเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

21 นางสาวจินตนา  ชูเชิด การแกปญหานักเรียนไมสงงาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 
22 นางรัชนี วงษปุน การแกปญหานักเรียนไมสงงาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖/๓ 
23 นางรุงนภา  ศรีเปารยะ การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
24 นางสาวชุติมา คงเสือ การสงเสริมการอานคําศัพทในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน
เมืองชลบุรี 

25 นางสาวธนภร  ภูวนา การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการใชการ
เสริมแรงทางบวก 

26 นางสาวชญาภา  โกศัลวัฒน การแกปญหาผูเรียนท่ีเคลื่อนไหวรางกายไมตรงจังหวะ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑/๓ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
โดยใชวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

27 นายไตรสิทธิ์  กองกิจธนาวัฒน การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
๕/๒ ปการศึกษา 2564 

28 นายอาทิตย  ผิวจันทร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
ดวยกระบวนการ Active Learning ในรายวิชาการงานอาชีพ 

29 นายปยพัทธ  เอกลักษณธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอานโนตสากล โดยใชชุด
แบบฝกทักษะการอานและเขียนโนตสากล 

30 นายสุระศักดิ์  โคตรสีลา การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา        
ปท่ี ๔ 

๓๑ นางสาวรุงนภา  กองเกิด การพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน โดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียนผังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

๓๒ นางสาวประภาพร  บุญทนาวงค การพัฒนาความสามารถการทองศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการทอง
คําศัพทแบบคลองจอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
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การดําเนินการตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ประจําปการศึกษา 2564 
ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล เรื่อง/หัวขอ/ประเด็นปญหา ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู 

1 นางทิวาพร  ผองชมภู การสงเสริมทักษะการระบายสี ของนักเรียนชั้นอนุบาล          
ปท่ี ๑/๑ 

2 นางสาวอัญกาญจน  ม่ันสุข การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
3 นางสาวโสภินันท  อารีสกุลกิจ การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
4 นางสาวจิรวรรณ  พันทะสาร การพัฒนาทักษะทางภาษา 
5 นางสาวณัฐธิดา  มังกร การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กท่ีสงผลตอ              

การเขียนของเด็กปฐมวัย 
6 นางสาวรุงทิพย  สําแดง ความสามารถในการกลาแสดงออกพูดเรื่องสราวเก่ียวกับตนเอง 

และนําเสนอผลงานตนเองอยางสั้นๆ ไดใจความของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 

๗ นางสาวเลขา แสนโสภา ความสามารถในการกลาแสดงออกพูดเรื่องสราวเก่ียวกับตนเอง 
และนําเสนอผลงานตนเองอยางสั้นๆ ไดใจความของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 
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การดําเนินการตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ประจําปการศึกษา 2564 
ระดับประถมศกึษา 

 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล เรื่อง/หัวขอ/ประเด็นปญหา ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู 

1 นางกมลทิพย  เตนภูษา การพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหโจทยปญหา ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

2 นางสาวณฐกมล  การาม การพัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทยโดยใชสื่อบัตรคํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

3 นางสาวบุญยิ่ง  อารีมี การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใชแบบฝก สําหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

4 นางผาณิฐ  อ่ิมสมบัติ การพัฒนาทักษะการแสดงวิธีทําโจทยปญหาการบวกโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ ของนักรเยนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

5 นางสาวศิริรักษ  ไหมลวน แบบฝกทักษะการอานและเขียนคํามาตราตัวสะกดโดยใชแบบฝก          
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

6 นางสาวประภา  ยถาโรจนพันธ การพัฒนาความสามารถดานการคิดคํานวณ ของนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒/๓ 

7 นางกรรณิการ  ขวัญยืน การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใชแบบฝก สําหรับนักเรียน                    
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

8 นางเสาวณีย  ขาวเหลือง การพัฒนาทักษะโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน                    
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

9 นางสุพัตรา  สิงหพริ้ง การพัฒนาความสามารถดานการคูณจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมี
สองหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

10 นางสาวจามจุรี อินกันยา การพัฒนาความสามารถดานการวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปท่ี ๓ 

11 นางสาวจุฑาทิพย เกศศรีพงษศา การพัฒนาความสามารถดานการอานประโยคภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 

12 นางบุญเชาวน  ฝุนทอง การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย 
 

13 นางสาวอรทัย  ดวงศรี การพัฒนาทักษะดานการบวก ลบ คูณ หารใหกับนักเรียน นักเรียนจะ
ไดมีทักษะดานคิดคํานวณดีข้ึน 

