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ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  

       โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ตั้งอยู่ หมู่ที ่๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๑  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๘๐ โทรศัพท์: 
๐-๓๔๙๙-๖๔๔๑ โทรสาร: ๐-๓๔๙๙-๖๔๔๒ e-mail:ptbk@ptbk.ac.th   
website: http://www.ptbk.ac.th   
เพจโรงเรียน : www.facebook.com/Prathomthanbinkamphangsean 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ี ๕๒ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ ๖, ๗ 
ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรง เร ียนประถมฐานบ ิน ก าแพ งแสน  เป ิด สอนครั้ งแรก  ปี  พ .ศ . ๒๕๑๒  เนื่ องด้วย

กองทัพอากาศ ย้ายโรงเรียนการบินมาจากนครราชสีมา มาตั้งที่ หมู่ ๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จึงย้ายโรงเรียนประจ ากองบินมาด้วย  เพ่ือให้ลูกหลานทหารได้มีที่เรียนในบริเวณท่ีตั้งของ
โรงเรียนการบิน  โดยแบ่งเนื้อที่ ให้  ๕๒  ไร่ สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้บางส่วน คือ         
สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๐๘  ดัดแปลงจ านวน  ๒  หลั ง ๒๔ ห้องเรียน  โรงอาหารขนาดใหญ่                   
จ านวน ๑ หลัง โรงจอดรถจักรยาน จ านวน  ๒ หลัง ส้วมขนาดใหญ่ส าหรับนักเรียนชาย  – หญิง 
จ านวน ๑ หลัง ๑๕ ที่นั่ง เมื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเสร็จแล้ว จึงเปิดสอนครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒   กองทัพอากาศได้มอบอาคารเรียน และอาคารประกอบทั้งหมดให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้บริหารการศึกษาต่อไป ส าหรับครู – อาจารย์ ส่วนใหญ่ย้ายติดตามสามี 
มาจากจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีนโยบายช่วยเหลือผู้ปกครอง จึงให้โรงเรียนเปิดสอนชั้น
เด็กเล็กข้ึนด้วย  ในครั้งแรกเปิด ๒ ห้อง ต่อมาขยายเป็น ๔ ห้อง   การเรียนการสอนด าเนินไปตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สายการบังคับบัญชา   สมัยนั้น ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ได้มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวง ศึกษาธิการ               
เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖  เป็นต้นมา 

 ใน ว ัน ที ่ ๗  ก รก ฎ าค ม  ๒ ๕ ๔ ๖  ได ้เป ลี ่ย น จ าก ส ังก ัด ส าน ัก ง าน ค ณ ะก ร รม ก า ร                  
การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๓ 

แผนที่โรงเรียน 

 
 

ปรัชญา สัญลักษณ์ และสีประจ าโรงเรียน 

ปรัชญา 
วิชาการเลิศล้ า คุณธรรมดีเด่น เน้นวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมพลานามัย ก้าวไกล
เทคโนโลยี 
 

สัญลักษณ์ 

 
 

เสมา หมายถึง การศึกษา 
ปีก หมายถึง ความรวดเร็ว ว่องไว ก้าวไกลสู่โลกกว้างและโรงเรียนตั้งอยู่ในโรงเรียนการบินด้วย 
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 หมายถึง การจัดการศึกษาคุณภาพท่ีมีความรวดเร็ว ว่องไว ก้าวไกลสู่สากล และตั้งอยู่ใน
โรงเรียนการบินก าแพงแสน 

 
 

สีประจ าโรงเรียน คือ แสด-เทา 
 สีแสด หมายถึง มีความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความสุข  เต็มไปด้วยพลัง 
 สีเทา  หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน เงียบสงบ 
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

             อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมพอเพียง คู่เคียงเทคโนโลยี 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายธนันธร สิริอาภรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘-๑๖๓๘-๑๖๑๖                
โทรสาร: ๐-๓๔๙๙-๖๔๔๑   e-mail: tha11042507@gmail.com    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  จนถงึปัจจุบัน  
 ๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวศราวดี ม่วงสด วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา  บริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘-๑๗๓๒-๒๒๔๙ 
e-mail : smoungsod@yahoo.com  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน) 
 ๑. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   ๑34    คน 
 ๒. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๕46 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ๔ 51 55 106 27 

อ.๒ ๔ 59 58 117 29 

รวม ๘ 110 113 223  

ป.๑ ๖ 95 104 199 33 

ป.๒ ๖ 90 99 189 32 

ป.๓ ๖ 96 92 188 31 

ป.๔ ๖ 126 97 223 37 

ป.๕ ๖ 136 123 259 43 

ป.๖ ๖ 139 126 265 44 

รวม ๓๖ 682 641 1323  

รวมทั้งหมด ๔๔ 792 754 1546  

  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย     อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : 28 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๓ 
 

ข้อมูล/สารสนเทศนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ระดับชั้น 
อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

๑. นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

105 120 176 155 127 188 191 146 1207 

๒. นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

93 98 167 161 151 176 206 191 1243 

๓. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 0 1 7 7 22 22 41 100 
๔. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 14 23 33 31 38 48 53 93 333 
๕. นักเรียนปัญญาเลิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
๖. นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
๗. นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
๘. สถิติการขาดเรียนประจ า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ข้อมูล/สารสนเทศนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ระดับชั้น 
อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

๙. นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
๑๐. นักเรียนที่จบหลักสูตร          

ชั้นอนุบาล  3      121       121 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        265 265 

     
ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๑. ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1 น.ส.สมาพร  เพชรปานกัน ๔6 ๑2 ครู/ช านาญการ ค.บ./
ศษ.ม. 

การวัดผลประเมินผล/
การบรหิารการศึกษา 

การงานอาชพีฯ/อนุบาล ๒,          
ป.๒,ป.๓,ป.๖ 

2 นางกนกวรรณ จันทร์ตะค ุ ๔8 ๑2 ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร์,การงานอาชีพฯ ,ป๖ 
3 นางวาสนา  นิติกุล ๕8 ๒9 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ, 
4 นางเพ็ญทิพา อ าพัฒน ์ ๕8 ๓2 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.๒ ป.๔ 
5 นางเบญจพร ผลโต ๕5 ๒7 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, ป.๕ 
6 นางอ านวย บวัโต ๕8 ๓4 ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์,, ป.๖ 
7 นางวนิดา แก้วคงคา 60 ๓9 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย, ป.๕ 
8 นายทวีศักดิ ์มิตรเจริญรัตน์ ๕7 ๓5 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพีฯป.๔,ป.๕,ป.๖ 
9 นางอรทัย สามกองงาม ๓8 ๑5 ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ป.๕ 

10 น.ส.เพญ็ทิพย์ เกลือ่นสนัเทียะ ๕5 30 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ป.๔ 
11 นางพัชรี เจริญสุข ๕7 ๓7 ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล๒ 
12 น.ส.โศภิณ ธนะวัฒนานนท ์ ๕7 31 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 
13 น.ส.ผุสดี จงมีสุข ๕7 ๒5 ครู/ช านาญการ กศ.บ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร์,  ป.๕ 
14 นางศิริวรรณ สุวรรณศรี ๕3 ๒4 ครู/ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม

ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์ 
15 นางพรเพ็ญ แสนชมภ ู ๔8 ๒4 ครู/ช านาญการ ศษ.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล ๒ 
16 ว่าที่ ร.ต.ญ.น้องนุช เก้าลิ้ม 50 ๒7 ครู/ช านาญการ ค.บ การประถมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๖ 
17 นางกริษฐา เก่งการชา่ง ๕8 21 ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 
18 นายวราพงษ์ แดงส าอาง ๕3 11 ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๓-๔ 
19 น.ส.รัตนา วัฒนาสิริพงษ์ 41 10 ครู/คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย 
20 น.ส.วัชรินทร์  ฉายอรุณ ๔2 9 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์,, ป.๓ 
21 น.ส.อรวรรณ เจริญธรรมรักษา 41 9 ครู คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.๒ ป.๕ 
22 นางยุพา แดงส าอาง ๕2 9 ครู/คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
23 นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง ๔4 9 ครู วท.บ ชีววิทยาประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ป.๕ 
24 นางสาวเกษรา มีค า ๓7 9 ครู ค.บ. นาฎศิลป ์ สังคมศึกษา ป.๕ 
25 นางนฤมล ศรีเมือง 40 9 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒ 
26 นายมนต์ชัย  เดชะ ๔2 8 ครู/คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา สุขศึกษา และพลศึกษาป.๖ 
27 น.ส.พิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ๓2 7 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
28 นางอาทิตยา สุดสุข ๔3 7 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๓ 
29 น.ส.ชไมพร สางห้วยไพร 51 7 ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๑ ป.๒ 
30 น.ส.พิมพรรณ หล่ าน้อย ๔3 7 ครู ศษ.ม บริหารการศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

ศึกษาฯ,ป.๑ 
31 น.ส.ไพลิน ช่วยรักษา 38 7 ครู ศษ.ม บริหารการศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม

ศึกษาฯ,ป.๓ 
32 น.ส.ชฎาพร ภูมพิรม 31 6 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๔ 
33 นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม ๔5 6 ครู ค.บ. ปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ศึกษาฯ, วทิย ์ป.๑ 
34 นางสาวสุทิศา สนธ ิ ๓8 5 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.๑ ป.๕ 
35 น.ส.สุพัตรา เกาะประเสริฐ ๓5 6 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ 
36 น.ส.สุวรรณณา สุขสุมิตร ๓7 5 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๕ 
37 น.ส.ธญัญน์ภัส มณีพนัธุ์วงศ์ ๓2 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. วรรณคดีไทย ภาษาไทย ป.๖ 
38 นายเอกวุฒิ กิตตวิิไลธรรม ๓3 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์ ป.๓ 
39 นางอัจฉรา ธรรม์ทววีุฒิ ๔3 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ปฐมวัย 
40 น.ส.ศรวณี ทั่งเหมือน ๒9 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๔ 
41 น.ส.นันทพร สโรชานนท์ ๓3 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ 
42 น.ส.ภัทราพร ไชยวรรณ ๓7 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๓ 
43 น.ส.สกาวรัตน์ วิญญารักษ ์ ๓4 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
44 นายรุ่ง มังคะลา ๔9 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๒ 
45 นายพัฒพงษ์ ชยัสิทธิ ์ ๒8 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๖ 
46 น.ส.อิชยา แปลงสนิท ๔3 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๓ 
47 น.ส.สุวัชรา ส่งไพบูลย์ ๒9 3 ครูผูช้่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 
48 นายธีรวัฒน์ บุญประสิทธิ ์ ๒8 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๓ 
49 น.ส.ปรียาภรณ์ สืบเสม ๒8 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์,

ภาษาอังกฤษ,ป.๒ 
50 น.ส.ไพรวรรณ ม้าแก้ว ๒8 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๖ 
51 นางอมินตา นาคสุขปาน ๔4 3 ครูผู้ช่วย  บริหารธุรกิจ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม

ศึกษาฯ,ป.๑ 
52 น.ส.สาวิตรี มะโนมั่น ๒7 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. เกษตรและ

สิ่งแวดล้อม 
เกษตร 

53 นายปิยะนัทธ์ ว่องพัฒนวงศ ์ ๒8 3 ครผูู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๖ 
54 น.ส.สุนิสา พุทธคาว ี 30 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒ 
55 น.ส.อภิลาวัลย ์นามวงษ์ ๓3 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๓ 
56 น.ส.กิตติยา สุดใจ ๓6 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๕ 
57 น.ส.ศิริภรณ์ ยอดศรี ๒8 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๕ 
58 น.ส.สุจิตรา ทวีแกว้ ๒8 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๑ 
59 น.ส.จินตนา บัวศร ี ๓6 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ 
60 นางธัญญ์วรท ฤทธิโชต ิ 46 10 ครูช านาญการ ศษ.ม ศิลปะ/บริหาร ทัศนศิลป์ป.4-6 
61 น.ส.ภัทรพร รักการด ี 32 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ,คณิตศาสตร์ 
62 น.ส.จีระนันท์ จูพงษ์เศรษฐ์ 26 3เดือน    ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     57  คน       คิดเป็นร้อยละ ๙๐.47 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    5  คน       คิดเป็นร้อยละ 7.93 
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      ๒. ครูอัตราจ้าง 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์

การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 
๑ นางกฤษณา  ช่างประดับ ๔6 20 วท.บ. สุขศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล 2 งบประมาณ 
๒ นางนัยนา  จิตรพรไพศาล 60 ๒3 ค.บ. คหกรรม ปฐมวัย/อนุบาล 2 งบประมาณ 

 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

ประเภทอาคาร จ านวน 
 (หลัง) 

จ านวน  
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน 
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๑๑) 
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๑๒)    
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๒๑)     
      - แบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ ( ๒๕๒๗ )       
      - แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ( ๒๕๓๗ ) 
      - แบบ สปช. ๒/๒๘ ( ๒๕๓๙ ) 
 อาคารเอนกประสงค์ 
     - แบบ ๓๑๒ 
     - แบบ สปช. ๒๐๖/๒๖ 
     - ห้องสมุด/ห้องประชุมโรงเรียน 
อาคารประกอบ 
     - ห้องเรียนสีเขียว ดัดแปลงจากห้องเก็บพัสดุ 
     - เรือนเพาะช าl(สร้างเอง) 
บ้านพักครู 
ส้วม 
สนามกีฬา  
ลานกีฬา  
ถังเก็บน้ าฝน  

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๓ 
๙ 
๑ 
๓ 
๔ 

 
๑๓ 
๑๓ 
๑๒ 
๘ 
๘ 

๑๘ 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

๕๐ 
- 
- 
- 

 

อาคารเรียนจ านวน  ๖  หลัง อาคารประกอบจ านวน  ๕  หลัง  บ้านพักครู ๓  หลัง ส้วม ๙  หลัง 
สนามเด็กเล่น ๑  สนาม   สนามฟุตบอล ๑ สนาม    ลานกีฬา ๓  ลาน  อ่ืนๆ (ระบุ) ถังเก็บน้ าฝน  ๔  ถัง 
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ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 3,775,522 งบด าเนินการ 

เงินเดือน-ค่าจ้าง 
6,772,756 

เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
รวมรายรับ 3,775,522 รวมรายจ่าย 6,772,756 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน-เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  79.39   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ - ของรายรับ 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑. สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้ งอยู่ ใน เขตพ้ืนที่ ของโรงเรียนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ต าบลกระตีบ ซึ่งต าบลกระตีบได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๔ มีหมู่บ้านทั้งหมด          
๘ หมู่บ้าน 

สภาพทั่วไปของต าบลกระตีบ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ดอน 
และที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก   

อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ติดกับ 
ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลห้วยม่วง               
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง                
จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีประชากรประมาณ  ๙,๐๙๔ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ โรงพยาบาลจันทรุ เบกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                  
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๐๑๒  วัดไผ่รื่นรมย์  วัดโพธิ์งาม   ส านักสงฆ์อนาลโย  สถานีต ารวจภูธร       
ต าบลกระตีบ  สถานีอนามัยต าบลกระตีบ  อาชีพหลักของชุมชน คือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่อ้อย  
เลี้ยงสัตว์ รับราชการ    อาชีพเสริม การท าอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จาก
แผ่นย่างพาราสังเคราะห์  กลุ่มท าวัสดุก่อสร้าง อิฐบล็อกประสาน   หัตถกรรม -เซรามิค  กระปุกออมสิน
ปูนปาสเตอร์ รับจ้างท าไร่ และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง ท าบุญตักบาตร แห่เทียนจ าน าพรรษา เวียนเทียนวันส าคัญ
ทางศาสนา  ศูนย์การเรียนรู้การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์งาม กลองยาว เป็นต้น 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถม - ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าไร่อ้อย  เลี้ยงสัตว์ รับราชการ และรับจ้างทั่วไป .ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๔,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสคือโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  สนามกอล์ฟ สวน
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สุขภาพ สวนสัตว์ สระว่ายน้ าโรจนนิยม อยู่ในบริเวณโรงเรียนการบินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ ศูนย์
การเรียนรู้ การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์  ศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัดโพธิ์งาม กลุ่มแม่บ้านการท า
แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากแผ่นย่างพาราสังเคราะห์  
 ข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตของกองบัญชาการยุทธทางอากาศ นักเรียนส่วน
ใหญ่ที่เข้ามาเรียน จะมีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนเดินทางไปและกลับรถโดยสารประจ า(รับ – ส่ง) 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  พุทธศักราช 2563   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และ    วัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา  
สะเต็มศึกษา 40 40 40 40 40 40 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาท้ังสิ้น 1,080 

ชั่วโมง/ป ี
1,080 

ชั่วโมง/ป ี
1,080 

ชั่วโมง/ป ี
1,080 

ชั่วโมง/ป ี
1,080 

ชั่วโมง/ป ี
1,080 

ชั่วโมง/ป ี

หมายเหตุ 
1. วิชาหน้าท่ีพลเมืองและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษาฯ  
2. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาบูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 
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แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ๑. ห้องสมุดมีขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๘,๐๐๐ เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๓๐๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๗๘ของนักเรียนทั้งหมด 

๒. ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน    ๒   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    ๓   ห้อง 
  ห้องเรียน iPad     จ านวน   2    ห้อง  
  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์      จ านวน    ๑   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน    ๒   ห้อง  
  ห้องภาษาไทย          จ านวน    ๑   ห้อง 
  ห้องศิลปะ         จ านวน    ๑   ห้อง   
  หอ้งเรียนสีเขียว         จ านวน    ๑   ห้อง 
  ห้องแนะแนว         จ านวน    ๑   ห้อง   
  ห้องสหกรณ์ร้านค้า        จ านวน    ๑   ห้อง 
 ๓. คอมพิวเตอร์      จ านวน ๑๓๒  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ๑๒๐  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    จ านวน ๑๒๐  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ        จ านวน   ๑๒  เครื่อง 
 4. iPad เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน   50  เครื่อง 
 5. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. e-Learning Room   
๒. e-Library Room  
๓. e-green Learning Room  
๔. Computer Room ๑,๒  
๕. e-Math Room  
๖. e-Science Room ๑,๒ 
๗. ห้องหมอภาษา 
๘. ห้องโสตทัศนศึกษา 
๙. ห้องภาษาต่างประเทศ 
๑๐. สวนวิทยาศาสตร์ 
๑๑. สวนสมุนไพร 
๑๒. ศูนย์ทรัพยากร - น้ าตก 
๑๓. ต้นไม้พูดได้ 
๑๔.สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑๕.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
๑๖. iPad room 

 

 ๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

 
 ๖. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๑) ชื่อ-สกุล พ.ต.ท.วินัย  มนสัปัญญากุล ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน    
  ๒) ชื่อ-สกุล ด.ต.อัชสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัน ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน       
  ๓) ชื่อ-สกุล ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์  ศรีมงคล ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน   

  ๔) ชื่อ-สกุล ด.ต.สุทัศน์  ไสยสุข ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเดก็นักเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
๒. สวนน้ าจิตรการ 
๓. สวนสัตว ์
๔. สนามกอล์ฟทองใหญ่ 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารอากาศ๐๑๒ ก าแพงแสน 
๖. สระว่ายน้ าโรจนนิยม 
๗. ศูนย์ฝึกยังชีพทหารอากาศ 
๘. วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม 
๙. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านวัดโพธิ์งาม 
๑๐. การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์   
๑๑.กลุ่มแม่บ้านการท าแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว   
๑๒. กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากแผ่นย่างพาราสังเคราะห์ 
๑๓. พระราชวังสนามจันทร์ 
๑๔. องค์พระปฐมเจดีย์ 
๑๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 
๑๖. ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน 
๑๗. เมืองเก่าก าแพงแสน 
๑๘. โรงเรียนการบินก าแพงแสน 
๑๙. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม 
๒๐. พุทธมณฑล 
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  ๕) ชื่อ-สกุล พระมหาเอกสิทธิ์  ชยสิทโธ ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
  ๖) ชื่อ-สกุล พระนิรันด์  รตนโรโต  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
  ๗ ) ชื่อ-สกุล พระวิชัย  เตรพโล  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
  ๘) ชื่อ-สกุล พระพรรธนะ  วิสุทธิสาโร  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
  ๙) ชื่อ-สกุล พระปัญญา  ปัญญวโร  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
  ๑๐) ชื่อ-สกุล พระไพรัช  ชุตินธโร  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
 
ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๑ ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับประเทศ 
๑ โรงเรียนคาร์บอนต่า่ รางวัลระดับประเทศ 

(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน)  
โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศ

ไทย 
๒ โรงเรียนคาร์บอนต่า่สู่ชุมชน รางวัลระดับประเทศ 

(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีบ้านนักเรียน 
โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศ

ไทย 
๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน สถาบันส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับจังหวัด 
๑ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน สาธารณสุขจังหวดันครปฐม 
๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน องค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

 
๑.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับประเทศ 

 - - - 
ระดับจังหวัด 

 - - - 

๑.๓ ประเภทครู/บุคลากร 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชาติ 
๑. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ เหรียญทองแดง 
๑.นางชฎาพร   ลุนสูงยาง 
๒.นางอ่านวย   บัวโต 
 

ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ประกวดโครงงานคณติศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔–๖ เหรียญเงิน 

๑.นางเบญจพร   ผลโต 
๒.นางสาวอิชยา  แปลงสนิท 
 

ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับกลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน ๔ 

๑ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรื่องจากภาพ) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 

๑.นายรุ่ง  มังคะลา ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรียงความ) รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลิศ  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.นายพัฒพงษ์ ชัยสิทธ์ิ 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที ่๑  

๑.นางกริษฐา  เก่งการช่าง 
 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 
๔ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวสุพัตรา  เกาะประเสริฐ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕ กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

๑.นางสาวธัญญ์นภสั   มณีพันธุ์วงศ์ 
๒.นางวนิดา  แก้วคงคา 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลเหรยีญทอง 
ชนะเลิศ   

๑.นางสาวศริิวรรณ  ขุนเนียม 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๗ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ  

๑.นางสาวพิมพรรณ หล่่าน้อย ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๘ กิจกรรม การแข่งขันต่อค่าศัพท์ภาษาไทย (ค่าคมเดิม) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวนันทพร  สโรชานนท์ 
๒.นางสาวสุพัตรา  เกาะประเสริฐ 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๙ กิจกรรม การแข่งขันการท าหนังสอืเล่มเล็ก  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวพิมพรรณ หล่่าน้อย 
๒.นางสาววัชริ นทร์  ฉายอรณุ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๐ กิจกรรม การประกวดเพลงคณุธรรม ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.นางอมินตา  นาคสุขปาน 
๒.นางสาวสุวัชรา  ส่งไพบูลย ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๑ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๓ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.นางวาสนา  นิติกลุ 
๒.นางสาวโศภณิ  ธนะวัฒนานนท ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๒ กิจกรรม การประกวดเพลงคณุธรรม ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางอมินตา  นาคสุขปาน ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๓ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงน้องนุช  เก้าลิม้ 
๒.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๔ กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๓ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.นางอัจฉรา  ธรรม์ทวีวุฒิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๕ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางอมินตา  นาคสุขปาน 
๒.นางสาวโศภณิ  ธนะวัฒนานนท์ 

ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๖ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑๖ กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.นางอรทัย  สามกองงาม ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๗ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลระดับเหรียญทอง 

๑.นางอัจฉรา  ธรรม์ทวีวุฒิ 
๒.นางสาวเพญ็ทิพย์  เกลื่อนสันเทยีะ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๘ กิจกรรม การประกวดเพลงคณุธรรม ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔– ๖ รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวสุวัชรา  ส่งไพบูลย ์ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๙ กิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.นายเอกวุฒิ  กิตติวไิลธรรม 
๒.นายมนต์ชัย  เดชะ 
๓.นายวราพงษ์  แดงส่าอาง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๐ กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ 
โยนบอล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.นายมนต์ชัย  เดชะ 
๒.นายวราพงษ์  แดงส่าอาง 
๓.นางสาวชไมพร  สางห้วยไพร 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๑ กิจกรรม การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางเพ็ญทิพา  อ่าพัฒน์ 
๒.นางสาวชไมพร  สางห้วยไพร 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรยีญทอง 
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๓ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรยีญทอง   

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๔ กิจกรรม การแข่งขันประตมิากรรม ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ
๒.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๕ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรยีญทอง  
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวสุพัตรา เกาะประเสริฐ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๖ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลเหรยีญทอง  

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๗ กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๘ กิจกรรม การแข่งขันท่าน่้าพริก ผกัสด เครื่องเคียง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวภัทราพร  ไชยวรรณ 
๒.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๙ กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 
๒.นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน 
๓.นางสาวภัทราพร  ไชยวรรณ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๐ กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๔ – ๖  
รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 
๒.นายทวีศักดิ์  มติรเจริญรัตน ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๗ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๑ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 
๒.นายทวีศักดิ์  มติรเจริญรัตน ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๒ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ประเภทหญิง ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ  

๑.นางสาวเกษรา  มีค่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๓ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทหญิง ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  

๑.นางสาวเกษรา  มีค่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๔ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์
ประเภทชาย ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ  

๑.นางสาวเกษรา  มีค่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๕ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี ๑–๖ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  

๑.นายปิยะนัทธ์ ว่องพัฒนวงศ์ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๖ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทชาย ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  

๑.นางสาวเกษรา  มีค่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๗ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์
ประเภทหญิง ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ  

๑.นางสาวเกษรา  มีค่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๘ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวกิตติยา  สดุใจ 
๒.นางสาวอภลิาวลัย์  นามวงษ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๙ กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ ์
ทางวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 

๑.นางอ่านวย  บัวโต 
๒.นายธีรวัฒน์  บุญประสิทธ์ิ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๐ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑นางสาวสุจิตรา  ทวีแก้ว 
๒.นางสาวอภลิาวลัย์  นามวงษ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๑ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนนานยิงยาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวกิตติยา  สดุใจ 
๒.นางชฎาพร  ลุนสูงยาง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๒ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 
ปล่อยด้วยมือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสาวผุสดี  จงมีสุข 
๒.นางเขมจริา  เหล็งบ่ารุง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๓ กิจกรรม การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสาวผุสดี  จงมีสุข 
๒.นางอ่านวย  บัวโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๔ กิจกรรม การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางชฎาพร  ลุนสูงยาง 
๒.นางอ่านวย  บัวโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๘ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔๕ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์

(Science Show) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖  
รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.นายธีรวัฒน์  บุญประสิทธ์ิ 
๒.นางอ่านวย  บัวโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๖ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ รางวัล เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวพิจติรา  พิสุทธ์ิสกลุรตัน์ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๗ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสุวรรณณา  โสภาศร ี
๒.นางนฤมล  ศรเีมือง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๘ กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑– ๖ รางวัล เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวสุนิสา  พุทธคาวี  
๒.นางจิตรกานต์  สว่างศร ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๙ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑– ๓ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา 
๒.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๐ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการต์ูนเรื่องสั้น 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ รางวัล เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ
๒.นางสาวภัทรพร  รักการด ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค ์
จากคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ  

๑.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ
๒.นางสาวภัทรพร  รักการด ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๒ กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมน่าเสนอ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ  

๑.นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา 
๒.นางสาวภัทรพร  รักการด ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๓ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท Web Editor ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา 
๒.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๔ กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับชั้นปฐมวัย  รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสาวจินตนา  บัวศร ี
๒.นางพัชรี  เจริญสุข 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๕ กิจกรรม การปั้นดินน้่ามัน  ระดับช้ันปฐมวัย 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางสาวสกาวรตัรน์  วิญญารักษ์ 
๒.นางสาวรัตนา  วัฒนาสริิพงศ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

ระดับจังหวัด /ระดับเขต 
๑ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรียงความ) รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ – ๖ 

๑.นายพัฒพงษ์ ชัยสิทธ์ิ 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรียงความ) รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑– ๓ 

๑.นายรุ่ง  มังคะลา ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓ กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับที่ ๒  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.นางสาวธัญญ์นภสั   มณีพันธุ์วงศ์ 
๒.นางวนิดา  แก้วคงคา 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๙ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ได้เข้าร่วม 
๑.นางสาวศริิวรรณ  ขุนเนียม 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 
รางวัล ระดับเหรียญทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.นางสาวพิมพรรณ  หล่่าน้อย ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖ กิจกรรม การแข่งขันการท าหนังสอืเล่มเล็ก  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล ระดับเหรยีญเงิน 

๑.นางสาววัชรินทร์  ฉายอรุณ 
๒.นางสาวพิมพรรณ  หล่่าน้อย 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๗ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสขุศึกษาและพล
ศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ รางวัล เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.นางสาวชไมพร  สางห้วยไพร 
๒.นางเพ็ญทิพา  อ่าพัฒน์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๘ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ รางวัลเหรียญทอง 

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๙ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ รางวัลเหรียญทอง 

๑.นางสาวธัญญ์วรท  ฤทธิโชต ิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๐ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รางวัล เหรียญเงนิ 

๑.นางอมินตา  นาคสุขปาน 
๒.นางสาวสุวัชรา  ส่งไพบูลย ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๑ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทอง 

๑.นางวาสนา  นิติกลุ 
๒.นางสาวโศภณิ  ธนะวัฒนานนท์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๒ กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทอง  
รองชนะเลศิอันดบัที่ ๒ 

๑.นางอัจฉรา  ธรรม์ทวีวุฒิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๓ กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวภัทราพร  ไชยวรรณ 
๒.นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน 
๓.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๔ กิจกรรม การแข่งขันท่าน่้าพริก ผกัสด เครื่องเคียง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 
๒.นางสาวภัทราพร  ไชยวรรณ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๕ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ ่
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางสาวสาวิตรี  มะโนมั่น 
๒.นายทวีศักดิ์  มติรเจริญรัตน ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๖ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ได้เข้าร่วม 

๑.นางสาวไพรวรรณ  ม้าแก้ว 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๗ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวศริิวรรณ  สุวรรณศร ี ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๘ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.นางสาวอิชยา  แปลงสนิท 
๒.นางเบญจพร  ผลโต 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๙ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร ์
โดยใช้โปรแกรม GSP ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ – ๖ 
รางวัล เหรยีญทองแดง 

๑.นางสาวศริิภรณ์  ยอดศร ี
๒.นางเบญจพร  ผลโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๐ 
 

กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.นางสาวไพรวรรณ  ม้าแก้ว 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๐ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๑ 

 
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางสุวรรณณา  โสภาศร ี
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๒ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญเงิน 

๑.นางสาวพิจติรา  พิสุทธืสกลุรตัน์ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๓ กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิรด์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัล เหรยีญเงิน 

๑.นางจิตรกานต์  สว่างศร ี
๒.นางสาวสุนิสา  พุทธคาว ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๔ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางนฤมล  ศรเีมือง 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๕ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑ – ๓ 
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๒ 

๑.นางสาวอรวรรณ  เจรญิธรรมารกัษา 
๒.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๖ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนเรื่องสั้น  
(Comic Strip) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวอรวรรณ  เจรญิธรรมารกัษา 
๒.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๗ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.นางสาวภัทรพร  รักการด ี
๒.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๘ กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมน่าเสนอ 
(Presentation) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง  

๑.นางสาวภัทรพร  รักการด ี
๒.นางสาวอรวรรณ  เจรญิธรรมารกัษา 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๙ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท 
Web Editor ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางสาวอรวรรณ  เจรญิธรรมารกัษา 
๒.นางสาวสุทิศา  สนธ ิ

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๐ กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.นางอ่านวย  บัวโต 
๒.นายธีรวัฒน์  บุญประสิทธ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๑ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
(Science Show) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางอ่านวย  บัวโต 
๒.นายธีรวัฒน์  บุญประสิทธ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๒ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.นางชฎาพร  ลุนสูงยาง 
๒.นางอ่านวย  บัวโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๓ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภท ทดลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.นางสาวผุสดี  จงมีสุข 
๒.นางอ่านวย  บัวโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๔ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
ปล่อยด้วยมือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.นางสาวผุสดี  จงมีสุข 
๒.นางเขมจริา  เหล็งบ่ารุง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๑ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๕ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิง

ยาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญเงิน 
๑.นางสาวกิตติยา  สดุใจ 
๒.นางชฎาพร  ลุนสูงยาง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๖ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.นางสาวสุจิตรา  ทวีแก้ว 
๒.นางสาวอภลิาวลัย์  นามวงษ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๗ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.นางสาวกิตติยา  สดุใจ 
๒.นางสาวอภลิาวลัย์  นามวงษ์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๘ กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.นางสาวชไมพร  สางห้วยไพร 
๒.นายมนต์ชัย  เดชะ 
๓.นายวราพงษ์  แดงส่าอาง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๙ กิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.นายมนต์ชัย  เดชะ 
๒.นายวราพงษ์  แดงส่าอาง 
๓.นายเอกวุฒิ  กิตติวไิลธรรม 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๐ กิจกรรม การปั้นดินน้่ามัน ช้ันปฐมวัย 
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.นางสาวรัตนา  วัฒนาสริิพงศ์ 
๒.นางสาวสกาวรตัน์  วิญญารักษ์ 

ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๑ กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ 
ช้ันปฐมวัย รางวัล เหรยีญเงิน 

๑.นางพัชรี  เจริญสุข 
๒.นางสาวจินตนา  บัวศร ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 
๑.๔ ประเภทนักเรียน 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดบัชาติ 
๑. กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

บูรณาการคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญเงิน  

๑.เด็กหญิงสกลุรตัน์  วิญญารักษ์ 
๒.เด็กหญิงวรพิชชา  เย็นใจด ี
๓.เด็กหญิงณัชชา  ชุนเจริญชัย 

ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี๑-๓ ได้เข้าร่วม 

๑.เด็กชายรณกร  ทองเชื้อ ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล 
เหรียญทองแดง 

๑.เด็กชายศุภชีพ  สรวยล้่า 
๒.เด็กชายทรงยศ  บัวนาค 
๓.เด็กชายจิราณ์ยุฒ  สวสัด ี

ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับกลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 4 
๑ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรื่องจากภาพ) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 

๑.เด็กหญิงเจตสภุา  งอกงาม ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรียงความ) รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลิศ  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.เด็กหญิงภริัญญา  ทรัพย์อุดมมาก ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลระดับเหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงพรณัชชา  โตพันปี 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

๔ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงกิตตมิา  สระสมทรัพย ์ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕ กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรยีญทอง 
ชนะเลิศ  

๑.เด็กหญิงวารณุี  แย้มพงษ์ 
๒.เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วใส 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลเหรยีญทอง 
ชนะเลิศ   

๑.เด็กหญิงพีชญาภา  เดชป้อง ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๗ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ  

๑.เด็กชายวงศกร  งามสงวน 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๘ กิจกรรม การแข่งขันต่อค่าศัพท์ภาษาไทย  
(ค่าคมเดมิ) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงศรญิญา  เกดิสมบูรณ ์
๒.เด็กหญิงพจนี  เซี่ยงหลิว 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๙ กิจกรรม การแข่งขันการท าหนังสอืเล่มเล็ก  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงมนสิชา  แก้วดวงสุทา 
๒.เด็กหญิงวาสนา  วิไลลักษณ์ตระกูล 
๓.เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  หอมหวล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๐ กิจกรรม การประกวดเพลงคณุธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญรตัน ์
๒.เด็กหญิงหัสดี  อิงอาน 
๓.เด็กหญิงนวพร  กลมกล่อม 
๔.เด็กหญิงมัทนา  มังคละคีร ี
๕.แด็กหญิงฐิรญาดา  พัดโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคณุธรรม ช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔–๖ รางวลั เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมม ี
๒.เด็กหญิงกนกวรรณ  กลอยสิงหร์ัตน ์
๓.เด็กหญิงขวัญวริน  งามละม้าย 
๓.เด็กหญิงเจนจริา  สวยล้่า 
๔.เด็กหญิงทิพย์รดา  ทองมูลเนือง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๒ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๓ รางวัล เหรียญทอง
ชนะเลิศ  

๑.เด็กหญิงกานนต์ธรีา  ช้ินอร่ามรุง่เรือง 
 ๒.เด็กชายภูรณิัฐ  ศรีมหาโภชน ์
๓.เด็กหญิงมนสันันท์  แสงวิเชียร 
๔.เด็กหญิงสุพรรณษา  ไพศาลธรรม 
๕.เด็กชายมนพ  พิริยะเกยีรตไิพศาล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๓ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงศุภากร  ผึ้งเล็ก 
๒.เด็กหญิงสุชญา  กาญจนะวสิต 
๓.เด็กหญิงวรรณสา  เปรมเดช 
๔.เด็กหญิงทิพย์วิมล  แสงสว่าง 
๕.เด็กหญิงปรียากร  ยลเบญจพล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๔ กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคณุธรรม ๑.เด็กหญิงแวงใส  ใจโต ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

 ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๕ กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.เด็กชายกฤษฎา  บูชา ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๖ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.เด็กชายปธานิน  แกล้ววิกย์กิจ 
๒.เด็กหญิงณิชกานต์  โตทัพ 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๗ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลระดับเหรียญทอง 

๑.เด็กชายธัชพล  ศรีค่ามลู 
๒.เด็กหญิงปราณสิา  เอี่ยมส่าอางค์   

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๘ กิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔– ๖ 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายเอกปัชชา  มฤค 
๒.เด็กชายชนะชัย  ทองดอนยอด 
๓.เด็กชายประพฤทธ์  ใจตรง 
๔.เด็กชายสิรวิชญ์  หุ่นหล่อ 
๕.เด็กชายธรีเดช  ห่อเย็น 
๖.เด็กชายธนโชค  จีบแก้ว 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๙ กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ 
โยนบอล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑– ๓ รางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายพรีทัต  ศรสีมุทร 
๒.เด็กหญิงญาณิศา  บรริักษ์กุล 
๓.เด็กหญิงแก้งนภา  ใจกล้า 
๔.เด็กชายสิรภพ  สระทองอุ่น 
๕.เด็กหญิงสาธินี  สระทองอยู ่
๖.เด็กหญิงนันท์นลิน  สริิวันกระจา่ง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๐ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสขุศึกษาและ 
พลศึกษา ระดบัช้ัน ป.๑-ป.๖ รางวัลเหรยีญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายซอ 
๒.เด็กชายวโรดม  เส็งดอนไพร 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการ 
ปะติดชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  

๑.เด็กหญิงพิมพ์นารา  โตทัพ 
๒.เด็กหญิงสติานัน  ใจรู้รอบ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๒ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ   

๑.เด็กหญฺงรุจริา  หว่างดอนไพร ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๓ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ – ๓ รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ  

๑.เด็กหญิ งภิญญาพัศญ์  กาวไิล ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๔ กิจกรรม การแข่งขันประตมิากรรม ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔–๖ รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายธนาธิป  สระนพงษ ์
๒.เด็กหญิงวรกานต์  คชายุทธ 
๓.เด็กหญิงอชิรญา  พูนศร ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๕ กิจกรรมการแข่งขันศิลปส์ร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี๔-๖ รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงชัญญานุช  วิมูลชาต ิ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๖ กิจกรรม การแข่งขันท่าน่้าพริก ผกัสด เครื่องเคียง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๔-๖ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงพรธิรา  หุ่นช่างทอง 
๒.เด็กหญิงอัญชิสา  กลา้หาญ 
๓.เด็กหญิงธารธารา  อ่อนน้อย 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๔ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๗ กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๔–๖ รางวลัเหรียญทอง ชนะเลศิ 
๑.เด็กหญิงพรสิรินทร์  เปรมปรดีิ ์
๒.เด็กหญิงภคพร  อุตสาสาร 
๓เด็กหญิงณัฐธดิา  สุขส่าราญ 
๔.เด็กหญิงณัฐนิชา  ล้่าเลิศ 
๕.เด็กหญิงกนกวรรณ  ณรงค์อินทร์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๘ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายวิชามล  สุวรรณสิงห ์
๒.เด็กชายแทนคณุ  มงคลโชค 
๓.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ยันทองใหญ่ 

ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๙ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายอภิชาต  รอดข่า 
๒.เด็กหญิงรัชญา  ล้วนโค 
๓.เด็กชายธนกร  รักด ี

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๐ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงชิ ตยาภรณ์  สารวัน 
๒.เด็กชายวิวิศน์  คงธนศุภมงคล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๑ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงสกลุรตัน์  วิญญารักษ์ 
๒.เด็กหญิงวรพิชชา  เย็นใจด ี
๓.เด็กหญิงณัชชา  ชุนเจริญชัย 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๒ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร ์
โดยใช้โปรแกรม GSP ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ – ๖ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายกลวัชร์  จันทร์คล้าย 
๒.เด็กชายธนวัฒน์  นันลังค ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๓ กิจกรรม การแข่งขันคณิตคดิเลขเร็ว ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ รางวัลเหรยีญเงิน 

๑.เด็กชายพลวรรธน์  วิไลย ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๔ กิจกรรม การแข่งขันคณิตคดิเลขเร็ว ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ รางวัลเหรยีญทอง 

๑.เด็กชายภานุพงศ์  คุ้มพงษ์  

๓๕ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงชุติกาญจน์  สระทองยงค์ 
๒.เด็กหญิงธัญธิดา  พลอยแก้ว 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๖ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ 
 

๑.เด็กชายวรปรัชญ์  สมมติร ส่านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๗ กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
 ๑-๓ รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
 

๑.เด็กชายรณกร  ทองเชื้อ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๘ กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๔-๖ รางวลัเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
 

๑.เด็กชายกติติพัฒน์  แซ่ตั้ง ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๙ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ประเภทหญิง ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ  

๑.เด็กหญิงปรียาภัทร  มีค่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๐ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์
ประเภทชาย ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 

๑.เด็กชายศิริวัฒน์  ส่าเนยีงหวาน 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๕ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ  

๔๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์
ประเภทหญิง ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงภสัสร  แผนปั้น ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๒ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง
ชนะเลิศ  

๑.เด็กหญิงมนสันันท์  ตั้งฤทัยวานิชย์ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๓ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทชาย ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  