14 นางสาวณัฐสุดา  บํารุงกิจ การพัฒนาทักษะการจัดหจําแนกประเภทวัสดุในชีวิตประจําวันโดยใช
เกณฑตาง ๆ  ท่ีกําหนดข้ึน 

15 นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล นักเรียนท่ีเรียน On site ขาดทักษะการลงมือกระทํา การแกไขปญหา
ตาง ๆ ดวยตนเอง ไมตอบสนองครูผูสอนในการเรียนวิทยาศาสตรและ
วิชาอ่ืน ๆ 

16 นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา โครงงานมารยาทชาวพุทธ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล เรื่อง/หัวขอ/ประเด็นปญหา ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู 
1๗ นางสาวเสาวลักษณ  มาวัน แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหารอยละโดยใชแผนภาพบารโมเดล 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 
1๘ นางสาวขวัญชนก  มาตรา นักเรียนท่ีเรียน On site ขาดความรู ทักษะกระบวนการในการเรียน

การสอน เนื่องจากมีการเปดเรียนแบบไมสมํ่าเสมอ ทําใหนักเรียนขาด
การเอาใจใส ติดตามงาน และการเขาเรียนในชวงท่ีเรียนออนไลน             
ทําใหผลการสอบของนักเรียนแยลง ไมวาจะเปนการสอนเก็บคะแนน     
และคะแนนเก็บแตละหนวยในภาคเรียนท่ี ๑ 

๑๙ นางสาวจินตนา  ชูเชิด การนําเสนอการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร 
2๐ นางรัชนี วงษปุน การนําเสนอการจัดทําโครงงานภาษาไทย 
2๑ นางรุงนภา  ศรีเปารยะ การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
2๒ นางสาวชุติมา คงเสือ การพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
2๓ นางสาวธนภร  ภูวนา การพัฒนาทักษะการแกปญหาโดยใชสื่อกระดาน Coding Board          

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
2๔ นางสาวชญาภา  โกศัลวัฒน การแกไขปญหาผูเรียนท่ีเคลื่อนไหวรางกายไมตรงจังหวะ 
2๕ นายไตรสิทธิ์  กองกิจธนาวัฒน การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี ๕ 
2๖ นายอาทิตย  ผิวจันทร การแกปญหาเรื่องนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาในบทเรียนและขาดทักษะ

ในการลงมือปฏิบัติจริง ในรายวิชาการงานอาชีพ 
2๗ นายปยพัทธ  เอกลักษณธรรม การแกปญหาเรื่องนักเรียนไมเขาใจอัตราจังหวะโนตดนตรีสากล          

และเพ่ือฝกทักษะพ้ืนฐานในการเริ่มปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
2๘ นายสุระศักดิ์  โคตรสีลา การแกปญหาเรื่องนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาในบทเรียนและขาดทักษะ

ในการลงมือปฏิบัติจริง ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง              
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๒๙ นางสาวรุงนภา  กองเกิด กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 
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จากการจัดกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูท้ัง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา ไดจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองจุดเนน 4 ประการของโรงเรียน 
ไดแก  อานเกง  คิดเกง พูดเกง  และปฏิบัติได  ทําใหนักเรียนมีทักษะในการคิด การแกปญหา เพ่ิมมากข้ึน   
และยังมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงาน  มีสมาธิในการเรียน  รูจักการวางแผนการทํางานอีกดวย  
 4) รายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  คณะครูไดรวมกันพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพครูผูสอน และเตรียมความพรอมนักเรียน มีการวิเคราะหหลักสูตร  มาตรฐานการ
เรียนรู  ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประจําปการศึกษา  2564  จัดทําหนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูรายป  แผนการจัดการเรียนรูราย
คาบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 แลวนําสูการปฏิบัติ ไดผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเปนรอยละ 53.43 สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ  34.28  
ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร คิด
เปนรอยละ 35.30 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 38.76 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.  