๑.เด็กชายชูศักดิ์  ท่าฉลาด ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๔  กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทหญิง ช้ันประถมศึกษา ปีที ่๑ – ๖ รางวัล 
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงอารยา  แสงพรม ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๕ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
 

๑.เด็กหญิงลภัสรดา  ลโิมทัย 
๒.เด็กหญิงจิดาภา  เช้ือหนองปรง 
๓.เด็กหญิงณิชชา  เตชะพัฒนากลู 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๖ กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ ์
ทางวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 

๑.เด็กชายชยพล  แก้วกันดา 
๒.เด็กชายณัฐภมูิ  แก้วกันดา 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๗ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลเหรยีญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายภาคิน  ทักษิณ 
๒.เด็กชายกติติชัย  โกยทอง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๘ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนนานยิงยาง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ รางวัลเหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายสุรเกียรติ  ภาจ่ารงค์ 
๒.เด็กชายชญานนท์  สุกิติระ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๙ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 
ปล่อยด้วยมือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายภรภัทร์  รัตนะจันทิม 
๒.เด็กชายพันธ์ุพิทักษ์  พันธุ์มาก 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๐ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายนันท์นภัส  ขาวประเสรฐิ 
๒.เด็กหญฺงภัทราพร  เดชรุ่ง 
๓.เด็กหญฺงณัฐชญาน์  ทัสสะ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๑ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายศุภชีพ  สรวยล้่า 
๒.เด็กชายจิราณ์ยุฒ  สวสัด ี
๓.เด็กชายทรงยศ  บัวนาค 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๒ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
(Science Show) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงผกาทิพย์  แดงดอนไพร 
๒.เด็กหญิงเนตรนภา  หนูอ้น 
๓.เด็กชายณภัทร์  พุทธคุณ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๓ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ รางวัล เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงสรุีธร  เสืองามเอี่ยม ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๔ 
 

กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.เด็กหญิงณัฐธดิา  ตันตไิพจิตร ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๖ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕๕ รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 
๕๖ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑– ๓ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญฺงนิธมล  สิทธิปุ่น ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๗ กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิรด์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.แด็กหญิงธัญพร  บันลือศักดิ ์
๒.เด็กชายธัชนน  ปลืม้ปิติกุล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๘ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑ – ๓ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงวรัญญา  ทองพราย 
๒.เด็กหญิงเขมณัฐ  สระทองนวน 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๙ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการต์ูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip )ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงพิมลภา  ล้วนโค 
๒.เด็กหญิงบวรลักษณ์  ยอดปราง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๐ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค ์
จากคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ  

๑.เด็กชายอภิวิชญ์  สามกองงาม 
๒.เด็กชายชลากร  ทองเหลือง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๑ กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมน่าเสนอ 
(Presentation )ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ  

๑.เด็กหญิงศรีจรรยา  ใจเอื้อย 
๒.เด็กหญิงณัฐนิช  รักษากลุ 

ส่านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท Web Editor ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงเกษณีย์  เจ้าเหล้า 
๒.เด็กหญิงณภัทร  เขียวหวาน 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๓ กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับชั้นปฐมวัย  รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงปวีณส์ุดา  แจม่ดอนไพร 
๒.เด็กหญิงกัญญภสั  ศรีนุ้ย 
๓.เด็กหญิงชัญญานุช  ธนากูลจรีวฒัน์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๔ กิจกรรม การปั้นดินน้่ามัน  ระดับช้ันปฐมวัย 
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายนสัฐวั ฒน์  จับทอง 
๒.เด็กหญิงจิรัชญา  ใจซื่ออาภร 
๓.เด็กหญิงสวรินทร์  สุขกากิจ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

ระดับเขตพื้นที ่
๑ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรียงความ) รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.เด็กหญิ งภิรญัญา  ทรัพย์อุดมมาก ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
(การเขียนเรียงความ) รางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 

๑.เด็กหญิงเจตสภุา  งอกงาม ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓ กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับที่ ๒  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

๑.เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วใส 
๒.เด็กหญิงวารณุี  แย้มพงษ ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ได้เข้าร่วม 

๑.เด็กหญิงพีชญาภา  เดชป้อง ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕ กิจกรรม การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ ๑.เด็กชายวงศกร  งามสงวน ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัล ระดับเหรียญทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖ กิจกรรม การแข่งขันการท าหนังสอืเล่มเล็ก  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล ระดับเหรยีญเงิน 

๑.เด็กหญิงมนสิชา  แก้วดวงสุทา 
๒.เด็กหญิงวาสนา  วิไลลักษณ์ตระกูล 
๓.เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  หอมหวล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๗ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสขุศึกษาและ 
พลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ รางวัล เหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.เด็กชายซอ 
๒เด็กชายวโรดม  เส็งดอนไพร 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๘ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัลเหรยีญทอง 

๑.เด็กหญฺงรุจริา  หว่างดอนไพร ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๙ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัลเหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิ งภิญญาพัศญ์  กาวไิล ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๐ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รางวัล เหรียญเงนิ 

๑.เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญรตัน ์
๒.เด็กหญิงหัสดี  อิงอาน 
๓.เด็กหญิงนวพร  กลมกล่อม 
๔.เด็กหญิงมัทนา  มังคละคีร ี
๕.แด็กหญิงฐิรญาดา  พัดโต 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๑ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงกานนต์ธรีา  ช้ินอร่ามรุง่เรือง 
 ๒.เด็กชายภูรณิัฐ  ศรีมหาโภชน ์
๓.เด็กหญิงมนสันันท์  แสงวิเชียร 
๔.เด็กหญิงสุพรรณษา  ไพศาลธรรม 
๕.เด็กชายมนพ  พิริยะเกยีรตไิพศาล 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๒ กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทอง  
รองชนะเลศิอันดบัที่ ๒ 

๑.เด็กหญิงแวงใส  ใจโต 
 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๓ กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงพรสิรินทร์  เปรมปรดีิ ์
๒.เด็กหญิงบุญยานุช นิธิพงศ์พันธุ์ 
๓เด็กหญิงณัฐธดิา  สุขส่าราญ 
๔.เด็กหญิงณัฐนิชา  ล้่าเลิศ 
๕.เด็กหญิงกนกวรรณ  ณรงค์อินทร์ 
๖.เด็กชายอนุพงษ์  นิลตะโก 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๔ กิจกรรม การแข่งขันท่าน่้าพริก ผกัสด เครื่องเคียง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงพรธิรา  หุ่นช่างทอง 
๒.เด็กหญิงอัญชิสา  กลา้หาญ 
๓.เด็กหญิงธารธารา  อ่อนน้อย 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๕ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ ่
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กชายธนกร  รักด ี
๒.เด็กหญิงจิรัชญา  ล้วนโค 
๓.เด็กชายอภิชาต  รอดข่า 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๖ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ได้เข้าร่วม 

๑.เด็กชายวิวิศน์  คงธนศุภมงคล ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๗ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงชิ ตยาภรณ์  สารวัน ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๘ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๘ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

บูรณาการคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.เด็กหญิงสกลุรตัน์  วิญญารักษ์ 
๒.เด็กหญิงวรพิชชา  เย็นใจด ี
๓.เด็กหญิงณัชชา  ชุนเจริญชัย 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๙ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร ์
โดยใช้โปรแกรม GSP ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ – ๖ 
รางวัล เหรยีญทองแดง 

๑.เด็กชายกลวัชร์  จันทร์คล้าย 
๒.เด็กชายธนวัฒน์  นันลังค ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๐ กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ 

๑.เด็กชายรณกร  ทองเชื้อ ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๑ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงณัฐธดิา  ตันตไิพจิตร ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๒ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงนิธมล  สิทธิปุ่น ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๓ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญเงิน 

๑.เด็กหญิงสรุีธร  เสืองามเอี่ยม ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๔ กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิรด์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัล เหรยีญเงิน 

๑.เด็กชายธัชชนน  ปลื้มปติิกุล 
๒.เด็กหญิงธัญพร  บรรลือศักดิ ์

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๕ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑ – ๓ 
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๒ 

๑.เด็กหญิงวรัญญา  ทองพราย 
๒.เด็กหญิงเขมณัฐ  สระทองนวน 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๖ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนเรื่องสั้น  
(Comic Strip) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กหญิงบวรลักษณ์  ยอดปราง 
๒.เด็กหญิงพิมลภา  ล้วนโค 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๗ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายชลากร  ทองเหลือง 
๒.เด็กชายอภิวิชญ์  สามกองงาม 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๘ กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมน่าเสนอ 
(Presentation) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงณัฐนิช  รักษากลุ 
๒.เด็กหญิงศรีจรรยา  ใจเอื้อย 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๙  กิจกรรม การแข่งขันการสรา้ง Web Page ประเภท 
Web Editor ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงณภัทร  เขียวหวาน 
๒.เด็กหญิงเกษณีย์  เจ้าเหล้า 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๐ กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายชยพล  แก้วกันดา 
๒.เด็กชายณัฐภมูิ  แก้วกันดา 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๑ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
(Science Show) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงผกาทิพย์  แดงดอนไพร 
๒.เด็กหญิงเนตรนภา  หนูอ้น 
๓.เด็กชายณภัทร์  พุทธคุณ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๒ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑.เด็กชายศุภชีพ  สรวยล้่า ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๒๙ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง ชนะเลิศ 

๒.เด็กชายจิราณ์ยุฒ  สวสัด ี
๓.เด็กชายทรงยศ  บัวนาค 

ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๓ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภท ทดลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายนันท์นภัส  ขาวประเสรฐิ 
๒.เด็กหญฺงภัทราพร  เดชรุ่ง 
๓.เด็กหญฺงณัฐชญาน์  ทัสสะ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๔ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
ปล่อยด้วยมือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายภรภัทร์  รัตนะจันทิม 
๒.เด็กชายพันธ์ุพิทักษ์  พันธุ์มาก 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๕ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิง
ยาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรียญเงิน 

๑.เด็กชายสุรเกียรติ  ภาจ่ารงค์ 
๒.เด็กชายชญานนท์  สุกิติระ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๖ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.เด็กชายภาคิน  ทักษิณ 
๒.เด็กชายกติติชัย  โกยทอง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๗ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ รางวัล เหรยีญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.เด็กหญิงลภัสรดา  ลโิมทัย 
๒.เด็กหญิงจิดาภา  เช้ือหนองปรง 
๓.เด็กหญิงณิชชา  เตชะพัฒนากลู 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๘ กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ รางวัล เหรยีญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๑.เด็กชายพรีทัต  ศรสีมุทร 
๒.เด็กหญิงญาณิศา  บรริักษ์กุล 
๓.เด็กหญิงแก้งนภา  ใจกล้า 
๔.เด็กชายสิรภพ  สระทองอุ่น 
๕.เด็กหญิงสาธินี  สระทองอยู ่
๖.เด็กหญิงนันท์นลิน  สริิวันกระจา่ง 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๙ 
 
 

๔๐ 

กิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  
รางวัล เหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ 

๑.เด็กชายเอกปัชชา  มฤค 
๒.เด็กชายชนะชัย  ทองดอนยอด 
๓.เด็กชายประพฤทธ์  ใจตรง 
๔.เด็กชายสิรวิชญ์  หุ่นหล่อ 
๕.เด็กชายธรีเดช  ห่อเย็น 
๖.เด็กชายธนโชค  จีบแก้ว 

ส่านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๑ กิจกรรม การปั้นดินน้่ามัน ช้ันปฐมวัย 
รางวัล เหรยีญทอง 

๑.เด็กชายนสัฐวั ฒน์  จับทอง 
๒.เด็กหญิงจิรัชญา  ใจซื่ออาภร 
๓.เด็กหญิงสวรินทร์  สุขกากิจ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๒ กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ 
ช้ันปฐมวัย รางวัล เหรยีญเงิน 

๑.เด็กหญิงปวีณส์ุดา  แจม่ดอนไพร 
๒.เด็กหญิงกัญญภสั  ศรีนุ้ย 
๓.เด็กหญิงชัญญานุช  ธนากูลจรีวฒัน์ 

ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๓๐ 

๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จปีที่ผ่านมา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงขึ้น 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
๑.โครงการพลิกโฉม
โรงเรียนนักเรียน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี 
ตามแนวคิด BBL 

๑. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน ได้แก่ 
สนามเด็กเล่น / ห้องเรียน / กระบวนการ
เรียนรู้แบบ BBL / มีหนังสือแบบฝึกหัดและ
ใบงาน / มีสื่อและนวตักรรมที่กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนไดทุ้กคน 

๑. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน ได้แก่ 
สนามเด็กเล่น / ห้องเรียน / กระบวนการ
เรียนรู้แบบ BBL / มีหนังสือแบบฝึกหัดและ
ใบงาน / มีสื่อและนวตักรรมที่กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนไดทุ้กคน 
 

๒.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสองภาษา 
EBE 

๑.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีการ
พัฒนาในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
๒.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีผลการ
ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีและพอใช้ 
๓.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ช้ัน 
ป. ๑ - ป.๖ เพิ่มขึ้น 

๑.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีการ
พัฒนาในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
๒.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีผลการ
ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีและพอใช้ 
๓.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ช้ัน 
ป. ๑ - ป.๖ เพิ่มขึ้น 

๓.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่าน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมายทุกคนได้รบัการ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมายช้ัน ป.๑ – ป.๖ ทุก
คน อ่านหนังสือออก ๑๐๐ % อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น 

๑. ครูและนักเรียนสนใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่านท้ังระบบ 
๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ป. ๑ – ๓ อ่านค า
ในบัญชีค าพื้นฐานได้ทุกค า 
๓. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ป. ๔ – ๖ 
อ่านค าใหม่ในบทเรียนได้ทุกคน 
๔.ร.ร.ประถมฐานบินก าแพงแสนปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออก 

๔.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มคีวามพึง
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มคีวามพึง
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน 

๕.โครงการประกวด
ความสามารถทางวิชาการ 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนทีช่นะเลิศ
ระดับโรงเรยีนไปประกวดในระดับอื่นๆไป 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพื่อค้นหาตัวแทน
แข่งขันในระดับต่างๆ 
๒.นักเรยีนได้แสดงออกตามความสามารถ
และความสนใจ 
๓.มีการจัดการเรยีนการสอนสาระการ
เรียนรูต้่างๆของครูให้ดยีิ่งข้ึน 
๔.เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานทาง
วิชาการแก่ครูให้มากยิ่งข้ึน 

๖.โครงการหมอภาษา
พัฒนาเยาวชน 

๑. จ านวนผู้อนุรักษ์ภาษาไทย เปน็ครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

๑. จ านวนผู้อนุรักษ์ภาษาไทย เปน็ครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ที่มาใช้บริการ 
๒.นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 

ทีม่าใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 90 
๒.นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 

๗.โครงการการสอนแบบ
โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด มีทักษะกระบวนการท างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด มีทักษะกระบวนการท างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

๘.โครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๙.โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสตูร ๘  กลุ่มสาระ และ ๑ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สาระเพิ่มเติม ๓ รายวิชา 
เชิงคุณภาพ  
๑. หลักสูตรมีความชัดเจน เหมาะสม 
สามารถน าไปจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ครูผูส้อนทุกคนสามารถพัฒนาการเรยีน
การสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ทุกวิชาไดร้ับการ
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ
 

เชิงปริมาณ  
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสตูร ๘  กลุ่มสาระ และ ๑ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สาระเพิ่มเติม ๓ รายวิชา 
เชิงคุณภาพ  
๑. หลักสูตรมีความชัดเจน เหมาะสม 
สามารถน าไปจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ครูผูส้อนทุกคนสามารถพัฒนาการเรยีน
การสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ทุกวิชาไดร้ับการ
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ
 

 
กลยุทธที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๑๐.โครงการเด็กไทยท า
ได ้

นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย  
จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับ

นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีท้ังทางร่างกาย  
จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับ



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๓๒ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟันดีจ านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้จ านวน  ๑๖  ข้อ 

ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟันดีจ านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขานา่ใช้จ านวน  ๑๖  ข้อ 

๑๑.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ

๑๒.นักเรียนไทยสุขภาพด ี 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีพฤติกรรมทาง
สุขภาวะเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละ 90 ของครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา มีพฤติกรรมการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ทางสุขภาวะ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน 
3.มีเครือข่ายการศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
พัฒนาและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาสุขภาวะ 
4.โรงเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และ
บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมทางสุข
ภาวะเพิ่มขึ้น 
2.ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 มีพฤติกรรมการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทาง
สุขภาวะ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน 
3.มีเครือข่ายการศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
พัฒนาและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาสุขภาวะ ได้แก่ รพ.จันทรุเบกษา 
4.โรงเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และ
บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา 

๑๓.โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง(ปฐมวัย) 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙7.67 มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

๑๔.โครงการปฐมวัยวิถี
พุทธ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความซื่อสัตย์  
กตัญญูกตเวที เมตตากรณุาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๙.๖1 มีความซื่อสัตย์ 
กตัญญูกตเวที เมตตากรณุาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 

๑๕.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬา
ภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
-กิจกรรมการแสดง

๑.นักเรยีนร้อยละ๑๐๐  มีนิสยัรักการออก
ก าลังกาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการท างาน
ร่วมกัน และรู้จักความสามคัค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีร่างกายแข็งแรง
และร่วมกิจกรรมที่มีความถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีความรูแ้ละ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้

๑.นักเรยีนทุกคน มีนิสยัรักการออกก าลัง
กาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.นักเรยีนทุกคน รู้จักการท างานร่วมกัน 
และรูจ้ักความสามัคค ี
๓.นักเรยีนทุกคน มีร่างกายแข็งแรงและร่วม
กิจกรรมที่มคีวามถนัด 
๔.นักเรยีนทุกคน มีความรู้และหลกีเลี่ยงยา
เสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
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ความสามารถดา้นศิลปะ
และนาฏศิลป ์
-กิจกรรมวงดรุิยางค์
โรงเรียน 

เกิดประโยชน์ 
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักถึงคุณค่า
ด้านดนตรีและศิลปะอีกท้ังช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ประโยชน ์
๕.นักเรยีนทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าด้าน
ดนตรีและศลิปะอีกท้ังช่วยกันอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๖.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 

๑.ผูเ้รียนทุกคนไดร้ับประสบการณ์ที่
หลากหลาย  เกิดความรู้  ความช านาญ ท้ัง
วิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ ค้นพบความสนใจ  
ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัว   
๓.ผูเ้รียนเห็นคณุค่าขององค์ความรู้ต่างๆ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง 
๔.ผูเ้รียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคต ิค่านิยม
ในการด าเนินชีวิตและเสรมิสร้างศลีธรรม
จริยธรรม 
๕.ผูเ้รียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาต ิ
 

๑๗.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
-กิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
-กิจกรรมท าดไีมต่้องเดี๋ยว
นาทีเดียวใต้รม่ธงไทย 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๑๘.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมศาลา
ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจาย
ข่าว 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕  มีความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕  มีความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๑๙.โครงการอนรุักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๓๔ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๒.นักเรยีนร้อยละ100 รู้คณุค่าของพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

๒.นักเรยีนทุกคน  รู้คุณค่าของพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม 

๒ ๐ .โค ร งก ารป ฐม วั ย
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง าน แ ล ะ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒๑.โครงการคุณธรรมน า
ความรูสู้่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการเรยีนรู้
ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการเรยีนรู้
ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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๒๒.โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

1. ผู้เรียนเรียนรูโ้ดยใช้เนื้อหาดิจิตอลที่
ปรับแต่งมาให้ตรงตามความสนใจ และ
ความชอบของตน โดยผูเ้รียนเป็นผู้สร้างและ
น าเสนอให้เห็นถึงความช านาญในการเรยีนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ 
2. ครูออกแบบแนวการจัดการเรยีนรู้ใหม่ 
ปรับเปลีย่นให้เหมาะกับแตล่ะบคุคล การ
สืบค้น การท างานร่วมกัน การทดลอง การ
สะท้อนความคดิ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร 
3. มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนนุการสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช้ันเรียน 

1. ผู้เรียนเรียนรูโ้ดยใช้เนื้อหาดิจิตอลที่
ปรับแต่งมาให้ตรงตามความสนใจ และ
ความชอบของตน โดยผูเ้รียนเป็นผู้สร้างและ
น าเสนอให้เห็นถึงความช านาญในการเรยีนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ 
2. ครูออกแบบแนวการจัดการเรยีนรู้ใหม่ 
ปรับเปลีย่นให้เหมาะกับแตล่ะบคุคล การ
สืบค้น การท างานร่วมกัน การทดลอง การ
สะท้อนความคดิ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร 
3. มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนนุการสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช้ันเรียน 

๒๓.โครงการห้องสมุด
อัจฉริยะ 

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดเุพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียน
ให้บรรลุ   หลักการและจดุมุ่งหมายที่วางไว้ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  ได้มีทกัษะในการใช้

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดเุพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียน
ให้บรรลุ   หลักการและจดุมุ่งหมายที่วางไว้ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีทักษะในการใช้
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หนังสือและโสตทัศนวัสดุ  เพื่อประโยชน์ใน  
การศึกษาค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถคน้คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการอ่าน  
มีนิสัยรัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  เก็บ  
รักษา  และซ่อมแซมหนังสือได ้

หนังสือและโสตทัศนวัสดุ  เพื่อประโยชน์ใน  
การศึกษาค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถคน้คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการอ่าน  
มีนิสัยรัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  เก็บ  
รักษา  และซ่อมแซมหนังสือได ้

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
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๒๔.โครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร
บริหารการศึกษา 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ทางการศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ทางการศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 

๒๕.โครงการอบรม 
พัฒนาบุคลากร 
-อบรมการใช้โปรแกรม
ทะเบียนและงานวิชาการ 
-อบรม Logbook 
Teacher 
- อบรมพหุปัญญาพัฒนา
สมองสองซีก 
-การพัฒนาครูโรงเรียน
คุณภาพ สสวท. 

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนการสอน เป็นครมูอือาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสงัคมโลกท่ี
เปลี่ยนไป 

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนการสอน เป็นครมูอือาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสงัคมโลกท่ี
เปลี่ยนไป 

๒๖ .โครงการศู นย์ การ
เรียนรู้สู่ปฐบ.คนเก่ง 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีทักษะเบือ้งต้น 
ได้แก ่ทักษะในการสังเกต ทักษะการจ าแนก 
จัดกลุ่ม เปรยีบเทียบ ทักษะในการเชื่อมโยงและ
ทักษะในการคดิวิเคราะห ์

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู ้
๒.นักเรยีนร้อยละ 97.08 มีทักษะเบื้องต้น 
ได้แก ่ทักษะในการสังเกต ทักษะการจ าแนก 
จัดกลุ่ม เปรยีบเทียบ ทักษะในการเชื่อมโยงและ
ทักษะในการคดิวิเคราะห ์

๒๗.โครงการแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนไดร้ับการแนะแนวท่ีถูกต้อง 

๑.ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการด าเนิน
ชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรูอ้ย่างมี
ความสุข 
๒.ผูเ้รยีนรู้จักตนเองมคีณุภาพเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนา 
ศักยภาพของตนเอง และสามารถคิด
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาช่วยเหลือตนเองได้ 
๓.ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าเร็จใน
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การศึกษา การวางแผนในการศึกษาต่อและ
บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อตนเอง โรงเรยีน ครู 
และเพื่อน  
๔.ครรูู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถ
ส่งเสริมความสนใจ  ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

๒๘.โครงการสื่อสาร
สัมพันธ์ 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนทางเว็บไซต์ตลอดปีอย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจากการกจิกรรมเสียง
ตามสายทุกวัน 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนทางเพจตลอดปีอย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจากการกจิกรรมเสียง
ตามสายทุกวัน 

๒๙.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย 

๓๐.โครงการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

๑.มีการบริหารและการจดัการศึกษารองรับ
การกระจายอ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
๓.มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

๑.สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวใน
การบริหารงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
บริหารทั่วไป 
๒.เกิดกระจายอ านาจการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ในรูปคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๑.โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุกคน ไดร้ับความ
ช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุกคน ไดร้ับความ
ช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 

๓๒.โครงการสหกรณ์
ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  ทุกคน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน และ
การด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้บริการกับสหกรณ ์

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  ทุกคน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน และ
การด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้บริการกับสหกรณ ์
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๓๓.โครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุกคน ได้รับ
การยอมรับและไดร้ับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได ้

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุกคน ได้รับ
การยอมรับและไดร้ับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้ 

๓๔.โครงการเรียนฟรี ๑๕ 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  

๓๕.โครงการส่งเสริมการ
ท าผลงานทางวิชาการ 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจพฒันา
ตนเองและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจพฒันา
ตนเองและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

๓๖.โครงการนิเทศภายใน ๑.เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 
๒.เพื่อให้ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศภายในโดย
การสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้นเรยีน 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ยทุกกลุม่สาระการ
เรียนรูสู้งขึ้น 
๒.ครูทีไ่ด้รบัการนิเทศร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
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๓๗.โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบัน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนที่เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้
สอนนักเรียนจริงตามแผนที่เขียนไว้ 
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียนการ

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบันทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ที่เน้นหลักสตูรผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้
สอนนักเรียนจริงตามแผนที่เขียนไว้ 
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียนการสอน
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สอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ันเรียนทุก
คน 
๗.นักเรยีนทุกคนในโรงเรียน เรยีนรู้อย่างมี
ความสุขและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ขึ้น 

ที่สอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้ 
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ันเรียนทุก
คน 
๗.นักเรยีนทุกคนในโรงเรียน เรยีนรู้อย่างมี
ความสุขและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

๓๘.โครงการมหกรรม
วิชาการ 

ครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ๑. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.  นักเรียนได้แสดงออกในทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
๓.  นักเรียนได้ ร่วมแสดงผลงานของ
นักเรียนและมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

๓๙.โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้

นักเรียนทุกคนมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 
ตามความสนใจ ตามความถนัดของ
นักเรียนแตล่ะบุคคล 

 

๑. มีการบริหารจัดการเวลาเรยีน และจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ดา้นปฏิบัติ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศกัยภาพ 
ตามความสนใจ ตามความถนัดของนักเรียน
แต่ละบคุคล 
๒. นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
พัฒนาตนเองตามความสนใจ และความถนัด
อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับ
การเรยีนรู ้

๔๐.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร ์

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานโครงงาน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานโครงงาน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี

๔๑.โครงการสอนซ่อม
เสรมิ 

๑.นักเรยีนร้อย ๙๕ ที่ได้รับการสอนซ่อม
และสอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑.นักเรยีนร้อย ๑๐๐ ที่ไดร้ับการสอนซ่อม
และสอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๔๒.โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑.มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา 

๑.มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๒.มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้และ
ปฏิบัติการท าขนมไทย และพวงกุญแจ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๔๓.โครงการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกท่านใน
โรงเรียน เข้าร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา” ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูผู้สอนและผู้บริหาร น าองค์ความรู้ที่
ได้จาก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปบริหารและจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนได้ 
 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกท่านใน
โรงเรียน เข้าร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา” ร้อยละ ๑๐๐ ทุกวัน
อังคารตลอดปีการศึกษา 
๒. ครูผู้สอนและผู้บริหาร น าองค์ความรู้ที่ได้
จาก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไป
บริหารและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา ผู้เรียน มีการ
รายงานผลสะท้อนกลับการ PLC  
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ตอนที่ ๒  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 

การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน ได้ด่าเนินการบริหารงานโรงเรียน  ตามแนวทาง          
การกระจายอ่านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง ก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธี           
การกระจายอ่านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น        
๔  ด้านได้แก่   ด้ านการบริหารวิชาการ  ด้ านการบริหารงบประมาณ  ด้ านการบริหารทั่ วไป                        
ด้านการบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม การพัฒนา
ตามกระบวนการ PDCA, SBM ดังนี้ 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

แผนงานวิชาการ 
(นางอ่านวย บวัโต) 

แผนงานงบประมาณ 
(นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ) 

แผนงานบุคลากร 
(นายธนันธร สริิอาภรณ์) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(น.ส.อรวรรณ เจริญธรรมรักษา) 

๑.  การพัฒนาหรือการด่าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖.  การวัดผล ประเมินผล และ
ด่าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
๗.  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
๙.  การนิเทศการศึกษา    

๑.  การจัดท่าแผนงบประมาณและค่า
ขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการสา่นักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.  การจัดท่าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
๓.  การอนุมัติการจา่ยงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
๔.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๖.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

๑.  การวางแผนอัตราก่าลัง 
๒.  การจัดสรรอัตราก่าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
๔.  การเปลี่ยนต่าแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๕.  การด่าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
๘.  การด่าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
๙.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 

๑,  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒.  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผน 
๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน     
๗.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘.  การด่าเนินงานธุรการ   
๙.  การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(นายธนันธร สิริอาภรณ์) 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
(น.ส.ศราวดี ม่วงสด)  
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๑๓.  การประสานความร่วมมอืในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดท่าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
๑๗.  การพัฒนาสื่อ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

๗.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
๑๐.  การการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสด ุ
๑๒.  การก่าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดท่าและจัดหาพัสด ุ
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล บา่รุงรักษาและ
จ่าหน่ายพัสด ุ
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
๑๙.  การจัดท่าบัญชกีารเงิน 
๒๐.  การจัดท่ารายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน 
๒๑.  การจัดท่าหรือจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

๑๐.  การรายงานการด่าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
๑๒.  การจัดระบบและการจัดทา่
ทะเบียนประวัต ิ
๑๓.  การจัดท่าบัญชีรายชื่อและการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
๑๖.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๗.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมส่าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๘.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๙.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๐.  การจัดท่าส่ามะโนประชากร 
๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
๑๙.  งานประสานราชการสว่นภูมภิาค
และส่วนท้องถิ่น   
๒๐.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

วิสัยทัศน์ 

         โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 

  ๑. ส่งเสริม และพัฒนา ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
  ๒. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๕. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมท่า ร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ๖. ก่ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๗. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๘. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๙. ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
  ๑๐. ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

         ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
  ๒.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
 
เป้าประสงค์ 
  ๑.  ผบูริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
  ๒.  กระบวนการบริหารและจัดการศึกษาเป็นเลิศ 
  ๓.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียนสูงขึ้น 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
๓) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
๕) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑) ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมจิตสังคมและจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของ
สังคม  

๒) ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม  

๓) ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

๔) ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี  

๕) ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ

  
๗) ร้อยละของผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง

ข่มเหงรังแก  
๘) ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ

อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
๓.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มี

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิตและการท่างาน 
๒) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
๓) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑.จุดเน้นแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาสอดคล้องกับแผนการ
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ศึกษาชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครู และสถานศึกษา 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย  
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่  
2.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๒.ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
 

3.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑. แนวคิดหลักท่ีใช้พัฒนาโรงเรียน 
แนวคิดหลักท่ีโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการ คือ การท่างานแบบมีส่วนร่วม โดยมี  การร่วม

คิดร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย  โดยการใช้วงจรการท่างานแบบ 
เดมมิ่ ง (Deming) PDCA (Plan Do Check Action) ในทุกกิจกรรมที่ มีการด่ าเนินงาน  โดยมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติอย่างมีระบบ  ข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง จะได้รับการแก้ไขปัญหาในทันที โดยมี
จุดเริ่มต้นการท่างานที่ส่าคัญ คือ สร้างความตระหนัก (awareness) ให้เกิดแก่บุคลากรในการท่างานทุก
กิจกรรม  พัฒนาสู ่การปฏ ิบ ัต ิด ้วยความเพ ียรพยายาม  (attempt) จนงานประสบความส่าเร็จ 
(achievement) 

การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีหน้ าที่ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็น
สถานศึกษาของรัฐ จึงต้องน่าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า  “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล ด้วยหลักการดังกล่าว ได้แก่ 

๑.  หลักนิติธรรม  ๒.  หลักคุณธรรม 
๓.  หลักความโปร่งใส  ๔.  หลักการมีส่วนร่วม 
๕.  หลักความรับผิดชอบ ๖.  หลักความคุ้มค่า 
หลักธรรมาภิบาลจึงถูกน่ามาบูรณาการเข้ากับการด่าเนินงานด้านต่าง  ๆ ของโรงเรียน คือ              

การด่าเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเป้าหมายในการจัด
การศึกษา คือ ท่าให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ดังแผนภูมิภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคล ดังนี้ 
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๒. นวัตกรรมในการบริหาร 

                   โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสนได้พัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนในรูปแบบการบริหารแบบ T4 Model School 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โดยมีความคิดรวบยอดว่า การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพนั้น การมีทีมท่างานที่เข้มแข็งหรือการท่างานเป็นทีมคือสิ่งส่าคัญ การส่งเสริม
ศักยภาพครูเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษามากที่สุด การมีเครื่องมือที่ดีย่อมทุ่นแรงและอ่านวย
ความสะดวกได้ ICT จึงเป็นทั้งเครื่องมือการบริหารจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลักหรือเป็นพื้นฐานในการคิด เป็นทางลัดไปสู่ความส่าเร็จ  
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การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงขึ้น 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑.โครงการพลิกโฉม
โรงเรียนนักเรียน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี 
ตามแนวคิด BBL 

๑. เพื่ อพลิก โฉมโรงเรียนตาม
แนวคิด BBL 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ใน ๑ ปี 

๑. โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน 
ได้แก่ สนามเด็กเล่น / 
ห้องเรียน / 
กระบวนการเรียนรู้แบบ 
BBL / มีหนังสือ
แบบฝึกหัดและใบงาน / 
มีสื่อและนวัตกรรมที่
กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน 

มฐ.๑  

๒.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสองภาษา 
EBE 

๑.เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ในเรื่องการ   
 สื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒.เพื่อจัดท่า จดัหา และใช้สื่อการ
สอนในการจัดการเรียนการสอน
สองภาษาในวิชาวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาและศิลปะ 
๓.เพื่อพัฒนาครผูู้สอน  
 

๑.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ 
และช้ัน ป.๔ ทุกคนมี
การพัฒนาในด้านการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
๒.นักเรยีนช้ัน ป.๑และ 
ป.๔  ทุกคนมีผลการ
ประเมิน 
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ดแีละพอใช้ 
๓.ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ช้ัน 
ป.๑ และ ป.๔ เพิ่มขึ้น 

มฐ.๑ ๑,๕ 

๓.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่าน 

๑. เพื่อกระตุ้น เร่งเร้าครูและ
นักเรียนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อ่านท้ังระบบ 
๒. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น 
ป. ๑ – ๓ อ่านค่าในบัญชีค่าพ้ืนฐาน
ได้ทุกค่า 
๓. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น 
ป. ๔ – ๖ อ่านค่าใหม่ในบทเรียนได้
ทุกคน 
๔. เพื่อให้ ร.ร.ประถมฐานบิน
ก่าแพงแสนปลอดนักเรียนอ่านไม่
ออก 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ทุกคนได้รับการทดสอบ
ความสามารถดา้นการ
อ่าน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ช้ัน ป.๑ – ป.๖ ทุกคน 
อ่านหนังสือออก ๑๐๐ 
% อย่างมีคุณภาพมาก
ขึ้น 

มฐ.๑  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๔.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑.เพื่อยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ให้สูงข้ึน 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก่าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก่าหนด  

มฐ.ที๑่  

๕.โครงการประกวด
ความสามารถทางวิชาการ 

๑.เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้
แสดงออกตามความสามารถและ
ความสนใจ 
๓.เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู้ต่างๆของครู
ให้ดียิ่งข้ึน 
๔.เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนางานทางวิชาการแก่ครูให้
มากยิ่งข้ึน 

๑.มีการจัดประกวด
ความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อม
นักเรียนท่ีชนะเลิศระดับ
โรงเรียนไปประกวดใน
ระดับอื่นๆไป 

มฐ.ที่ ๑  

๖.โครงการหมอภาษา
พัฒนาเยาวชน 

๑.เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยของนักเรยีนให้
ถูกต้อง ชัดเจน งดงาม สนองพระ
ราชด่ารสั 
๒.เพื่ออนุรักษ์  เชิดชูคุณคา่ของ
ภาษาไทย  

๑. จ่านวนผู้อนรุักษ์
ภาษาไทย เป็นครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถม
ฐานบินก่าแพงแสน ท่ีมา
ใช้บริการด้าน 
๒.นักเรียนโรงเรียน
ประถมฐานบิน
ก่าแพงแสนทุกคนใช้
ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

มฐ.ที่ ๑  

๗.โครงการการสอนแบบ
โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด มีทักษะ
กระบวนการท่างาน และมีนสิัยใฝ่
รู้ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการคดิ
รวบยอด มีทักษะ
กระบวนการท่างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

มฐ.ที๑่,๓  

๘.โครงการค่ายพัฒนา ๑.เพื่อให้นักเรยีนได้รับ ๑.นักเรยีนทุกคน เข้า มฐ.ที่ ๑  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

วิชาการ ประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการ
เรยีนในห้องเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีนิสยั
เป็นคนช่างสังเกต หาข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมลู รู้จักวางแผนและ
สรุปในสิ่งท่ีตนเองได้พบเห็น 
๓.เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน 
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
๔.เพื่อฝึกการมีวินัย รู้จักเสยีสละ
ตรงต่อเวลา รู้จักเป็นผู้น่า และผู้
ตามที่ดสีามารถน่าเอา
ประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 
๕.เพื่อให้นักเรยีน คณะครู และ
บุคลากรในชุมชนได้มีความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ  

ร่วมโครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความ
ตระหนักถึงความส่าคญั
และส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมคา่ยพัฒนา
วิชาการ 

๙.โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

๑. เพื่อปรับปรุง พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ  
๒.  เพื่อให้ครูผูส้อนสามารถน่า
หลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อทบทวนคุณภาพของหลักสตูร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
ประถมฐานบินก่าแพงแสนอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี
 

เชิงปริมาณ  
๑. สถานศึกษามี
หลักสตูรสถานศึกษา 
และหลักสตูร ๘  กลุม่
สาระ และ ๑ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครบถ้วนสมบรูณ์ และ
สาระเพิ่มเติม ๓ 
รายวิชา 
เชิงคุณภาพ  
๑. หลักสูตรมีความ
ชัดเจน เหมาะสม 
สามารถน่าไปจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ครูผูส้อนทุกคน
สามารถพัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา 

มฐ.ที่ ๑  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

และกลุม่สาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 
ทุกวิชาได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
ท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ
 

 
กลยุทธที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑๐.โครงการเด็กไทยท่า
ได ้

๑.เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร
ที่สะอาดปลอดภยั  ส่งเสริมทันต
สุขภาพ และสุขาน่าใช้ในโรงเรียน 
๒.เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมด้าน
สุขภาพนักรเยน ในเรื่องการ
บริโภคอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก และพฤติกรรมการใช้และ
รักษาความสะอาดส้วม 
 

นักเรียนทุกคน  มี
สุขภาพท่ีดีทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติ 
ปัญญา  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหาร
สะอาด  ปลอดภัย  
จ่านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟัน
ดีจ่านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้
จ่านวน  ๑๖  ข้อ 

มฐ.ที๑่ ๑ 

๑๑.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน 

๑.เพื่อบริการนักเรยีนด้านอนามัย
และทันตสุขภาพ 
๒.เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์  
ความร่วมมือ  กับชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ที่
ถูกต้องสามารถน่าไปปฏบิัติใน

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับ
บริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตร
บันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมี

มฐ.ที๑่  



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๕๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ชีวิตประจ่าวันได ้
๔.เพื่อให้นักเรยีนมสีุขภาพกาย
และจิตทีด่ี ปฏิบัตตินตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 

สุขภาพกายและจติที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑๒.นักเรียนไทยสุขภาพด ี เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดช่ืน ดี
งาม พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ
ของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ และน่าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อน 
และครอบครัว 
 

1 .ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง
นัก เรียน มีพฤติกรรม
ทางสุขภาวะเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละ 90 ของครู 
ผู้ บ ริ ห า ร  บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา มีพฤติ
กรรมการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างพฤติกรรมทาง
สุขภาวะ ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และ ชุมชน 
3.มีเครือข่ายการศึกษาที่
ให้ความร่วมมือพัฒนา
และมีบทบาทในการ
ส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด ก า ร
พัฒนาสุขภาวะ 
4.โรงเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้และบริหาร
จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
การศึกษา 

มฐ.ที๑่  

๑๓.โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง(ปฐมวัย) 

๑.เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้น
พัฒนาการของนักเรียนด้วย
กิจกรรมกลางแจ้ง 
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวท่ี
คล่องแคล่ว 
 

มฐ.ที๑่,๓ ๑ 

๑๔.โครงการปฐมวัยวิถี
พุทธ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมวยัวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕  
มีความซื่อสตัย์  
กตัญญูกตเวที เมตตา
กรุณาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 
 

มฐ.ที ่๑  ๒ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๕๒ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑๕.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬา
ภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
-กิจกรรมการแสดง
ความสามารถดา้นศิลปะ
และนาฏศิลป ์
-กิจกรรมวงดรุิยางค์
โรงเรียน 

๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยัรัก
การออกก่าลังกาย รักในศลิปะ
และดนตร ี
๒.เพื่อสร้างความสามัคคี และรูจ้ัก
การท่างานร่วมกัน 
๓.เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและร่วม
กิจกรรมที่มคีวามถนัด 
๔.เพื่อให้มีความรู้และหลีกเลีย่งยา
เสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
๕.เพื่อให้นักเรยีนตระหนักถึง
คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ  มี
นิสัยรักการออกก่าลัง
กาย รักในศิลปะและ
ดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
รู้จักการท่างานร่วมกัน 
และรูจ้ักความสามัคค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีร่างกายแข็งแรงและ
ร่วมกิจกรรมที่มีความ
ถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความรู้และหลีกเลี่ยง
ยาเสพตดิรวมทั้งรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
ตระหนักถึงคณุค่าด้าน
ดนตรีและศลิปะอีกท้ัง
ช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มฐ.ที๑่  