2.1.5 รายงานผลการจัดการศึกษาประจําป  
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีได ดําเนินการสงเสริมคุณภาพผู เรียน                         

ตามโมเดลกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมดานรางกาย  อารมณ  สังคม  
สติปญญาของผูเรียน  และยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมดี  ๑  เรียนดี  อานเขียน  คิด  สื่อสาร 
2) กิจกรรมดี  ๒  จิตใจดี  มารยาทดี  มีคุณธรรม  จิตอาสา 
3) กิจกรรมดี  ๓  สุขภาพดี  (กายบริหารประกอบเพลง) 
4) กิจกรรมดี  ๔  ทํางานดี  (One  Classroom  One  Product) 
5) กิจกรรมดี  ๕  สุนทรียภาพ  ( One  Man  One  Skill) 

กิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) ท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน มีกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมดี ๑  เรียนดี กิจกรรมอานเขียน  คิด  สื่อสาร    เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน ใหผูเรียนมีคุณภาพตามนโยบายจุดเนน พูดเกง อานเกง คิดเกง และปฏิบัติได พัฒนาทักษะการ

อานเขียน  คิด  สื่อสารของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน   วิธีดําเนินกิจกรรมคือ  โดย

คณะครูจัดทําบัญชีคําพ้ืนฐาน  และใหครูประประจําชั้นและครูท่ีสอนภาษาไทยเปนผูใหนักเรียนเขียนคํา

พ้ืนฐาน  และจัดทําวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยจัดกลุมเด็ก  เกง  ปานกลาง  ออน  กรณีนักเรียนอาน

ไมออก  เขียนไมได  ใหครูผูสอนชวยสอนซอมเสริมนักเรียน  กิจกรรมคิด   คณะครูจัดทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว

ใหทุกระดับชั้น  กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ   คณะครูจัดทํา  Guidebook  ใหกับนักเรียนระดับ               

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ - ๖  และครูทุกคน   โดยจะมีกิจกรรม  Daily  English  บทสนทนาทักทาย

ภาษาอังกฤษทุกวันตอนเชาหนาเสาธงหลังเคารพธงชาติตั้งแตชั้น ป. ๒-๖  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู                  

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีคุณภาพตามนโยบายจุดเนน พูดเกง อานเกง คิดเกง และปฏิบัติได 
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จัดการเรียนรูโดยเนนคําสําคัญจากตัวชี้วัด และการใชประเด็นคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน             

ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  

กิจกรรมดี ๒  จิตใจดี  มารยาทดี  มีคุณธรรม  จิตอาสา  เปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
จิตใจนักเรียนใหยกระดับข้ึน ไดรูจักและเขาใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดอยางถูกตอง ปลูกฝงให
นักเรียนเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงามของไทย มีกริยามารยาทดีพูดจาดี ประพฤติ
ตนดี และสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย
และเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม วิธีดําเนินกิจกรรมคณะครูและครูประจําชั้นรวมกันฝกมารยาทในหองเรียน
ตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ ไหวสวย   

มีคุณธรรม  นั่งสมาธิ  ทําบุญตักบาตร  วันพระ  และวันสําคัญ  วิธีดําเนินกิจกรรมใหนักเรียน 
น่ังสมาธิกอนเขาเรียนชวงบาย  เพ่ือเปนการฝกใหจติใจสงบ  จดจอกับเรื่องท่ีทํา  เรื่องท่ีเรียน  เกิดความจําดีและสมองทํางานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  ปลูกฝงคุณธรรม  วิธีดําเนินกิจกรรม   จักกิจกรรมทําบุญตักบาตร  ทําบุญวันพระ และจัดกิจรรมวัน

สําคัญใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคญัตาง ๆ  เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนกัถึงความสาํคญัของสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  และได้นําความรู้จากการปฏิบตัจิริง พฒันาทักษะการเรียนรูและสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ิน 

กิจกรรมดี  ๓  สุขภาพดี  (กายบริหารประกอบเพลง)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียนมีรางกายมี

การพัฒนาการตามวัยและแข็งแรง มีความคลองตัวในการเคลื่อนไหว และจิตใจแจมใส  วิธีดําเนินกิจกรรมคณะ

ครูและครูประจําชั้นรวมจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี  ๑-๓  ออกกําลังกายบริหารประกอบเพลงชวง

เชา  หลังเคารพธงชาติ  เปนเวลา  ๕  นาที   คณะครูและครูประจําชั้นรวมจัดกิจกรรมของนักเรียน                           

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑-๖   ออกกําลังกายบริหารประกอบเพลงชั่วโมงสุดทายของวันศุกร  ในสัปดาหท่ี  ๑                

และ  ๔ 

 กิจกรรมดี  ๔  ทํางานดี  (One  Classroom  One  Product)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียน

ไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง เรียนรูการทํางานเปนกลุม ฝกตนเองใหมีความรับผิดชอบโดยนักเรียนได

นําความรูความสามารถไปใชในการพัฒนาตนเองดานอาชีพในชีวิตประจําวัน วิธีดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมดี  ๕  สุนทรียภาพ  ( One  Man  One  Skill)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียนมีความ

ชื่นชมและชอบกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  วิธีดําเนิน

กิจกรรมคณะครูดนตรี  นาฎศิลป  ศิลปะ  จัดตั้งชมรมการสอนดนตรี(จัดตั้งวงดุริยางค)  ชมรมดนตรีไทย  

ชมรมการสอนนาฏศิลป   ชมรม การสอนศิลปะ และคุณครูประจําชั้น รวมกันสงเสริมสอนบูรณาการจัด

กิจกรรมสุนทรียภาพเปนการปลูกฝงใหนักเรียนมีความรัก ความสนใจและชื่นชมในดานศิลปะ ดนตรี          

และนาฎศิลป 
 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และครู 
 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เปนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลในหนวยงานตองมีการพัฒนา
ตนเองใหมีความเจริญกาวหนาอยูเสมอ เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ เพราะบุคลากรทางการศึกษาถือเปน
หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ มีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนให
เกิดประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดสงเสริมใหครมีูการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการเรยีนการสอนการ
ปฏิบัติงาน  ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคลองและสนับสนุน
การจัดการศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ไดวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ดังนี้ 

 
2.2.1 แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ โดยสงครูเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครู สูการพัฒนาผูเรียน โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถนําเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมๆ มาใชในการสอน                      
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีรายละเอียดของกิจกรรม  

 

การดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ  
ท่ี การดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 การนิเทศภายในสถานศึกษา 

- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดปการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล 

2 การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการ PLC 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการแกปญหาท่ีเกิดจากกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ตลอดปการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล 

3 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาตางจังหวัด ต.ค.256๕ กลุมบริหารงานบุคคล 
4 สงเสริมครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 

- ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   
จากครูผูชวย เปนครู คศ.1 

ตลอดปการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล 

5 พิจารณาประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู    

ตลอดปการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล 

6 การพิจารณาความดีความชอบ 
- สรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูผูสอนท่ีมีผลงาน 
ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( NT ,O-NET ) 
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
- สรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูผูสอนท่ีมีผลงานสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

เม.ย.256๕     
ต.ค.256๕ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

2.2.2 ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครู นักเรียน การนําผลจากการรายงานไปใชในการวาง
แผนการพัฒนา  

วางแผนการดําเนินงานโดย สํารวจความรูความสามารถของครูและบุคลากร                       
เพ่ือมอบหมายภาระงานการเรียนการสอน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพผูเรียน เพ่ือใหสามารถพัฒนาได
ตามวัตถุประสงค อยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอท้ังโรงเรียนและผูเรียน ชุมชนมี
ความพีงพอใจและใหความรวมมือตอการพัฒนาของโรงเรียนเปนอยางดี เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  อยูใน
เกณฑ นาพอใจ ดังนี้  
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วิชา 
ผลการทดสอบ 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

ภาษาไทย(61) 53.09 63.84 53.43 

ภาษาอังกฤษ (63) 33.95 46.65 38.76 

คณิตศาสตร(64) 38.89 32.31 34.28 

วิทยาศาสตร(65) 39.91 43.19 35.30 

รวมเฉลี่ย 41.46 46.50 40.44 

 

จากตาราง จะเห็นวา คาเฉลี่ยดานการคํานวณของการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวา
ระดับประเทศ 3 ปติดตอกัน และคาเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร ในการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
สูงกวาระดับประเทศ 3 ปติดตอกัน ซ่ึงในปการศึกษา 256๔ นี้ ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนอนุบาล
วัดกลางดอนเมืองชลบุรี สูงข้ึน ๓  ปซอนติดตอกัน ทําใหไดรับการคัดเลือกรับรางวัล IQA  AWARD  ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

  2.2.3 ขอมูลแสดงผลการพัฒนาคุณภาพตามแผนฯ  
ท่ี รายการพัฒนาคุณภาพตามแผนฯ ผลการพัฒนาคุณภาพตามแผนฯ 
1 การนิเทศภายในสถานศึกษา 

- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- รายงานการนิเทศภายในฯ 
- รายงานผลการปฏิบัติตามคําแนะนําของการนิเทศ 