๑๖.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-
กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย  เกดิ
ความรู้  ความช่านาญ ท้ังวิชาการ
และวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนค้นพบความสนใจ  
ความถนัด และพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว   
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าขององค์
ความรู้ต่างๆ สามารถน่าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง 
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาบุคลิกภาพ 
เจตคติ ค่านยิมในการด่าเนินชีวิต
และเสรมิสร้างศีลธรรมจริยธรรม 
๕.เพื่อให้ผูเ้รียนมีจิตส่านึกและท่า
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ 
สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 

มฐ.ที่ ๑  



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑๗.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
-กิจกรรมวันส่าคัญทาง
พุทธศาสนา 
-กิจกรรมท่าดไีมต่้องเดี๋ยว
นาทีเดียวใต้รม่ธงไทย 

๑ .เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด ค วาม
ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
๒.เพื่อให้ครูน่าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  มาใช้ประกอบการ
สอน 
๓.เพื่อให้นักเรียนได้กิน อยู่ ดู ฟัง 
อย่างมีสติ 
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงามให้กับนักเรียน 
๕.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ปฏิบั ติตนในการอยู่ ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับ
การปลู กฝั งคุณ ธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
ประสงค์ 

มฐ.ที่ ๑  

๑๘.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมศาลา
ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจาย
ข่าว 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ
เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
๒ .เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย น มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม
และประเทศชาติ 
๓.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ตามแบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนทุกคนมีความ
รับผิ ดชอบต่อตน เอง  
ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ 
๒ .นั ก เรี ย น ทุ ก ค น มี
พฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๔  
มีความเข้าใจในระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

มฐ.ที่ ๑  

๑๙.โครงการอนรุักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน  มี
ความรู้  ความเข้าใจ  มีความ
ตระหนักและจติส่านึกท่ีดี  รู้
คุณค่าของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงจนเป็นนิสยั และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

 

๒.นักเรยีนร้อยละ  ๙๕  
รู้คุณคา่ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ที่ ๑  

๒ ๐ .โค ร งก ารป ฐม วั ย
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง าน แ ล ะ

๑.เพื่อให้รู้คณุค่า รูจ้ักใช้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมวยั

มฐ.ที่ ๑  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒๑.โครงการคุณธรรมนา่
ความรูสู้่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.เพื่อน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมในด้านการจัดกิจกรรม 
และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
๒.เพื่อน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์และบูรณา
การสู่การเรยีนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได้น้อม
น่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นหลักในการด่าเนินชีวิต 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด่าเนิน
ชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของ
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มี
แผนการจดัการเรียนรู้ที่
น่าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ 

มฐ.ที่ ๑  

 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๒๒.โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้จักการ
คิด  การค้นคว้าหาความรูม้ีทักษะ
ในการท างาน  มีความมั่นใจและ 
กล้าแสดงออก  มีความรับผดิชอบ 
สื่อสารการเรียนรู้  และชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง 
2.เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร ์
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ  สามารถใช้วิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

1.นักเรยีนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
2.นักเรยีนร้อยละ 85 มี
ผลงานโครงงานอย่าง
น้อย 1 เรื่อง/ป ี
 

มฐ.ที ่๑  



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๕๕ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ผู้เรยีน 
๒๓.โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ 
๒.เพื่อพัฒนาครูเป็นนักออกแบบ
การเรียนรู้ 
๓.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมใหม่
ทางเทคโนโลยี 

๑. ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยี
เรียนรูเ้นื้อหาดิจติอลที่
ครูเลือกมาแล้ว มีการใช้ 
App เพื่อการท่างาน
(productivity App) 
เป็นส่วนหน่ึงของงานท่ี
ครูผูส้อนมอบหมายให้
ท่าอย่างสม่่าเสมอ 
๒. ครูใช้เทคโนโลย ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละวันอยา่ง
สม่่าเสมอ 
๓. สภาพแวดล้อมใหม่
ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี  ที่
ยืดหยุ่น 

มฐ.ที ่๑  

๒๔.โครงการห้องสมุด
อัจฉริยะ 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก
ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ 
๒.เพื่อเตรียมนักเรียนใหม้ี
ประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด
เพื่อสร้างนิสยัรักการอ่าน และการ
ค้นคว้า  เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
๓.เพื่อให้บริการและความสะดวก
แก่ครูในการเลือกใช้หนังสือ  และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องสมดุ
เพื่อประโยชน์ในการสอน 
๔.เพื่อส่งเสรมิและแนะแนวการ
อ่านแก่นักเรียนให้นักเรียน
สามารถหาความสุข ความ
เพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งมี
วิจารณญาณในการอ่าน 

๑.เตรียมหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและ
โครงการของโรงเรียนให้
บรรลุ   หลักการและ
จุดมุ่งหมายที่วางไว ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  
ได้มีทักษะในการใช้
หนังสือและ
โสตทัศนวัสดุ  เพื่อ
ประโยชน์ใน  การศึกษา
ค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ 
สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมี
ความสามารถในการ
อ่าน  มีนิสัยรัก  การ
อ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  
เก็บ  รักษา  และ
ซ่อมแซมหนังสือได ้

มฐ.ที่ ๑  

 
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๒๕.โครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร
บริหารการศึกษา 

๑.เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
น่าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน 
๒.เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนการควบคุม และการ
ปฏิบัติการของโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.เพื่อให้บริการทางการศึกษา
แบบออนไลน ์

๑.มสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการทาง
การศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการ
บริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 
๓.ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารร้อยละ ๑๐๐ มี
ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการในระดับดมีาก 

มฐ.ที่  ๒  

๒๖.โครงการอบรม 
พัฒนาบุคลากร 
 

๑.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนการสอนให้เป็นครู
มืออาชีพ 
๒.เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดร้ับ
การพัฒนาความรูร้อบด้านใหเ้ท่า
ทันเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม
ในสังคมโลกท่ีเปลี่ยนไป 

๑.บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความสามารถ
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน เป็นครูมืออาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มี
ความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในสังคม
โลกท่ีเปลี่ยนไป 

มฐ.ที่ ๑  

๒๗.โครงการพัฒนาพ่อแม่
ปฐมวัย 

1.เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
2.เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
สามารถวางรากฐานหรือเลี้ยงดู
ด้วยวิธีท่ีถูกต้องและน าไปปฏิบตัิ
ได ้
3.เพื่อเป็นการส่งเสรมิคุณธรรม  
จริยธรรมและมีนสิัยรักการอ่าน
ให้กับเด็ก 

๑.พ่อ-แม่ หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวัยทุกคนไดร้ับการ
พัฒนา 
๒.เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 
 

มฐ.ที่ ๒  

๒๘.โครงการแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มี
ทักษะการด่าเนินชีวิต เป็นคนดี 
คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๒.เพื่อใหผู้เ้รยีนรู้จักตนเองมคีุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ค้นพบและพัฒนา 

๑.ผูเ้รียนทุกคนใน
โรงเรียนประถมฐานบิน
ก่าแพงแสนไดร้ับการ
แนะแนวที่ถูกต้อง 

มฐ.ที่ ๑  



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๕๗ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ศักยภาพของตนเอง และสามารถ
คิดตัดสินใจ  แก้ปัญหาช่วยเหลือ
ตนเองได ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนักถึง
ความส่าเร็จในการศึกษา การ
วางแผนในการศึกษาต่อและ
บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อตนเอง 
โรงเรียน ครู และเพื่อน  
๔เพื่อส่งเสริมใหค้รูรูจ้ักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถส่งเสริมความ
สนใจ  ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน
ได้ถูกต้องเหมาะสม 

๒๙.โครงการสื่อสาร
สัมพันธ์ 

๑.เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การ
ด่าเนินงานของโรงเรยีนแก่
ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบ 
๒.เพื่อรายงานผลการด่าเนินงาน
ของโรงเรียนทางเว็บไซต์ และจุล
สาร 
๓.เพื่อจัดกิจกรรมในเวลาพัก
กลางวัน ให้นักเรียนได้รับความรู้ 
สาระจากการกิจกรรมเสยีงตาม
สาย 
 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน 
รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด่าเนินงานของโรงเรยีน 
๒.มีการรายงานผลการ
ด่าเนินงานของโรงเรยีน
ทางเว็บไซต์ตลอดปี
อย่างสม่่าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพัก
กลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจาก
การกิจกรรมเสียงตาม
สายทุกวัน 

มฐ.ที่ ๒  

๓๐.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 

๑.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
๒.เพื่อสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาดและ
ปลอดภัย 

๑.อาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้
งาน 
๒.บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนสวยงาม 
สะอาด รม่รื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและ
ปลอดภัย 

มฐ.ที่ ๒  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๓๑.โครงการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

๑..เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและ
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารบุคคล และบรหิาร
ทั่วไป 
๒.เพื่อกระจายอ่านาจการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ใน
รูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๑.มีการบริหารและการ
จัดการศึกษารองรับการ
กระจายอ่านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
๓.มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน
(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 

มฐ.ที่ ๒  

๓๒.โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนยากจนใน
เรื่องของอุปกรณ์การเรียน  เสื้อผา้  
กระเป๋า รองเท้า และ
ทุนการศึกษา 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุก
คน ได้รับความ
ช่วยเหลือเหลือจาก
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๒  

๓๓.โครงการสหกรณ์
ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้

๑.เพื่อปลูกฝังความรู้ และทักษะ
พื้นฐานเกีย่วกับสหกรณร์้านค้า
ให้กับนักเรียน 
๒.เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริง
หลังจากได้เรยีนรู้หลักการ  
อุดมการณ์ และภาคทฤษฎ ี
๓.เพื่ออ่านวยความสะดวกแก่คณะ
ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ในการ
ซื้อสินค้า 
๔.เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าท่ีมี
ราคาต่่ากว่าท้องตลาด 
๕.เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ีในการ
ท่างานร่วมกันให้แก่นักเรียน 
๖.เพื่อสอดคล้องกับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม
ประสบการณ์ต่าง ๆ 

๑.นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  
ทุกคนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได ้
๒.โรงเรียนมีรายได้  
สามารถน่าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน และ
การด่าเนินการด้านต่าง  
ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับ
ประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้
บริการกับสหกรณ ์

มฐ.ที่ ๒  

๓๔.โครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษได้เข้ารับ   
การศึกษาในระบบโรงเรียนเปดิ 
๒.เพื่อให้เด็กพิเศษไดรู้้จักช่วยเหลอืตนเอง          
และสามารถอยู่ในสังคมได ้
๓.เพื่อให้สังคมและบคุคลทั่วไปยอมรับและ      
เข้าใจคนพิการ 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขต
พื้นที่ได้รับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามา
เรียนร่วมทุกคน ไดร้ับ
การยอมรับและไดร้ับ

มฐ.ที่ ๑  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่
ร่วมกับสังคมได ้

๓๕.โครงการเรียนฟรี ๑๕ 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

     เพื่ อ  ให้ นั ก เรี ย น ทุ ก ค น มี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส่าหรับรายการหนังสือ
เ รี ย น  อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  

นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส่าหรับ
รายการหนั งสื อ เรียน 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  

มฐ.ที่ ๒  

๓๖.โครงการส่งเสริมการ
ท่าผลงานทางวิชาการ 

๑.เพื่อให้บุคลากรครูใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะงานวิจัย 
๒.เพื่อให้บุคลากรครูใน
สถานศึกษามีความรู้ในการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
๓.เพื่อให้ระบบการบริหารงาน
วิชาการมีความต่อเนื่องและพัฒนา
ควบคู่ไปกับระบบการจัด 

๑.บุคลากรครูใน
สถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการ
ประเมินเลือ่นวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ 
๙๐ สนใจพัฒนาตนเอง
และตดิตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

มฐ.ที่ ๓  

๓๗.โครงการนิเทศภายใน ๑.เพือ่ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้น 
๒.เพื่อให้ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศ
ภายในโดยการสังเกตการสอนและ
เยี่ยมชั้นเรียน 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สูงขึ้น 
๒.ร้อยละของครูทีไ่ด้รับ
การนิเทศ 

มฐ.ที่ ๒  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๓๘.โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส่าคญั 

๑.เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครู
ในโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
๒.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคน
เขียนแผนการจัดกาเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสา่คัญ(คดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแก้ปัญหา) 
๓.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคน 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้
เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
๔.เพื่อให้ครูในโรงเรียนนา่แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นไปใช้สอน
กับนักเรียนจริง 
๕.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคนสรา้ง
นวัตกรรม สื่อ การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกัน แผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๖.เพื่อให้ครูทุกคนโรงเรยีนจัดท่า
การวิจัยในช้ันเรียน 
๗.นักเรยีนเรยีนรู้อย่างมีความสุข 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 

๑.มีหลักสตูร
สถานศึกษาและเป็น
ปัจจุบันทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสา่คัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนที่
เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 
๔.ครูทุกคนน่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้สอน
นักเรียนจริงตามแผนท่ี
เขียนไว ้
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ 
การเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท่าการ
วิจัยในช้ันเรียนทุกคน 
๗.นักเรยีนทุกคนใน
โรงเรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีขึ้น 

มฐ.ที่ ๓   

๓๙.โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
งดจัดงาน) 

๑.  เพื่อน่าเสนอผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุม่
สาระการเรียนรูไ้ด้อยา่งชัดเจน 
๒.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๓.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วม
แสดงผลงานของนักเรียนและมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน 
๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ครูและนักเรียนทุกคนได้
ร่วมกิจกรรม 

มฐ.ที่ ๓   
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
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สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ให้บรรลเุป้าหมายของหลักสูตร 
๔๐.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร ์

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนรู้จักการ
คิด  การค้นคว้าหาความรูม้ีทักษะ
ในการท่างาน  มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก  มีความรับผดิชอบ 
สื่อสารการเรียนรู้  และชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง 

๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ  สามารถใช้วิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
มีผลงานโครงงานอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง/ป ี

มฐ.ที่ ๓  

๔๑.โครงการสอนซ่อม
เสรมิ 

๑.เพื่อสอนซ่อมนักเรียนทีเ่รียนไม่
ทันเพื่อน ให้เรียนทันเพื่อน 
๒.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่เรียนดีอยู่
แล้วให้เรียนดียิ่งขึ้น 
๓.เพื่อเป็นการฝึกการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

๑.นักเรยีนร้อย ๙๕ ที่
ได้รับการสอนซ่อมและ
สอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

มฐ.ที่ ๓   

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๔๒.โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
๒.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจใน
การเข้าใช้แหล่งเรยีนรู ้
๓.เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมใน
การใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้
๔.เพื่อส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู ้

๑.มีการเช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา 
และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัท่า
หลักสตูรระดับ
สถานศึกษา 
๓.ผู้ที่เกีย่วข้องร้อยละ 
๙๐ มคีวามพึงพอใจต่อ
การใช้แหล่งเรียนรู้และ

มฐ.ที่ ๓  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับดีมาก 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๔๓.โครงการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา 

เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC : Professional 
Learning Community)ใน
โรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
แ ล ะ ค รู ทุ ก ท่ า น ใ น
โรงเรียน เข้าร่วม ชุมชน
แ ห่ งก า ร เรี ย น รู้ ท า ง
วิชาชีพในสถานศึกษา” 
ร้อยละ 100 
2 .  ค รู ผู้ ส อ น แ ล ะ
ผู้บริหาร น าองค์ความรู้
ที่ได้จาก ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ไป
บริหารและจัดการเรียน
การสอนที่ มี คุณ ภาพ 
สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้ 
 

มฐ.ที่ ๓  
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ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการ
ด าเนินการ น าเสนอตามล าดับดังนี้  คือ 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.๒ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
๒.๓ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
๒.๕ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประกอบด้วย  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
๓) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านออกเขียนได้ 
๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แยกรายข้อ(เพ่ิมคุณธรรม

พ้ืนฐาน ๘ ประการ ใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
๕) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๖) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๑.โครงการพลิกโฉม
โรงเรียนนักเรียน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี 
ตามแนวคิด BBL 

๑. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน ได้แก่ 
สนามเด็กเล่น / ห้องเรียน / กระบวนการ
เรียนรู้แบบ BBL / มีหนังสือแบบฝึกหัดและ
ใบงาน / มีสื่อและนวตักรรมที่กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนไดทุ้กคน 

๑. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน ได้แก่ 
สนามเด็กเล่น / ห้องเรียน / กระบวนการ
เรียนรู้แบบ BBL / มีหนังสือแบบฝึกหัดและ
ใบงาน / มีสื่อและนวตักรรมที่กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนไดทุ้กคน 
 

๒.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสองภาษา 
EBE 

๑.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีการ
พัฒนาในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
๒.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีผลการ

๑.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีการ
พัฒนาในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
๒.นักเรยีนช้ัน ป. ๑ - ป.๖ ทุกคนมีผลการ
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีและพอใช้ 
๓.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ช้ัน 
ป. ๑ - ป.๖ เพิ่มขึน้ 

ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีและพอใช้ 
๓.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ช้ัน 
ป. ๑ - ป.๖ เพิ่มขึ้น 

๓.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่าน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมายทุกคนได้รบัการ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมายช้ัน ป.๑ – ป.๖ ทุก
คน อ่านหนังสือออก ๑๐๐ % อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น 

๑. ครูและนักเรียนสนใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่านท้ังระบบ 
๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ป. ๑ – ๓ อ่านค า
ในบัญชีค าพื้นฐานได้ทุกค า 
๓. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ป. ๔ – ๖ 
อ่านค าใหม่ในบทเรียนได้ทุกคน 
๔.ร.ร.ประถมฐานบินก าแพงแสนปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออก 

๔.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มคีวามพึง
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มคีวามพึง
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน 

๕.โครงการประกวด
ความสามารถทางวิชาการ 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนทีช่นะเลิศ
ระดับโรงเรยีนไปประกวดในระดับอื่นๆไป 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพื่อค้นหาตัวแทน
แข่งขันในระดับต่างๆ 
๒.นักเรยีนได้แสดงออกตามความสามารถ
และความสนใจ 
๓.มีการจัดการเรยีนการสอนสาระการ
เรียนรูต้่างๆของครูให้ดยีิ่งข้ึน 
๔.เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานทาง
วิชาการแก่ครูให้มากยิ่งข้ึน 

๖.โครงการหมอภาษา
พัฒนาเยาวชน 

๑. จ านวนผู้อนุรักษ์ภาษาไทย เปน็ครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ที่มาใช้บริการ 
๒.นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 

๑. จ านวนผู้อนุรักษ์ภาษาไทย เปน็ครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ที่มาใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 90 
๒.นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 

๗.โครงการการสอนแบบ
โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด มีทักษะกระบวนการท างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด มีทักษะกระบวนการท างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

๘.โครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความ

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความ
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
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เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
วิชาการ 

เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๙.โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสตูร ๘  กลุ่มสาระ และ ๑ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สาระเพิ่มเติม ๓ รายวิชา 
เชิงคุณภาพ  
๑. หลักสูตรมีความชัดเจน เหมาะสม 
สามารถน าไปจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ครูผูส้อนทุกคนสามารถพัฒนาการเรยีน
การสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ทุกวิชาไดร้ับการ
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ
 

เชิงปริมาณ  
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสตูร ๘  กลุ่มสาระ และ ๑ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สาระเพิ่มเติม ๓ รายวิชา 
เชิงคุณภาพ  
๑. หลักสูตรมีความชัดเจน เหมาะสม 
สามารถน าไปจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ครูผูส้อนทุกคนสามารถพัฒนาการเรยีน
การสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ทุกวิชาไดร้ับการ
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ
 

 
กลยุทธที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๑๐.โครงการเด็กไทยท า
ได ้

นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีท้ังทางร่างกาย  
จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟันดีจ านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้จ านวน  ๑๖  ข้อ 

นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีท้ังทางร่างกาย  
จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟันดีจ านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้จ านวน  ๑๖  ข้อ 

๑๑.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๑๒.นักเรียนไทยสุขภาพด ี 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีพฤติกรรมทาง
สุขภาวะเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละ 90 ของครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา มีพฤติกรรมการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ทางสุขภาวะ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน 
3.มีเครือข่ายการศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
พัฒนาและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาสุขภาวะ 
4.โรงเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และ
บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมทางสุข
ภาวะเพิ่มขึ้น 
2.ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 มีพฤติกรรมการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทาง
สุขภาวะ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน 
3.มีเครือข่ายการศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
พัฒนาและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาสุขภาวะ ได้แก่ รพ.จันทรุเบกษา 
4.โรงเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และ
บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา 

๑๓.โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง(ปฐมวัย) 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙7.67 มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

๑๔.โครงการปฐมวัยวิถี
พุทธ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความซื่อสัตย์  
กตัญญูกตเวที เมตตากรณุาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๙.๖1 มีความซื่อสัตย์ 
กตัญญูกตเวที เมตตากรณุาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 

๑๕.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬา
ภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
-กิจกรรมการแสดง
ความสามารถดา้นศิลปะ
และนาฏศิลป ์
-กิจกรรมวงดรุิยางค์
โรงเรียน 

๑.นักเรยีนร้อยละ๑๐๐  มีนิสยัรักการออก
ก าลังกาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการท างาน
ร่วมกัน และรู้จักความสามคัค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีร่างกายแข็งแรง
และร่วมกิจกรรมที่มีความถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีความรูแ้ละ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักถึงคุณค่า
ด้านดนตรีและศิลปะอีกท้ังช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนทุกคน มีนิสยัรักการออกก าลัง
กาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.นักเรยีนทุกคน รู้จักการท างานร่วมกัน 
และรูจ้ักความสามัคค ี
๓.นักเรยีนทุกคน มีร่างกายแข็งแรงและร่วม
กิจกรรมที่มคีวามถนัด 
๔.นักเรยีนทุกคน มีความรู้และหลกีเลี่ยงยา
เสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์
๕.นักเรยีนทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าด้าน
ดนตรีและศลิปะอีกท้ังช่วยกันอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๖.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 

๑.ผูเ้รียนทุกคนไดร้ับประสบการณ์ที่
หลากหลาย  เกิดความรู้  ความช านาญ ท้ัง
วิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ ค้นพบความสนใจ  
ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัว   
๓.ผูเ้รียนเห็นคณุค่าขององค์ความรู้ต่างๆ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง 
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๔.ผูเ้รียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคต ิค่านิยม
ในการด าเนินชีวิตและเสรมิสร้างศลีธรรม
จริยธรรม 
๕.ผูเ้รียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาต ิ
 

๑๗.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
-กิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
-กิจกรรมท าดไีมต่้องเดี๋ยว
นาทีเดียวใต้รม่ธงไทย 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๑๘.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมศาลา
ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจาย
ข่าว 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕  มีความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕  มีความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๑๙.โครงการอนรุักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ100 รู้คณุค่าของพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนทุกคน  รู้คุณค่าของพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม 

๒ ๐ .โค ร งก ารป ฐม วั ย
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง าน แ ล ะ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒๑.โครงการคุณธรรมน า
ความรูสู้่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการเรยีนรู้

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการเรยีนรู้
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ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
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22.โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 

1.นักเรยีนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
2.นักเรยีนร้อยละ 85 มผีลงานโครงงาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ป ี

1.นักเรยีนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
2.นักเรยีนร้อยละ 100 มีผลงานโครงงาน 
2 เรื่องในปีนี ้

๒3.โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

1. ผู้เรียนเรียนรูโ้ดยใช้เนื้อหาดิจิตอลที่
ปรับแต่งมาให้ตรงตามความสนใจ และ
ความชอบของตน โดยผูเ้รียนเป็นผู้สร้างและ
น าเสนอให้เห็นถึงความช านาญในการเรยีนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ 
2. ครูออกแบบแนวการจัดการเรยีนรู้ใหม่ 
ปรับเปลีย่นให้เหมาะกับแตล่ะบคุคล การ
สืบค้น การท างานร่วมกัน การทดลอง การ
สะท้อนความคดิ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร 
3. มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนนุการสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช้ันเรียน 

1. ผู้เรียนเรียนรูโ้ดยใช้เนื้อหาดิจิตอลที่
ปรับแต่งมาให้ตรงตามความสนใจ และ
ความชอบของตน โดยผูเ้รียนเป็นผู้สร้างและ
น าเสนอให้เห็นถึงความช านาญในการเรยีนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ 
2. ครูออกแบบแนวการจัดการเรยีนรู้ใหม่ 
ปรับเปลีย่นให้เหมาะกับแตล่ะบคุคล การ
สืบค้น การท างานร่วมกัน การทดลอง การ
สะท้อนความคดิ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร 
3. มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนนุการสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช้ันเรียน 

๒4.โครงการห้องสมุด
อัจฉริยะ 

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดเุพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียน
ให้บรรลุ   หลักการและจดุมุ่งหมายที่วางไว้ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  ได้มีทักษะในการใช้
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ  เพื่อประโยชน์ใน  
การศึกษาค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถคน้คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการอ่าน  
มีนิสัยรัก  การอ่าน  รวมทัง้สามารถใช้  เก็บ  
รักษา  และซ่อมแซมหนังสือได ้

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดเุพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียน
ให้บรรลุ   หลักการและจดุมุ่งหมายที่วางไว้ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีทักษะในการใช้
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ  เพื่อประโยชน์ใน  
การศึกษาค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถคน้คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการอ่าน  
มีนิสัยรัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  เก็บ  
รักษา  และซ่อมแซมหนังสือได ้
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๒5.โครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร
บริหารการศึกษา 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ทางการศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ทางการศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 

๒6.โครงการอบรม 
พัฒนาบุคลากร 
-อบรมการใช้โปรแกรม
ทะเบียนและงานวิชาการ 
-อบรม Logbook 
Teacher 
- อบรมพหุปัญญาพัฒนา
สมองสองซีก 
-การพัฒนาครูโรงเรียน
คุณภาพ สสวท. 

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนการสอน เป็นครมูอือาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสงัคมโลกท่ี
เปลี่ยนไป 

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนการสอน เป็นครมูอือาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสงัคมโลกท่ี
เปลี่ยนไป 

27.โครงการพัฒนาพ่อแม่
ปฐมวัย 

๑.พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยทุก
คนได้รบัการพัฒนา 
๒.เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1.เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถ
วางรากฐานหรือเลี้ยงดูด้วยวิธีท่ีถูกต้องและ
น าไปปฏิบตัิได ้

๒8.โครงการแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนไดร้ับการแนะแนวท่ีถูกต้อง 

๑.ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการด าเนิน
ชีวติ เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรูอ้ย่างมี
ความสุข 
๒.ผูเ้รยีนรู้จักตนเองมคีณุภาพเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนา 
ศักยภาพของตนเอง และสามารถคิด
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาช่วยเหลือตนเองได้ 
๓.ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าเร็จใน
การศึกษา การวางแผนในการศึกษาต่อและ
บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อตนเอง โรงเรยีน ครู 
และเพื่อน  
๔.ครรูู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถ
ส่งเสริมความสนใจ  ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

๒9.โครงการสื่อสาร
สัมพันธ์ 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
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โรงเรียนทางเว็บไซต์ตลอดปีอย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจากการกจิกรรมเสียง
ตามสายทุกวัน 

โรงเรียนทางเพจตลอดปีอย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจากการกจิกรรมเสียง
ตามสายทุกวัน 

30.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย 

๓1.โครงการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

๑.มีการบริหารและการจดัการศึกษารองรับ
การกระจายอ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
๓.มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

๑.สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวใน
การบริหารงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
บริหารทั่วไป 
๒.เกิดกระจายอ านาจการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ในรูปคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓2.โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุกคน ไดร้ับความ
ช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุกคน ไดร้ับความ
ช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 

๓3.โครงการสหกรณ์
ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  ทุกคน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน และ
การด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้บริการกับสหกรณ ์

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  ทุกคน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน และ
การด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้บริการกับสหกรณ ์

๓4.โครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุกคน ได้รับ
การยอมรับและไดร้ับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได ้

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุกคน ได้รับ
การยอมรับและไดร้ับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได ้

๓5.โครงการเรียนฟรี ๑๕ 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  

๓6.โครงการส่งเสริมการ
ท าผลงานทางวิชาการ 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจพฒันา
ตนเองและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจพฒันา
ตนเองและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

๓7.โครงการนิเทศภายใน ๑.เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 
๒.เพื่อให้ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศภายในโดย
การสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้นเรยีน 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ยทุกกลุม่สาระการ
เรียนรูสู้งขึ้น 
๒.ครูทีไ่ด้รบัการนิเทศร้อยละ ๑๐๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
๓8.โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบัน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนที่เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้
สอนนักเรียนจริงตามแผนที่เขียนไว้ 
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ันเรียนทุก
คน 
๗.นักเรยีนทุกคนในโรงเรียน เรยีนรู้อย่างมี
ความสุขและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ขึ้น 

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบันทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ที่เน้นหลักสตูรผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้
สอนนักเรียนจริงตามแผนที่เขียนไว้ 
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้ 
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ันเรียนทุก
คน 
๗.นักเรยีนทุกคนในโรงเรียน เรยีนรู้อย่างมี
ความสุขและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

๓9.โครงการมหกรรม
วิชาการ 

ครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ๑. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.  นักเรียนได้แสดงออกในทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
๓.  นักเรียนได้ ร่วมแสดงผลงานของ
นักเรียนและมีความรับผิดชอบร่วมกัน 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๔๐.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร ์

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานโครงงาน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานโครงงาน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี

๔๑.โครงการสอนซ่อม
เสรมิ 

๑.นักเรยีนร้อย ๙๕ ที่ได้รับการสอนซ่อม
และสอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑.นักเรยีนร้อย ๑๐๐ ที่ไดร้ับการสอนซ่อม
และสอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๔๒.โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑.มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา 

๑.มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๒.มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้และ
ปฏิบัติการท าขนมไทย และพวงกุญแจ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๔๓.โครงการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกท่านใน
โรงเรียน เข้าร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา” ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูผู้สอนและผู้บริหาร น าองค์ความรู้ที่
ได้จาก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปบริหารและจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนได้ 
 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกท่านใน
โรงเรียน เข้าร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา” ร้อยละ ๑๐๐ ทุกวัน
อังคารตลอดปีการศึกษา 
๒. ครูผู้สอนและผู้บริหาร น าองค์ความรู้ที่ได้
จาก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไป
บริหารและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา ผู้เรียน มีการ
รายงานผลสะท้อนกลับการ PLC  
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าเสนอเป็น ๒  ส่วน คือ                
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย   และผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

     

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

     

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ 

     

ระดับคุณภาพ      
 
  วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ด้านร่างกาย 
        ๑.จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพกาย สุขนิสัยที่ดีและ
รู้จักสิ่งเสพติดให้โทษเช่นในหน่วยการเรียนรู้เรื่องร่างกายของฉัน,เรื่องอาหารดีฯลฯ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของเด็กเช่นการแปรงฟัน การชั่งน้่าหนัก วัดส่วนสูงและอาหารเสริมนม            
มีการบันทึกการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
        ๒.ด่าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและ ทันตสุขภาพนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก
แพทย์โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  และร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาการด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง ท่าให้เด็กเกิด
พัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
ด้านอารมณ์ 
             ๑. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรี ฯลฯ ให้มีความหลากหลายและเน้นเด็กเป็นส่าคัญท่าให้
เกิดประสบการณ์ตรง เช่นกิจกรรมการวาดภาพ พับกระดาษ แสดงบทบาทสมมติเพ่ือให้รู้จักการแสดงออก
ได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
             ๒.ด่าเนินงานตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีปฐมวัยและโครงการพัฒนาการด้วย
กิจกรรมกลางแจ้งเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกชื่นชมในศิลปะและรักในธรรมชาติ 
ด้านสังคม 
              ๑.จดัท่าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้านความมี
ระเบียบวินัย,มีความซื่อสัตย์, การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และวัฒนธรรมไทย   ในกิจกรรมหลัก ๖ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๗๔ 

กิจกรรมของปฐมวัยโดยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงเพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการทีเหมาะสมตาม
วัยและน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 
              ๒.จัดด่าเนินงานตามโครงการธรรมะร้อยดวงใจ, โครงการวันส่าคัญเพ่ือให้เด็กได้รู้จักการปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 
ด้านสติปัญญา 
 ๑.จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านสติปัญญาในการคิดรวบยอดมีทักษะ
กระบวนการท่างานมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะด้านภาษา โดยครูจัดการเรียนรู้แบบ (Project 
Approach) ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องไข่วิเศษ เรื่องข้าว ฯลฯ  การแสดงบทบาทสมมติ   และกิจกรรม
สร้างสรรค์ฯลฯ  เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้แสวงหาค่าตอบด้วยตนเองสนใจสิ่งรอบตัวและมีพัฒนาการตรง
ตามมาตรฐาน 
 ๒. ด่าเนินงานตามโครงการการสอนแบบ(Project Approach) โครงการทัศนศึกษาฯลฯ เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการคิด การใช้ภาษาและกระบวนการเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้จัดให้มีการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับ
วัยให้กับเด็ก โดยครูภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
 
 ผลการพัฒนา          
           จากการสังเกตและการประเมินพัฒนาการ,การประเมินโครงการงานเอกสารต่างๆพบว่าเด็ก
ปฐมวัยส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  แต่ยังมีเด็กบางคนมีน้่าหนัก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น มีเด็กอ้วนเกินไป และผอมเกินไป ควรได้รับการแก้ไข 
 มีความร่าเริงแจ่มใส มั่นใจกล้าแสดงออกมีความสุขในการเรียนรู้ชื่นชมในศิลปะและรักธรรมชาติ 
เด็กปฐมวัยมีความตระหนักและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีพัฒนาการด้านสังคมโดยมีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมไทยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสามารถแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัวและเกิดความคิดรวบ
ยอดมีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ท่าให้เกิดจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ 
 
 จุดเด่น 
         จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมโดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ,การพัฒนาด้านร่างกายและมีการประเมินพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออก
โดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลัก ๖กิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะเกิดพัฒนาการตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการด้านสังคมให้เด็กได้มีส่วนร่วมและเกิดประสบการณ์ตรงที่เรียนรู้ถึง
คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานและเกิดความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยสามารถน่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได้ 
 จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการคิดมี
ทักษะกระบวนการท่างานโดยเรียนรู้แบบ(Project Approach) และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๗๕ 

 แนวทางการพัฒนา 
           เด็กมีน้่าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น มีเด็กผอม เด็กอ้วน ควรได้รับการแนะน่าในเรื่องของ
โภชนาการที่ถูกต้องและมีประโยชน์ จะท่าให้เด็กแข็งแรงและมีร่างกายที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ 
 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

     

๒. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน      

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

     

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

     

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

     

ระดับคุณภาพ      

  

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           สถานศึกษาด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการด่าเนินการอย่างมีระบบตาม
หลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และจัดบุคลากรให้เพียงพออย่างเหมาะสม พัฒนา
ส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและด่าเนินการประเมินคุณภาพ โดยใช้
หลักการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ผลการพัฒนา 
           การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ ยอดเยี่ยม 
 จุดเด่น 
           สถานศึกษาจัดท่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและน่าไปจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ได้ 
 แนวทางการพัฒนา 
            สถานศึกษาควรส่งเสริมด้านบุคลากรให้มีความเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑ์ระหว่าง เด็ก:คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๗๖ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

     

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

     

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

     

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

     

ระดับคุณภาพ      

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เด็กเกิดทักษะ และจัดการเรียนรู้แบบ 
Project  Approach การแสดงบทบาทสมมุติ การทดลอง  Stem  ฯลฯ จะท่าให้เด็กเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพและมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 
 ผลการพัฒนา 
            เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมตามวัยอยู่ในระดับท่ี ยอดเยี่ยม 
 จุดเด่น 
           เด็กมีทักษะการเรียนแบบ Project  Approach  และได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
           จัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด การแสวงหา การแก้ปัญหา และการหา
ค่าตอบในสิ่งที่อยากรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๗๗ 

2.ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ      

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

     

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร      

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด      

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย      

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      
ระดับคุณภาพ      

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ Active Learning  การสอนแบบโครงงาน การ
จัดการเรียนรู้แบบ Stem การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น  ป. ๑ มีโครงการพลิกโฉมนักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ ตามแนวคิด  BBL โครงการหมอภาษา โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน มีการพัฒนา
ครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนมาใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
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จัดการเรียนการสอนทั้งคอมพิวเตอร์ และ iPad มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 
Smart Library ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนสีเขียว ห้อง
ดาราศาสตร์ เป็นต้น  
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนและให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย  มีการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเกิด
ความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ดีขึ้น มีการจัดระบบการวัดผลประเมินผลที่มีระบบครอบคลุมและ
หลากหลาย  โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก  มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม  มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โครงการต่างๆพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เช่น กิจกรรมคิดเลขเร็ว  กิจกรรมเขียนตามค าบอก  
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน  กิจกรรม Active Morning (English Weekly/ไทยมาพาเพลิน/
Maths Genius/รวมพลังโรงเรียนสีเขียว/Happiness Society) กิจกรรมรายการวิทยุ PTBK Radio 
กิจกรรม Sci Kids วิทย์สนุก กิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
กิจกรรมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน  กิจกรรมการแสดงละคร และกิจกรรมประกวดความสามารถทาง
วิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
    สถานศึกษาเน้นจัดกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตาม หลักสูตร มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน  โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ โครงการสอนซ่อมเสริม 
โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และยังมีการจัดโครงการอ่ืน ๆ อีก เช่น  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน  อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนวังไกลกังวลมาใช้  กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อ DLIT เพ่ือเสริมสร้างความรู้ของนักเรียนอีกทางหนึ่ง 
เป็นต้น  โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ได้ทบทวนคุณภาพผู้เรียนจากผลการจัดการศึกษาในระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ และได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ร่วมกัน
พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผล ตามนโยบายให้ปรับเปลี่ยนการประเมินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาเป็นการ
ประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy)และด้านเหตุผล (Reasoning 
Abilities)ให้สอดคล้องกับการประเมินผู้เรียนในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนน าไปใช้กับนักเรียน ทั้งภาคเรียนที่ ๑ 
และภาคเรียนที่ ๒ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานสะเต็มศึกษา ให้น าปัญหาในชีวิตประจ าวันมาออกแบบ แก้ไข สร้างนวัตกรรมซึ่งสามารถน าไปใช้
ได้ในชีวิตประจ าวันหรืออาชีพของผู้ปกครอง 

            การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการแนะแนว กิจกรรมมหกรรมสร้างสรรค์เถ้าแก่
น้อย กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 มีการเชิญ
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ในการจัดการการเรียนการสอน มีการท าหลักสูตรท้องถิ่น  เช่น  
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เชิญข้าราชการโรงเรียนการบิน สภต.กระตีบ ต ารวจ  โรงพยาบาล  แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพต่าง 
ๆ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และอยากที่จะประกอบอาชีพ
สุจริต มีการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้นักเรียนได้แสดงกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคล และกลุ่ม ทั้ งในด้ านการเรียน           
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการมอบหมายงานดูแลเขตรับผิดชอบเวรประจ าวัน ฝึกปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หน้าที่รับผิดชอบของโรงเรียน ด้านการเรียน การมาเรียน การบันทึกความดีของนักเรียน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ผ่านการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง และ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนนับถือฝึกให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตใจหน้าเสาธง ผ่านบทเพลง
ภาวนา การบริหารจิต การอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 จัดโครงการกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มี โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
โดยโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาในท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการคุณธรรมน าความรู้
สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
           ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเน้นการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  ให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนในแต่ละระดับชั้น 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ตลอดจนสุขภาวะที่ดี  
และมีสุนทรียภาพ โดยมีการตรวจสุขภาพชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและประสานงานกับแพทย์จากโรงพยาบาล 
จันทรุเบกษา มาตรวจสุขภาพอนามัยในช่องปาก  ผม  เล็บ  มือและเท้า การแปรงฟัน พร้อมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ และเครื่องแต่งกายครูจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นประจ าภาคเรียนละ๑ ครั้ง เพ่ือเปรียบ
เทีบบพัฒนาการทางร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย และตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมจัดบริการอาหารเสริม
นมให้กับนักเรียนที่น าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คอยเน้นย้ าให้ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ครบ๕ หมู่ จัดให้มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงให้กับนักเรียนทุกวันสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ให้นักเรียนรู้จัก
ดูแลตนเองป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดมึนเมาและอบายมุขโรค  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
โดยประสานงานกับวิทยากรภายนอกแพทย์  พยาบาล  ต ารวจ มาให้ความรู้ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ
ตนเอง กล้าแสดงออก  กิจกรรมครูพ่อครูแม่ มีโครงการโรงเรียนสีขาว จัดนิทรรศการเขียนค าขวัญรณรงค์
ให้เห็นพิษภัยของยาเสพติด จัดกิจกรรมกลุ่มให้เกิดความสามัคคีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้ อ่ืน จัด
กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลปะกีฬาตามความสนใจและความชอบตามจินตนาการ เพ่ือให้เข้าร่วมอย่างมี
ความสุข โดยจัด โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการประกวดความสามารถของนักเรียน  วงโยธ
วาทิตของโรงเรียน และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่าย
คุณธรรมกับนักเรียน มีพระมาสอนธรรมศึกษา พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรต้านทุจริตเน้นให้
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ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการเอาใจใส่ดูแลสุขภาวะจิตของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และมีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมกลุ่มเยาวชนจิตอาสา 
“คนกล้วยไม้”)  กิจกรรมสอนน้องให้รักการออม และกิจกรรมการเรียนการสอน IS3 โรงเรียน
มาตรฐานสากลและกิจกรรมครู D.A.R.E 