2 การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการ PLC 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการแกปญหาท่ีเกิดจากกิจกรรม             
การเรียนการสอน 

- ไดวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                            
ท่ีสังเคราะหปญหาแลวนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาตางจังหวัด 
 

- ครูมีแนวทางในการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนห
กับผูเรียน 

4 สงเสริมครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
- ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจากครู
ผูชวย เปนครู   คศ.1 

- ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความมุงม่ันในการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

5 พิจารณาประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู       

- นําผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูไปสูกระบวนการนิเทศภายใน และการ
ประชุม PLC 

6 การพิจารณาความดีความชอบ 
- สรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูผูสอนท่ีมีผลงาน 
ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( NT ,O-NET ) 
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
- สรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูผูสอนท่ีมีผลงานสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน  

- ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฎิบัติงาน เปนสมาชิกท่ีดี 
มีคุณภาพขององคกร 

 

 
 

 



19 
 

 

 
2.2.4 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานโครงการ 
1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูเรียนมีทักษะกระบวนการท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21          

และมีความสามารถในการแขงขัน  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และมีความเปนพลเมืองดีและเปนพลโลกท่ีด ี  

2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียนผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร  ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในและนอก
สถานศึกษา  

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
และความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน                      

มีคาเฉลี่ยของการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
สูงกวาระดับประเทศ และคาเฉลี่ย ในการทดสอบ O-
NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
สูงกวาระดับประเทศ 3 ปติดตอกัน  

4 สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูเรียนมีไดรับโอกาสไปศึกษายังแหลงเรียนรู เปดโลก
ทัศนสรางประสบการณใหมๆนอกชั้นเรียน สามารถนํา
ประสบการณจากการศึกษานําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  ครูผลิตสื่อสําหรับการจัดกิจกรรม               
การเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาคนควา เกิดความสุขใน
การเรียน 

 
 

2.2.5 รายงานผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนท่ี
บกพรองกิจกรรมเด็กดีกลางดอน /และการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศกิจกรรมเด็กดีกลางดอน  

กิจกรรมเด็กดีกลางดอน มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
พรอมท้ังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหาขอบกพรองของผูเรียนดานอานออกเขียนได  คิด  
สื่อสาร เพ่ือนํามาแกปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะ  ซ่ึงมีการดําเนินการ ดังนี้  

1) ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ คัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ปญหาดานการคิดคํานวณ การใชทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร   อานไมออก  เขียนไมได  สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไมได  ท่ียังตองไดรับการแกไข โดยคัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร  
ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศท่ีต่ํากวาเกณฑ มีการปรกึษารวมกันของครูแตละสายชั้น ท่ีพบปญหาตาง ๆ 
พรอมท้ังรวมกันเสนอแนวทางแกไข และใหครปูระจําชั้น และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ภาษาไทย  
ภาษาตางประเทศเปนผูรวบรวมขอมูล 

1) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานคณิตศาสตรภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
โดยการสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการและความสามารถพิเศษ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนใหเปนไปตามนโยบาย/จุดเนน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถพิเศษอยางเต็ม
ศักยภาพและสรางสรรค ฝกใหผูเรียนไดกลาคิด กลาทํา กลาพูด และกลาแสดงออก  
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เกียรติคุณบัตรผลงานของนักเรียน 
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2.2.6 เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร โล ภาระงาน/ช้ินงานของโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีความรู  
ความสามารถคิดเปน  ทําเปนแกปญหาได และสงผลใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)                
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน อีกท้ังนักเรียนยังมีความสามารถในการนําความรู
ไปประยุกตใช ในชีวิตประจําวันได 

 
2.2.7 ขอมูลการพัฒนาความรู ความสามารถหรือทักษะเพ่ิมเติมแกบุคลากรในสถานศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีไดสงเสริมพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู 
ความสามารถและประสบการณท่ีทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสมารถอยางเต็มศักยภาพ โดยมีการสงเสริมใหครูเขารับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 
 

2.2.8 ขอมูลการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู โครงการ/กิจกรรม หนังสือเชิญ คําส่ัง ปาย 
ประชาสัมพันธ แผนพับ แผนปลิว เกียรติบัตร วุฒิบัตร ภาพกิจกรรม รายงานผลการรวมกิจกรรม รายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ   

   ครูและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท่ีเปนเชิงนโยบาย ไดแก การประชุม PLC การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์   RT  NT                         
และ O-NET   
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2.2.9 ขอมูลการเผยแพรผลงาน/การรวมกิจกรรมดานเด็กดีกลางดอนดวยวิธีตาง ๆ  
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีเผยแพรผลงานกิจกรรมดานเด็กดีกลางดอนทาง 

facebookของโรงเรียน    เพจเว็บไซตของโรงเรียน  ระบบอิเล็กทรอนิกสจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน                       
และทางไลนผูปกครองในหองเรียน   

 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดานเด็กดี

กลางดอนอยางเปนระบบ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ีมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับ

โมเดลกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) อยางเปนระบบ โดยมีคําสั่งแตงตั้งหัวหนากิจกรรมเด็กดีกลางดอน 
(เด็ก  5  ดี)  มีคณะทํางานพัฒนาการเรียนการสอนโมเดลกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) มีการบริหาร
จัดการครูผูสอนในแตละระดับชั้น มีการจัดประกวดโมเดลกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) และมีการจัด
นิทรรศการและนวัตกรรมโมเดลกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)  

 ขอมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับโมเดลกิจกรรมเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) 
2.3.1 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ 

  2.3.2 บันทึกการประชุม 
  2.2.3 facebook   โรงเรียน 
  2.3.4 เอกสาร/แฟม/โปรแกรมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
  2.3.5 เพจเว็บไซตของโรงเรียน 
  ๒.๓.๖ ระบบอิเลก็ทรอนิกสจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

1) จัดมุมในหองเรียน และจัดกิจกรรมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
2) วางแผนจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน เนื่องจากมีนักเรียนท่ีสนใจจากทุก

ระดับชั้น เปนจํานวนมาก จึงตองมีการจัดหองเรียน เวลาเรียนและจัดครูเขาสอน ใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ  

3) จัดตารางการเขาใชหองสมุด โดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน  
ตามความสนใจ 

4) เสนอหัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน ใหนักเรียนสืบคนดวยสื่อ ICT                    
ในหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน 

5) จัดตารางการเขาใชหองดนตรี โดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน  
ตามความสนใจ 

๖) จัดตารางการเขาใชหองนาฎศิลป โดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน  
ตามความสนใจ 

๗) จัดตารางการเขาใชหองศิลปะ โดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน  
ตามความสนใจ 

๘) จัดตารางการเขาใชสนามฟุตซอล โดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน  
ตามความสนใจ 
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2.4.1 โครงการแผนการใชแหลงเรียนรูหรือศูนยวิทยบริการสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็กดีกลางดอน ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนใหนักเรียนไดใชบริการ  

ตามแผนท่ีโรงเรียนกําหนด เชน กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดีกลางดอน กิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดี
กลางดอน ในหองสมุด กิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน ท่ีตองสืบคนดวยสื่อ ICT  ในหองคอมพิวเตอร 
กิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน ในหองดนตรี  กิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน ในหอง
นาฏศิลป  กิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน ในหองศิลปะ  กิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมเด็กดีกลางดอน 
ในสนามฟุตซอล 

2.4.2 ทําเนียบ/ทะเบียน/รายการภูมิปญญา แหลงเรียนรูหรือศูนยวิทยบริการ 
- ทะเบียนแหลงเรียนรูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 

2.4.3 รองรอยการใชแหลงเรียนรูหรือศูนยวิทยบริการ  
-  แบบบันทึกใชหองสมุด 
-  แบบบันทึกการใชใชหอง ICT ในการปฏิบัติการทางเด็กดีกลางดอน หรือสืบคนขอมูล 

เด็กดีกลางดอน  
-  การคนควาเพ่ือเตรียมนําเสนอโครงงาน  
-  ผลงานศิลปะของนักเรียน 
-  การแสดงดนตรี 
-  รูปภาพการดําเนินกิจกรรม 

2.4.4 รายงานผลการใช 
 ๑.  นักเรียนสามารถทําโครงงานคุณธรรมกลองนมสรางวินัยเด็กดีกลางดอนไดรับรางวัล 

โรงเรียนคุณธรรมระดับ  ๓  ดาว 
 ๒.  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล  IQA  AWARD  
 ๓.  โรงเรียนไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและ
ผลิตภัณฑ โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค ระดับประเทศ “โครงการขาวเกรียบปลา
กลางดอน” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔.  การแขงขัน Formula Kid 2022 โครงการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล
แกครูและเยาวชนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จัดการแขงขันโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร    
และเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 

3. การมีสวนรวมของเครือขายหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
 หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมคุณภาพการเรียนรูกิจกรรมเด็กดีกลางดอน โรงเรียนอนุบาล
วัดกลางดอนเมืองชลบุรี  

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ไดรับการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๑ 
๒. สหวิทยาเมืองชลบุรี ๑ 

ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมือง
ชลบุรี ๑  

๓.  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยบูรพากับโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีรวมกันฝกประสบการณนิสิต

เพ่ือมุงเสริมใหนิสิตไดรับประสบการณตรงในการทํางาน เปนการ เรียนรูสถานการณและสภาพการณท่ีเปนจริงของการทํางาน 
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อีกท้ังเปนการนําเอาความรูท่ีไดรับ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใชเพ่ือใหเกิดความชัดเจน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะกระบวนการคิดคํานวณ  อานออก  เขียนได  สื่อสารภาษาอังกฤษได 
สวนใหญจะมีผลการเรียนในโรงเรียนดีข้ึนทุกวิชา และยังสรางความเปนอัจฉริยภาพกับนักเรียนอีกดวย 
 

1.1 ขอมูลการสงเสริม สนับสนุนทรัพยากร  
 

1. โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
 

1.2 แผนการดําเนินงาน/โครงการ การมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรมเด็กดีกลางดอน 
 
1. การระดมสมองครูผูสอนทําการวิเคราะหขอสอบ O-NET ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

วิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  และภาษาตางประเทศ  5 ปยอนหลัง เปนแนวทาง ในการจัด
กิจกรรมเด็กดีกลางดอน  

2. สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
ใน สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี ๑  
 
 3.3 บันทึกการประชุม/รายงาน/ภาพกิจกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร 
 

การมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเด็กดีกลางดอน ไดมีการ
ประชุมตามนโยบายของผูอํานวยการ เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเด็กดีกลาง
ดอน เพ่ือรยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT  NT และ O-NET โดยมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ประชุมเปนบันทึกการประชุมและภาพถาย  
 
 3.4 เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมของบุคคล สมาคม ชมรม มูลนิธิฯ สถาบันการศึกษา                     
และหนวยงานอ่ืนๆ 
 

- ภาพกิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมเด็กดีกลางดอน  
- ผลงานนักเรียน 
- แบบฝกคณิตคิดเร็ว 
- บัญชีคําพ้ืนฐาน 
- Guidebook 

 

4. การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 นิเทศ ติดตามความพรอมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนชวงเปดภาคเรียน ปการศึกษาใหม 
2. ผูบริหารโรงเรียนประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. มอบหมายงานนิเทศภายในการจัดกิจกรรมเด็กดีกลางดอน ตลอดแนว 
4. จัดการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ผลการทดสอบ O-NET  NT และผลการประเมินคุณภาพผูเรียน

ตามมาตรฐาน แยกตามสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  
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4.1 โครงการท่ีเกี่ยวกับการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และคําส่ังการดําเนินงานโครงการ 
 

 - โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และความสามารถพ้ืนฐาน 

ของผูเรียน      
- โครงการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 
4.2 แผนการนิเทศ ขอมูลการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ 
 

1. วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ผลการทดสอบ O-NET แยกตามสาระการเรียนรู มาตรฐาน                 
การเรียนรูและตัวชี้วัด 

2. วางแผนเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย ท่ีพบในการวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET  
 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

1. แบบวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของผลการทดสอบ O-NET  
2. ปฎิทินนิเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
3. แบบนิเทศการสอน 

 
4.4 ปฏิทิน/กําหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 
1. ตารางนิเทศครูผูสอน 
2. ปฎิทินนิเทศของทางโรงเรียน 
 

 4.5 บันทึกการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
    

1. ผลการนิเทศการสอน 

2. บันทึกของผูรับการนิเทศ 

4.6 รายงานสรุปการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

1. รายงานการนิเทศการสอนของผูนิเทศ 
2. ผูรับการนิเทศบันทึกการปฎิบัติตามขอแนะนํา 

 
4.7 รายงานการนําผลการนเิทศไปใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  

ผูรับการนิเทศเสนอแผนการนําผลการนิเทศไปใชตามขอแนะนําของผูนิเทศ 
 
 
 
  