 
 ผลการพัฒนา ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้ เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 
ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย  
 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ป.๖ พบว่าสูงกว่าใน
ระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของนักเรียน ป.๑ -ป.๖  มีคุณภาพสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนพบว่านักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นจ านวนมากได้รับ
รางวัลระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ ดังข้อมลูที่แสดงไว้ในตอนที่ ๑  

ด้านเทคโนโลยี มีการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล -ป.๖ และจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน ชั้น ป.1 - ป.๖ สอนด้านการใช้ ICT ท าให้นักเรียนสามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ iPad  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านการสืบค้น และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  มีการสอนการใช้งานและ
โปรแกรมต่างๆ  นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้และ น าเสนอ ชิ้นงานโครงงานได้ดี  มีการจัดกิจกรรมโครงการเสริม
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม หลักสูตร โดยจัดโครงการประกวดความสามารถทางวิชาการในทุกระดับ 
ประกวดระดับเขตพ้ืนที่จนกระทั่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ  โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  
           ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ  
ขยัน อดทนละเอียดรอบคอบในการท างานมากขึ้น ทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีการพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขึ้นและภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสนใจกระตือรือร้นในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ อย่างมีขั้นตอน ตามความสนใจอย่างมีความสุข วาง
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แผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

 
 ๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   จากการสังเกตและการประเมินโครงการงานเอกสารต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้องพบว่านักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ
สมาชิกครอบครัวเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สังคมประเทศชาติ มีจิตสาธารณะ เคารพครู อาจารย์ 
พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ไม่มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันในโรงเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวม
และส่วนตัว และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา เช่นช่วยเหลืองานโรงเรียน ท าหน้าที่เวร
ประจ าวัน และเขตรับผิดชอบ จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท าให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ ฝึกให้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน
และมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง   
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ให้แก่นักเรียน เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ต่อสังคมและประเทศชาติ มีพฤติกรรมตามแบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย นักเรียนมีความเข้าใจในระบอบ การ
ปกครองแบบประชาธิปไตย  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมท าดีไม่ต้องเดี๋ยว นาทีเดียวใต้ร่มธงไทย ซึ่งเน้นใน
เรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สอนให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่า 
และภูมิใจในความเป็นชาติไทย กิจกรรมธรรมะร้อยดวงใจ  กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสุดสัปดาห์ มีการสวดมนต์ไหว้พระอบรมจริยธรรมเน้นให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนา และนักเรียนมีความเมตตา กรุณา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ทุกวัน
พุธสุดท้ายของเดือนโครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือการ
เรียนรู้นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติเน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ  และนักเรียน
ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้/จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ  
ที่ดี และมีสุนทรียภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ และสุขภาวะที่ดี ร่าเริงแจ่มใส พัฒนาการสมวัย 
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม ในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักดูแลตนเองและออกก าลังกาย   รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์จึงท าให้มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมตามวัย 
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด  และอบายมุข  โรคภัย  และอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือนที่ดีและให้เกียรติตนเองและผู้อื่น  เห็นคุณค่าในมีความสามรถด้านดนตรี  นาฏศิลป์นันทนาการ กล้า
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามความสนใจและจินตนาการของตนเอง 
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 จุดเด่น  
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด้วยการลดใช้พลังงาน จนสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนด์ต่ า ใน
ระดับประเทศ 

 
 แนวทางการพัฒนา 

การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับ
การศึกษาการด าเนินชีวิต ไม่ใช่เพียงสังคมเครือข่าย และความบันเทิงเท่านั้น 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน      

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย      

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

ระดับคุณภาพ      
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
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ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
ผลการพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีความ Active Management 

การท่างานแบบมีส่วนร่วม โดยมี  การร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
ทุกฝ่าย ใช้วงจรการท่างานแบบ เดมมิ่ง (Deming) PDCA (Plan Do Check Action) ในทุกกิจกรรมที่มี
การด่าเนินงาน  
                2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจโรงเรียน Active News by Active Page ท าให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 
แนวทางการพัฒนา 

                  การพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เช่น ห้องสุขา ปู
กระเบื้องพ้ืนห้องเรียน การจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งงบประมาณของทางราชการไม่
เพียงพอ ต้องอาศัยการระดมทรัพยากร 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้      

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน      

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้      

ระดับคุณภาพ      
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
                โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและออกแบบโครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ และน าสู่การปฏิบัติการสอนผ่านแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ 
                เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
                ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย
โรงเรียนได้พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แบบออนไลน์ตามยุคสมัย และตรงตามความสนใจของผู้เรียน มีการใช้สื่อ DLIT 
เพ่ือช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6  
      มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมในโรงเรียนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ห้องหมอภาษา ห้องสมุด ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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                 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น โรงเรียนการบิน ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากห้องจ าลองการบิน ได้เรียนรู้การท าขนม
ไทย เป็นต้น   
                 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวกในการ
แก้ปัญหา ปรับพฤติกรรมของผู้เรียน การพูดจาตักเตือนด้วยความรัก ความเข้าใจ การสร้างข้อตกลงในชั้น
เรียน การสอนโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ การชี้ให้เห็นเหตุและผลของการกระท าต่างๆ ด้วยวิธีการ
หลากหลายให้นักเรียนเข้าใจแทนการลงโทษ  
                 จัดให้มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 
                  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ PLC โดยโรงเรียนด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการให้ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือคุณภาพผู้เรียนทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ และ
ให้สะท้อนผลการแก้ปัญหา รายงานผลการ PLC ให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 

      ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  ส่งเสริมเข้ารับการอบรมให้ทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน รู้และเข้าใจพัฒนาการของ
นักเรียน ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการสอนพร้อมใช้สื่อ นวัตกรรม ควบคู่กับการเรียนการสอน 
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงที่หลากหลายวิธี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ บุคลากรทุก
คนเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาตนเองตามเรื่องที่สนใจ เพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนได้จัดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ STEM การใช้
เทคโนโลยี iPad เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วจัดแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไป
ปรับปรุง  หรือพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  รวมถึงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือร่วมแก้ปัญหากับ
ผู้ปกครองโดยตรง 
 มีการนิเทศภายใน ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และมีการ
ประเมิน แบบวัดผล แบบทดสอบ ของครูทุกกลุ่มสาระ ทุกภาคเรียน 
 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้นักเรียนเรียนไม่ทัน       
มีการสอนซ่อม นักเรียนที่เรียนดีมีการเรียนเสริม 
  

ผลการพัฒนา 
                 
                 เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล ท าให้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีความหมาย 
ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ 
                เมื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
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คิดเป็น ท าเป็น สะท้อนผลผ่านการจัดนิทรรศการการเปิดบ้านการเรียนรู้ การแสดงผลงานวันวิทยาศาสตร์ 
การแสดงผลงานผ่านกิจกรรมเถ้าแก่น้อย กิจกรรมกีฬาสี ขบวนพาเหรดที่สร้างสรรค์ เป็นต้น เมื่อครูผู้สอน
ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และใช้กระบวนการ PLC ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET ป.๖ สูงกว่าในระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 2.12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของนักเรียน ป.๑ -ป.๖  มีคุณภาพสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
                การบริหารจัดการเรียนชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข   
                ความอนุเคราะห์จากทาง โรงเรียนการบิน  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ต ารวจ สภต.กระตีบ 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้ เช่น การท าเครื่องบินเล็ก การดูแลรักษาสุขภาพ การท าขนมไทย 
ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากห้องจ าลองการบิน ได้ฝึกท าเครื่องร่อน และขนมไทย เกิดการ
เรียนรู้เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และสามารถเข้าประกวดความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับ
รางวัลต่างๆมากมาย  

      การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ของโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ทั้งการประเมินผลตามหลักสูตร การทดสอบระดับชาติ การประเมินผลหลังสอน ถึงค่าเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์จะไม่สูงมาก แต่อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและความเป็นจริง ท าให้รู้สภาพที่แท้จริงของนักเรียน
และสามารถน าผลมาพัฒนาได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนออกไปแข่งขัน
ประกวดความสามารถทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ จะได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนระดับ
กลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนให้การยอมรับในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการ จัดการเรียน            
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม 

จุดเด่น 
 ๑. ครทูุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 ๒. มีการ PLC ทั้งระบบอย่างสม่ าเสมอ Active PLC 
 3. การนิเทศแบบ Active Supervision  
 

จุดควรพัฒนา 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ให้สูงขึ้น 

และ สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันลงไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก
ชั่วโมงเรียนของนักเรียน 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

พัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านร่างกาย        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   107 106 99.06 1 0.93 - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   121 121 100 - - - - 

   รวม 228 227 99.56 1 0.44 - - 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   107 107 100   - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   121 121 100   - - 

   รวม 228 228 100   - - 

๓.ด้านสังคม        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   107 106 99.06 1 0.93 - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   121 121 100 - - - - 

   รวม 228 227 99.56 1 0.44 - - 

๔.ด้านสติปัญญา        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   107 100 93.46 7 6.54   

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   121 108 89.26 13 10.74   

   รวม 228 208 91.20 20 8.77   

   รวมทั้ง ๔ ด้าน 912 890 97.58 22 2.41   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๘๘ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ๑)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

ภาษาไทย            
ป.๑ 201 - 1 2 10 19 33 30 106 169 84.08 
ป.๒ ๑๙๒ - - - - ๘ ๒๑ ๓๕ ๑๒๘ ๑๘๔ ๙๕.๘๓ 
ป.๓ 187 - - 2 3 17 35 48 82 165 88.23 
ป.๔ ๒๒๒ - - ๓ ๑๒ ๒๔ ๓๘ ๒๙ ๑๑๖ ๑๘๓ ๘๒.๔๓ 
ป.๕ 261 - - 1 7 17 73 54 109 236 90.42 
ป.๖ 265 - - 12 36 43 36 32 106 174 65.66 
รวม 1,328 - 1 20 68 128 236 228 647 1,111 83.65 

คณิตศาสตร์ 
ป.๑ 201 - 6 8 7 24 19 30 107 156 77.61 
ป.๒ ๑๙๒ - - ๑ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๓๔ ๙๗ ๑๖๑ ๘๓.๘๕ 
ป.๓ 187 - 2 2 9 15 49 31 79 159 85.02 
ป.๔ ๒๒๒ - - ๖ ๒๔ ๑๙ ๔๔ ๓๒ ๙๗ ๑๗๓ ๗๗.๙๒ 
ป.๕ 261 - - 2 27 56 57 43 76 176 67.43 
ป.๖ 265 - - 4 22 67 50 52 70 172 64.91 
รวม 1,328 - 8 23 99 201 249 222 526 997 75.07 

วิทยาศาสตร์ 
ป.๑ 201 - 2 15 21 29 39 36 59 134 66.66 
ป.๒ ๑๙๒ - ๑ - ๑๗ ๒๓ ๓๒ ๓๔ ๘๕ ๑๕๑ ๗๘.๖๔ 
ป.๓ 187 - - - 2 27 44 39 75 158 84.49 
ป.๔ ๒๒๒ - - - - ๕ ๒๖ ๕๑ ๑๔๐ ๒๑๗ ๙๗.๗๕ 
ป.๕ 261 - - - 16 37 47 61 100 208 79.69 
ป.๖ 265 - 2 16 29 43 30 36 109 175 66.04 
รวม 1,328 - ๕ ๓๑ ๘๕ ๑๖๔ ๒๑๘ ๒๕๗ ๕๖๘ ๑,๐๔๓ 78.53 

สังคมศกึษา ฯ 
ป.๑ 201 - 2 1 10 27 27 34 100 161 80.10 
ป.๒ ๑๙๒ - - - - ๒ ๑๕ ๒๙ ๑๔๖ ๑๙๐ ๙๘.๙๕ 
ป.๓ 187 - - 3 1 25 32 36 90 158 84.49 
ป.๔ ๒๒๒ - ๑ ๓ ๑๗ ๒๓ ๕๐ ๔๔ ๘๔ ๑๗๘ ๘๐.๑๘ 
ป.๕ 261 - - 7 18 39 36 54 107 197 75.48 
ป.๖ 265 - - 15 50 43 46 24 87 157 59.25 
รวม 1,328 - ๓ ๒๙ ๙๖ ๑๕๙ ๒๐๖ ๒๒๑ ๖๑๔ ๑,๐๔๑ 78.38 
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

สุขศึกษาฯ 
ป.๑ 201 - 1 - - 1 - - 199 199 99.00 
ป.๒ ๑๙๒ - - - - - ๓ ๑๗ ๑๗๒ ๑๙๒ ๑๐๐ 
ป.๓ 187 - - - - - - 6 181 187 100 
ป.๔ ๒๒๒ - - - ๗ ๒๑ ๓๒ ๕๙ ๑๐๓ ๑๙๔ ๘๗.๓๙ 
ป.๕ 261 - - - - - 4 28 229 261 100 
ป.๖ 265 - - 3 26 41 50 39 106 195 73.58 
รวม 1,328 - ๑ ๓ ๓๓ ๖๓ ๘๙ ๑๔๙ ๙๙๐ ๑,๒๒๘ 92.46 

ศิลปะ 
ป.๑ 201 - 1 - - - 9 22 169 200 99.5 
ป.๒ ๑๙๒ - - - - ๒ ๑๑ ๔๕ ๑๓๔ 190 ๙๘.๙๕ 
ป.๓ 187 - - - - 1 13 29 144 186 99.46 
ป.๔ ๒๒๒ - - - - ๑ ๖๒ ๘๔ ๗5 ๒21 ๙9.54 
ป.๕ 261 - - - 5 3 16 26 211 253 96.93 
ป.๖ 265 - - 2 13 14 41 38 157 236 89.06 
รวม 1,328 - 1 2 18 21 152 244 890 1,286 96.83 

การงานฯ 
ป.๑ 201 - 1 - 1 1 11 28 159 198 98.5 
ป.๒ ๑๙๒ - - ๑ ๑๑ ๓๐ ๓๖ ๓๖ ๗๘ ๑๕๐ ๗๘.๑๓ 
ป.๓ 187 - - - - - 30 42 115 187 100 
ป.๔ ๒๒๒ - - - - - ๑๐ ๔๕ ๑๖๗ ๒๒๒ ๑๐๐ 
ป.๕ 261 - - - - - 6 34 221 261 100 
ป.๖ 265 - - - 1 47 60 46 111 217 81.89 
รวม 1,328 - 1 1 13 78 153 231 851 1,235 92.99 

ภาษาต่างประเทศ 
ป.๑ 201 - 8 16 23 32 36 23 63 122 60.7 
ป.๒ ๑๙๒ - - - ๒๐ ๓๘ ๔๑ ๓๖ ๕๗ ๑๓๔ ๖๙.๗๙ 
ป.๓ 187 - 1 10 19 34 33 25 65 123 65.77 
ป.๔ ๒๒๒ - - - ๒๒ ๖ ๖๗ ๑๖ ๑๑๑ ๑๙๔ ๘๗.๓๘ 
ป.๕ 261 - - 7 37 45 57 37 78 172 65.90 
ป.๖ 265 - - - 48 70 44 36 67 147 55.47 
รวม 1,328 - 9 33 169 225 278 173 441 892 67.16 

ประวัติศาสตร ์
ป.๑ 201 - 2 - - 1 6 34 158 198 98.50 
ป.๒ ๑๙๒ - - - - ๓ ๒๐ ๒๒ ๑๔๗ ๑๘๙ ๙๘.๔๓ 
ป.๓ 187 - - - 3 17 53 48 66 167 89.30 
ป.๔ 222 - - ๑ ๖ ๒๒ ๕๒ ๗๔ ๖๗ ๑๙๓ ๘๖.๙๔ 
ป.๕ 261 - - 1 30 39 48 63 80 191 73.18 
ป.๖ 265 - - 1 27 45 74 50 68 192 72.45 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

รวม 1,328 - 2 3 66 127 253 291 586 1,130 85.09 
รายวิชาเพิ่มเติม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ป.๑ 201 - - - 1 1 19 75 105 199 99.00 
ป.๒ ๑๙๒ - ๑ ๔ ๑๓ ๑๕ ๑๔ ๑๗ ๑๒๘ ๑๕๙ ๘๒.๑๘ 
ป.๓ 187 - - - - 1 63 74 49 186 99.46 
ป.๔ ๒๒๒ - - - - ๒ ๔๑ ๗๓ ๑๐๖ ๒๒๐ ๙๙.๑๐ 
ป.๕ 261 - - - - 15 111 67 68 246 94.25 
ป.๖ 265 - 1 6 25 26 53 24 130 207 78.11 
รวม 1,328 - 2 10 39 60 301 330 586 1,217 91.64 

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ป.๑ 201 - - 1 15 18 32 33 102 167 83.08 
ป.๒ ๑๙๒ - - - ๑ ๑๔ ๒๕ ๒๖ ๑๒๖ ๑๗๗ ๙๒.๑๘ 
ป.๓ 187 - - 2 14 37 35 50 49 134 71.65 
ป.๔ ๒๒๒ - - - ๑๗ ๒๓ ๓๐ ๓๓ ๑๑๙ ๑๘๒ ๘๑.๙๘ 
ป.๕ 261 - - - 5 20 53 59 124 236 90.42 
ป.๖ 265 - - 2 23 64 71 43 62 176 66.42 
รวม 1,328 - - ๕ ๗๕ ๑๗๖ ๒๔๖ ๒๔๔ ๕๘๒ ๑,๐๗๒ 80.72 

รายวิชาเพิ่มเติม STEM 
ป.๑ 201 - 1 1 16 20 55 52 56 163 81.09 
ป.๒ ๑๙๒ - - - ๔ ๑๗ ๓๖ ๔๓ ๙๒ ๑๗๑ ๘๙.๐๖ 
ป.๓ 187 - - - - 9 34 61 83 178 94.18 
ป.๔ ๒๒๒ - - - ๒๗ ๒๓ ๕๑ ๔๖ ๗๕ ๑๗๒ ๗๗.๔๗ 
ป.๕ 261 - - - 3 41 47 48 122 217 83.14 
ป.๖ 265 - - - 32 29 80 44 80 204 76.98 
รวม 1,328 - ๑ ๑ ๘๒ ๑๓๙ ๓๐๓ ๒๙๔ ๕๐๘ ๑,๑๐๕ 83.20 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 
ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ร้อยละ๗๐ 

(ปีการศึกษา ๒๕62) 
 

รายวิชา 
ค่าเฉลี่ยร้อยละตามระดับชั้น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับ รร. ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย 78.68 83.42 76.98 78.43 77.49 75.34 78.39 

คณิตศาสตร์ 78.52 79.24 77.03 76.58 73.98 74.23 76.60 
วิทยาศาสตร์ 73.22 76.50 75.24 80.92 75.77 75.22 76.14 
สังคมศึกษาฯ 77.94 85.34 77.43 75.49 74.84 73.51 77.43 
ประวัติศาสตร์ 83.39 83.71 76.47 75.23 73.41 74.41 77.77 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
89.87 87.36 90.91 78.53 87.63 75.60 84.98 

ศิลปะ 84.83 82.99 83.88 77.50 79.93 79.34 81.41 
การงานอาชีพฯ 83.42 77.18 82.63 83.08 83.61 77.50 81.24 
ภาษาอังกฤษ 73.04 75.61 73.52 78.70 73.63 73.24 74.62 
สะเต็มศึกษา 74.51 77.82 77.48 74.37 75.64 73.58 75.57 
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
78.91 83.55 75.36 78.87 74.64 79.53 78.47 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

80.12 81.42 74.65 80.36 79.58 72.75 78.15 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉล่ียร้อยละ
ตามค่าเป าหมายของรร.ท่ีร้อยละ 70 ปีการศึกษา 2562 
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 ๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
๑) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) 

 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ด้านคณติศาสตร ์ 185 47.66 22.22 47.66 67 36.21 

ด้านภาษาไทย 185 45.18 18.59 45.18 74 40 

รวม 370 46.42 37.89 46.42 141 38.10 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบO-Net ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๒) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) 
 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย         
ร้อยละ 

ภาษาไทย 231 50.42 49.07 13.56 50.42 
คณิตศาสตร์ 231 35.67 32.90 14.62 35.67 
วิทยาศาสตร์ 231 35.30 35.55 13.90 35.30 
ภาษาอังกฤษ 231 29.00 34.42 10.48 29.00 
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 4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๑) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป. ๑ 201 42 159 - - 42 140 19 - 42 147 12 - 43 146 12 - 54 142 5 - 
ป. ๒ ๑๙๒ ๙๑ ๑๐๑ - - ๙๙ ๙๓ - - ๑๔๒ ๕๐ - - ๑๐๔ ๘๘ - - ๘๗ ๑๐๕ - - 
ป. ๓ 187 187 - - - 167 20 - - 155 32 - - 100 87 - - 187 - - - 
ป. ๔ ๒๒๒ ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - - 
ป. ๕ 261 261 - - - 220 41 - - 183 78 - - 192 69 - - 200 61 - - 
ป. ๖ 265 265 - - - 265 - - - 245 20 - - 230 35 - - 265 - - - 
รวม 1,328 980 348 - - 927 382 19 - 901 415 12 - 803 513 12 - 927 396 5 - 
 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
มุ่งม่ันท างาน รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ จ านวนที่ผ่านครบ ๘ ประการ  

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยีย่ม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

    

ป. ๑ 201 57 143 1 - 49 141 11 - 49 151 1 - 43 158 - -     
ป. ๒ ๑๙๒ ๙๙ ๙๓ - - ๑๒๒ ๗๐ - - ๑๓๓ ๕๙ - - ๘๙ ๑๐๓ - -     
ป. ๓ 187 162 25 - - 187 - - - 177 10 - - 167 20 - -     
ป. ๔ ๒๒๒ ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - - ๑๓๔ ๘๘ - -     
ป. ๕ 261 175 86 - - 172 89 - - 187 74 - - 174 87 - -     
ป. ๖ 265 235 30 - - 265 - - - 245 20 - - 180 85 - -     
รวม 1,328 862 465 1 - 929 388 11 - 925 402 1 - 787 541 - -     
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ร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีระดับดีข้ึนไป   
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 ๒) คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู ตามนโยบายสพฐ. 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู) 
๑. ขยัน ๒. ประหยัด ๓. ซื่อสัตย์ ๔. มีวินัย ๕. สุภาพ 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป. ๑ 201 33 168 - - 33 168 - - 33 168 - - 33 168 - - 33 168 - - 
ป. ๒ ๑๙๒ ๑๕๐ ๔๒ - - ๑๒0 ๗๒ - - ๑๓๓ ๕๙ - - ๑๔๒ ๕๐ - - ๑๐๕ ๘๗ - - 
ป. ๓ 187 149 38 - - 187 - - - 162 25 - - 162 25 - - 162 25 - - 
ป. ๔ ๒๒๒ ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - 
ป. ๕ 261 192 69 - - 200 61 - - 215 46 - - 193 68 - - 225 36 - - 
ป. ๖ 265 233 32 - - 233 32 - - 233 32 - - 233 32 - - 233 32 - - 
รวม 1,328 881 447 - - 897 431 - - 900 428 - - 887 441 - - 882 446 - - 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู) 
๖. สะอาด ๗. สามัคคี ๘. มีน้ าใจ รวม ๘ ประการ ความกตัญญู 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป. ๑ 201 33 168 - - 33 168 - - 33 168 - - 33 168 - - 33 168 - - 
ป. ๒ ๑๙๒ ๑๒๐ ๗๒ - - ๑๓๔ ๕๘ - - ๑๕๔ ๓๘ - - ๑๑๐ ๘๒ - - ๑๔๔ ๔๘ - - 
ป. ๓ 187 187 - - - 153 34 - - 153 34 - - 164 23 - - 187 - - - 
ป. ๔ ๒๒๒ ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - ๑๒๔ ๙๘ - - 
ป. ๕ 261 213 48 - - 197 64 - - 187 74 - - 195 66 - - 236 25 - - 
ป. ๖ 265 233 32 - - 233 32 - - 233 32 - - 233 32 - - 233 32 - - 
รวม 1,328 910 418 - - 874 454 - - 884 444 - - 859 469 - - 957 371 - - 
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ร้อยละของการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียนท่ีระดับดีข้ึนไปในแต่ละระดับช้ัน

 
 5. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
 

ระดับ
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ 201 56 27.86 128 63.68 17 8.45 - - 
ป. ๒ ๑๙๒ ๘๒ ๔๒.๗๐ ๙๒ ๔๗.๙๑ ๑๘ ๙.๓๗ - - 
ป. ๓ 187 125 66.84 31 16.57 31 16.57 - - 
ป. ๔ ๒๒๒ ๖๐ ๒๗.๐๓ ๑๔๑ ๖๓.๕๑ ๒๑ ๙.๔๖ - - 
ป. ๕ 261 195 74.71 66 25.29 - - - - 
ป. ๖ 265 146 55.09 118 44.53 1 0.38 - - 
รวม 1,328 664 50.00 576 43.37 88 6.62 - - 
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  6. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ 201 201 ๑๐๐ - - 
ป. ๒ ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๐๐ - - 
ป. ๓ 187 187 ๑๐๐ - - 
ป. ๔ ๒๒๒ ๒๒๒ ๑๐๐ - - 
ป. ๕ 261 261 ๑๐๐ - - 
ป. ๖ 265 265 ๑๐๐ - - 
รวม 1,328  ๑๐๐ - -             
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๗. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 

 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ตามแนวทางการพัฒนาที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ความสามารถ  ใน
การสื่อสาร 

ความสามารถ          
ในการคิด 

ความสามารถ   
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ         
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ 201 201 100 201 100 201 100 201 100 201 100 
ป. ๒ ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๐๐ ๑๙๒ ๑๐๐ ๑๙๒ ๑๐๐ ๑๙๒ ๑๐๐ ๑๙๒ ๑๐๐ 
ป. ๓ 187 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 
ป. ๔ ๒๒๒ ๒๒๒ ๑๐๐ ๒๒๒ ๑๐๐ ๒๒๒ ๑๐๐ ๒๒๒ ๑๐๐ ๒๒๒ ๑๐๐ 
ป. ๕ 261 261 100 261 100 261 100 261 100 261 100 
ป. ๖ 265 265 100 265 100 265 100 265 100 265 100 
รวม 1,328 1,328 100 1,328 100 1,328 100 1,328 100 1,328 100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๐๒ 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน สรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านการบริหารวิชาการ  
           ๑.๑ ด าเนินการตามนโยบายแก้ปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยทางโรงเรียนได้
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช้แนวการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) ส่งผลให้ให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ 
นักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง และโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่านช่วงพักกลางวัน 
                  ด าเนินการตามนโยบายทิศทางของประเทศไทย 4.0 พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพฒันาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรียนรู้ Coding ทั้งแบบ 
unplug และใช้โปรแกรม Scratch ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะวิทยาการค านวณ รู้จักวางแผน การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
           ๑.๒. มุ่งม่ันพัฒนาสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี iPad ในการจัดการเรียนรู้ 
         ๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบ English Weekly ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกิจกรรม 
Active Morning 
           ๑.๔ ด าเนินการตามนโยบายน า STEM สู่การจัดการเรียนรู้ โดยได้พัฒนาบุคลากรครูตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และได้เปิดหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติมรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชา STEM ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
          ๑.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Morning ทุก
วันช่วงเช้าหน้าเสาธง 
           ๑.๖ พัฒนาโรงเรียนลดใช้พลังงานไฟฟ้า ได้รับรางวัลระดับประเทศ “โครงการโรงเรียนคาร์บอน
ต่ าลดใช้พลังงานไฟฟ้า” จาก สพฐ.ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และขยายผลสู่ชุมชน 

๑.๗  ให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาสื่อ,นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยี มีการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการ
นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

๑.๘  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
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๒. ด้านการบริหารงบประมาณ  
 โรงเรียนได้วางแผนการใช้งบประมาณประเภทต่าง ๆ   เงินอุดหนุนวัสดุรายหัวก่อนประถมศึกษา 
รายหัวประถมศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา เงินสวัสดิการโรงเรียนและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานทาง
ราชการและเอกชนโดยการใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมหรือภารกิจของโรงเรียนอย่างเป็นระบบตาม
แผนปฏิบัติราชการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  อย่างคุ้มค่า  ประหยัด โปร่งใส โดยจัดท าเอกสาร
ประกอบและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ตามก าหนด  
 

๓.  ด้านการบริหารงานบุคคล   
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๑  ด้านการจัดวางตัวบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  ด้านขวัญและก าลังใจ จัดให้มีสวัสดิการในการท างาน ดังนี้ 
 -    ส่งเสริมครูในการท าผลงานการเลื่อนวิทยฐานะ และส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือรับรางวัล 

- ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทุกด้าน 
- มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
- จัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียน 

๓.๓  ได้พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกคนตั้งแต่นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
๓.๔  จัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน แบบ Active Supervision  อย่างกัลยาณมิตร และใช้

เทคโนโลยีในการสะท้อนภาพเพ่ือพัฒนาเชิงบวกแก่ครูผู้สอนทุกท่าน ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
และน าผลไปพัฒนาทุกครั้ง  

๓.๕ ให้บริการแนะแนวในโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแผนอย่างสม่ าเสมอทั้งใน
ด้านการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเป็นอยู่และด้านวิชาการ จัดให้มีกิจกรรมของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

3.6 จัดให้มีกิจกรรมPLC ของบุคลากรทั้งโรงเรียนในทุกวันอังคาร แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และตามกลุ่มงานต่างๆ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูด้วยกัน เกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน การ
น าไปใช้และการสะท้อนผล เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพครู 

 
๔. ด้านการบริหารทั่วไป  
 เนื่องจากโครงการต่างๆในการบริหารงานด้านนี้  ประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ดังนั้นโรงเรียนจึงวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุม เพ่ือให้บังเกิดผลดีมากท่ีสุด  เช่น 

๔.๑  งานธุรการ  งานหนังสือ งานประชาสัมพันธ์ 
๔.๒  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   โครงการอาหารกลางวัน 
๔.๓  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานที่  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น ห้องเรียนธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน
ให้สวยงาม 

๔.๔  งานส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้า  
๔.๕  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๐๔ 

 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ตรงตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายมายของโรงเรียนที่วางไว้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  ที่ได้
จัดท าไว้ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.โครงการพลิกโฉมโรงเรียนนักเรยีน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวคิด BBL 

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหมต่ามแนวคดิ BBL 

๒.โครงการคณุธรรมน าความรู้สู่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมคณุธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านการประเมินสถานศกึษาพอเพียง 

๓.โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยั 

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
ศาสนาและประเพณ ี

๕. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖. โครงการห้องสมดุมีชีวิต  
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  

๗. โครงการประกวดความสามารถทาง
วิชาการ 
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน 
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจดักิจกรรม
ประกวดความสามารถทางวิชาการ 

๘.โครงการส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

๙. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  วัด  และ
ผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๐. โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้(พัฒนาสถานศึกษาสู่
ศตวรรษที2่1) 

บริษัทApple คณะครู ผู้บรหิาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครอง
นักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมใหม่ทางเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรยีนใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้ และพัฒนาครูเป็นนักออกแบบการเรียนรู ้

๑๑.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 
 

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการ
บริจาคเงินผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสร้าง
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ห้องเรียนธรรมชาติ ปรับสีภายในห้องเรียน โตะ๊เก้าอ้ีใหม่ สนาม BBL  
สร้างที่น่ังส าหรับผู้ปกครองนักเรียน  ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน สร้าง
ลานกิจกรรมนักเรียน และปรับปรงุภูมิทัศน์รอบโรงเรียนใหส้วยงาม 

๑๒.โครงการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา 

ผู้บริหารและครผูู้สอนทุกคนมคีวามรับผดิชอบ ตรงเวลารู้หน้าท่ี มี
ความมุ่งมั่นในการเขา้ร่วมชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ เห็นประโยชน์
เมื่อได้น าไปใช้จริง 

  
 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

   ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพเด็ก 
 
 

เด็กมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์เป็น
ส่วนมากมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุข
นิสัยที่ดี มีทักษะในการคิด มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการในการเรียนรู้ 

ส่งเสริมด้านการปฏิบัติตนด้าน
ความมีระเบียบวินัยให้ทั่วถึงและ 
แนะน าด้านโภชนาการให้กับเด็ก
ที่อ้วน 

ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

 จัดโครงการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างดี
สอดคล้องกับการพัฒนาระดับปฐมวัย 
-ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาด้านปฐมวัย 

ให้บุคลากรได้รับความรู้ตรงตาม
การพัฒนาการระดับปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
-จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

ครูมีทักษะมีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้ครูได้ PLC เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มาก
ขึ้น 

 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
 

นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีมาตรฐาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตาม
หลักสูตร มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ กล้าแสดงออก มี
ความรับผิดชอบ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมนุษย
สัมพันธ์   ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีวินัย 

พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
 

ด้านกระบวนการ
บริหารและจัด

ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ความส าคัญต่อการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน บริหารงานแบบกระจายอ านาจส่งผลให้

การติดตาม และการ
รายงานผลการด าเนินการ
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ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
การศึกษาของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 

งานทั้ง ๔ ด้านของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
มาตรฐาน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี        
เข้ารับการอบรมเพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการเรียน
การสอน 

ต่างๆของผู้รับผิดชอบงาน
โครงการต่างๆของโรงเรียน 

ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
-จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- การจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะ 
กระบวนการตามแนวคิด 
STEM 
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ค าสั่งโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
               ที่   ๓0   / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
----------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖2    ดังนี้  
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ    

๑. นายธนันธร สิริอาภรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศราวดี ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 ๒.๑. คณะกรรมการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย (๓ มาตรฐาน) 
  ๑. นางพัชรี   เจริญสุข   คร ู  หัวหน้า 

๒. นางพรเพ็ญ    แสนชมภู         ครู   กรรมการ 
๓. นางสาวรัตนา   วัฒนาสิรพิงศ์        คร ู  กรรมการ 
๔. นางสาวสกาวรัตน์ วิญญารกัษ์  คร ู  กรรมการ 

  ๕. นางนัยนา  จิตพรไพศาล  คร ู  กรรมการ   
๖. นางกฤษณา  พรหมลัมภัก          คร ู  กรรมการ 
๗. นางสาวจินตนา บัวศร ี  คร ู  กรรมการ 
๘. นางยุพา    แดงส าอาง   ครู   กรรมการ/ เลขานุการ 

 ๒.๒.  คณะกรรมการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓ มาตรฐาน) 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. นางเบญจพร ผลโต  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางวนิดา แก้วคงคา  คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓. นายทวีศักดิ์ มิตรเจริญรัตน์ คร ู   กรรมการ 
๔. นางสาวสมาพร เพชรปานกัน คร ู   กรรมการ 
๕. นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวสุพัตรา เกาะประเสริฐ คร ู   กรรมการ 
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๘. นางสาวสุทิศา สนธิ  คร ู   กรรมการ 
๙. นางสาวภัทราพร ไชยวรรณ คร ู   กรรมการ 
๑๐. นางสาวนันทพร สโรชานนท์ คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางสาวศรวณี ทั่งเหมือน  คร ู   กรรมการ 
๑๒. นายธีรวัฒน์ บุญประสิทธิ์  คร ู   กรรมการ 
๑๓. นางสาวสาวิตรี มโนมั่น  คร ู   กรรมการ 
๑๔. นางสาวอภิลาวัลย์ นามวงษ์ คร ู   กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุจิตรา ทวีแก้ว  คร ู   กรรมการ 
๑๖. นางสาวศิริภรณ์ ยอดศรี  คร ู   กรรมการ 
๑๗. นางจิตรกานต์ สว่างศรี  คร ู   กรรมการ 
๑๘. นางสาวภัทรพร รักการดี  คร ู   กรรมการ 
๑๙. นางสาวไพรวรรณ ม้าแก้ว  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญทิพา อ าพัฒน์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางวาสนา นิติกุล  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวผุสดี จงมีสุข  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวเพ็ญทิพย์ เกลื่อนสันเทียะ คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวโศภิณ ธนะวัฒนานนท์ คร ู   กรรมการ 
7. นายวราพงษ์  แดงส าอาง  คร ู   กรรมการ 
8. นางอรทัย สามกองงาม  คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวธัญญ์วรท ฤทธิโชติ คร ู   กรรมการ 
10. นายมนต์ชัย เดชะ  คร ู   กรรมการ 
11. นายรุ่ง มังคะลา   คร ู   กรรมการ 
12. นางนฤมล ศรีโกมุท  คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวเกษรา มีค า  คร ู   กรรมการ 
14. นางสาวชไมพร สางห้วยไพร คร ู   กรรมการ 
15. นายเอกวุฒิ กิตติวิไลธรรม  คร ู   กรรมการ 
16. นางอมินตา นาคสุขปาน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. นายธนันธร สิริอาภรณ์  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศราวดี ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอ านวย บัวโต   คร ู   กรรมการ 
๔. นางเบญจพร ผลโต  คร ู   กรรมการ 
๕. นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ  คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวจิตรกานต์ ไทยวงษ์ คร ู   กรรมการ 
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๗. นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา คร ู   กรรมการ 
๘. นายวราพงษ์ แดงส าอาง  คร ู   กรรมการ 
๙. นายธีรวัฒน์ บุญประสิทธิ์  คร ู   กรรมการ 
๑๐. นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธุ์วงศ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางอ านวย บัวโต   คร ู  ประธานกรรมการ 
๒. นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ  คร ู  รองประธานกรรมการ 
๓. นางกริษฐา เก่งการช่าง  คร ู  กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ สุวรรณศรี  คร ู  กรรมการ 
๕. นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ  คร ู  กรรมการ 
๖. นางสาววัชรินทร์ ฉายอรุณ คร ู  กรรมการ 
๗. นางชฎาพร ลุนสูงยาง  คร ู  กรรมการ 
๘. นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธ์วงค์ คร ู  กรรมการ 
๙. นางสาวอิชยา แปลงสนิท  คร ู  กรรมการ 
๑๐. นางสุวรรณณา โสภาศรี  คร ู  กรรมการ 
๑๑. นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง  คร ู  กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม  คร ู  กรรมการ 
๑๓. นางอาทิตยา สุดสุข  คร ู  กรรมการ 
๑๔. นายพัฒพงษ์ ชัยสิทธิ์  คร ู  กรรมการ 
๑๕. นางสาวปรียาภรณ์ สืบเสม คร ู  กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุวัชรา ส่งไพบูลย์  คร ู  กรรมการ 
๑๗. นายปิยะนัทธ์ ว่องพัฒนวงษ์ คร ู  กรรมการ 
๑๘. นางสาวกิตติยา สุดใจ  คร ู  กรรมการ 
๑๙. นางสาวพิมพรรณ หล่ าน้อย คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะครูทุกท่านรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของตนเอง ในปีการศึกษา ๒๕๖2 
โดยจัดท ารูปเล่ม SAR ส่งภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๖3 
          ๒.ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูล
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบครบถ้วน จัดท าเป็นแฟ มมาตรฐาน เพ่ือเก็บข้อมูลการพัฒนาต่อเนื่อง
ทุกปี โดยให้เสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖3 
 ๓. ให้ประธานคณะกรรมการทุกมาตรฐานเขียนสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนแต่ละมาตรฐานส่ง รองศราวดี ม่วงสด ภายในวันที่ ๑0 เมษายน ๒๕๖3 
เพ่ือรวบรวมสรุปเป็น SAR ของโรงเรียน รายงานต่อ สพป.นครปฐม เขต ๑ ต่อไป 
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  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการสืบไป 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   9   มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

 
                             

           (  นายธนันธร สิริอาภรณ์  ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ประกาศโรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน 
เรื่อง  รายงานประจ่าปีของสถานศึกษา  

 
ตามที่โรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสนได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได้ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานดังกล่าว ครบหนึ่งปีการศึกษา  ในการนี้ได้ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารรายงาน
ประจ่าปี ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
ทั้งนี้ รายงานประจ่าปีของสถานศึกษา ประจ่าปี ๒๕๖๒  โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ........... เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงประกาศ
ใหท้ราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

นายเสริม  มีผิวหอม 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายธนันธร สิริอาภรณ์ 
ผู้อ่านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก่าแพงแสน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑            หน้า  ๑๑๓ 

 

 
คณะท างาน 

 
ที่ปรึกษา 
 นายธนันธร สิริอาภรณ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
คณะท างาน 
 นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

นางพัชรี  เจริญสุข  ครู หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 
 นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ        ครู หัวหน้าสายชั้นป.๑ 
 นางอมินตา นาคสุขปาน  ครู หัวหน้าสายชั้นป.๒ 
 นางสาววัชรินทร์ ฉายอรุณ ครู หัวหน้าสายชั้นป.๓ 
 นางเพ็ญทิพา   อ าพัฒน์  ครู หัวหน้าสายชั้น ป.๔/หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 นางวนิดา แก้วคงคา  ครู หัวหน้าสายชั้นป.๕  
 นางอ านวย บัวโต   ครู หัวหน้าสายชั้นป.๖/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 น.ส.ธัญญ์นภัส มณีพันธ์วงศ์ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 นางเบญจพร ผลโต  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ 
 นางสาวสมาพร เพชรปานกัน ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
   นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 และคณะกรรมการตามค าสั่งที่ ๓0/๒๕๖3 
บรรณาธิการ 
 นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
 
 



 

๗๑ 
 
 

 


