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ประจาํป�งบประมาณ 2564



คำนำ 

 “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของ ๑๒ คณะทำงาน 
สานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและเป็น  
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพ 
วิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กร
หลัก 2 แห่งดำเนินการร่วมกับคณะทำงานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. 
ได้จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นำระหว่าง ภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) เพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตาม มาตรฐานโรงเรียน
ประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียนใน 
โครงการ และเพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและดำเนินการส่งเสริมการกับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ ่นที่ 3 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการ-มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะชีวิต-ทักษะงานและทักษะอาชีพ-ความรู้เฉพาะทาง ด้วยการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม โดย
ผู ้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา  จึงได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี เพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติสู ่การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อไป 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
แบบรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน  
2.1 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management System (SMS) 1 
2.2 ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 3 
2.3 ด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตอนที่ 3 ผลงานความภาคภูมิใจ   
3.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4 
3.2 ด้านการพัฒนาครูและผู้บริหาร 5 
3.3 ด้านหลักสูตรและการสอน 6 
3.4 ด้านการมีส่วนร่วม 9 
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 10 
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แบบรายงาน 

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
+++++++++++++++++++ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน....วัดเขาวิเศษ .......สังกัด.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2........ 
เป็นโรงเรียน        โรงเรียนประชารัฐ 

   โรงเรียนที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน 

   โรงเรียนกองทุนการศึกษา 

เปิดบัญชีกองทุน “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT  ED” 
            ดำเนินการแล้ว  โปรดระบุ...บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02084003544........................................................................ 
    ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 

2.1 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management System (SMS) เป็นการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปวิเคราะห์ 
ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
 2.1.1 มีการดำเนินการหรือไม่ 
   ดำเนินการแล้ว    ยังไม่ได้ดำเนินการ 

1) ภาพรวมข้อมูลโรงเรียน (Dashboard)  โปรดระบุ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้าร่วม

โครงการคอนเน็กซ์อีดี โดยมี OBEC เป็น school partner จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล 
ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนห้องเรียน 18 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 
จำนวน 558  คน จำนวนบุคลากร 32 คน  
2) ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน (School Info) โปรดระบุ 

  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สถานที่ตั้ง 259 หมู่ที่ ๔   ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
รห ั ส ไปรษณ ี ย ์  92220  โทรศ ั พท์  ๐ -๗๕29 -1402   โทรสาร  ๐ -๗๕29 -140  Website 
www.watkhowiset.ac.th 

ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า   โทรศัพท์ 08-9871-5573 
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ นางทัศนีย์  เต็มแก้ว   โทรศัพท์ 08-5842-2731 
3) แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (School Plan) โปรดระบุ 

3.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
เพ่ิมขีดความสามารถการอ่านการเขียน พัฒนาทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย เกิดตระหนัก  

3.3 พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมด้วยกิจกรรมกีฬานันทนาการและกิจกรรม 

ทางสังคมที่หลากหลาย 

3.4  พัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่ส่งเสริมให้เกิดการ 
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.5 พัฒนาศักยภาพครูด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายที่มุ่งเน้นเน้นระบบการจัดการความรู้ 
3.6  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
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3.7  พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี 
3.8  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

4) การประเมินคุณภาพโรงเรียน (School Grading) โปรดระบุ 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

   คุณภาพเด็ก นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่ว  มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก และสามารถเล่าเรื่อง/โต้ตอบให้ผู้อ่ืนฟัง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  มีความสุขกับเสียงเพลง มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน มีน้ำใจต่อเพื่อนๆและบุคคลรอบข้าง  ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครู มีนิสัยรักการอ่าน  กล้าซักถาม มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงาน มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน  

 กระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ครูมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีครูเพียงพอครบชั้นเรียน และมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
             การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เด็กเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริงจัด
บรรยากาศห้องเรียนให้มีสีสัน มีมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย และครู
มีการรายงาน สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อผู้ปกครอง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพผู้เรียน นักเรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ รักการออกกำลังกาย และการกีฬา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การรู้จักเคารพกฎกติกา ข้อตกลง ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน มีมารยาทของสังคม  
  กระบวนการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้จัดการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  การ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายสืบเนื่องมาจากการได้รับการพัฒนา บุคล ากร
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำนินงานอย่างต่อเนื่อง  การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและได้
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูผู้สอนมีครบทุกชั้นเรียนและสอนตรงตาม
สาขาวิชาเอก  ครูมีความตั้งใจความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ครูมุ่งเน้นการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
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1.2 ปัญหา  อุปสรรค  
ครูยังขาดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดทำสื่อการเรียนรู้  
ในการจัดส่งเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ยังขาดอุปกรณ์ในการเสริม

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อาทิ เครื่องเล่น อุปกรณ์ท่ีดึงดูดควาสนใจ และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.1.3 ข้อเสนอแนะ  
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง

ปลอดภัย และพอเพียง กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมภายในสถานศึกษาและการเรียนการสอนจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์สำหรับครู ควรนำวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด้านทักษะวิชาชีพ 
         พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองให้มากขึ้น 
2.2 ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
 2.2.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
  ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
  โปรดระบุ..................................................................................................................... .............. 

1) มีบุคลากรแกนนำ School Partner เข้าไปติดตามและให้การสนับสนุน 
  บ่อย     ปานกลาง    น้อย 

  ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในชุมชน 
  โปรดระบุ..................................................................................................................... .............. 
        ไม่ได้รับการสนับสนุน (ไม่ต้องตอบในข้อ 2.2.2 และ 2.2.3) 
 2.2.2 หากได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านใด อย่างไร 
   ผู้เรียน (พัฒนาวิชาการ/ทักษะอาชีพ/ทักษะชีวิต/ภาษาอังกฤษ/ICT) 
            ครูและผู้บริหาร (        ครู /      ผู้บริหาร)0 
   หลักสูตรและการสอน   (       Active  Learning/      อ่ืนๆ) 
   วัสดุอุปกรณ์ (         ภาคเอกชนของโครงการ/      หน่วยงานรอบๆชุมชน) 
 2.2.3 ปัญหา  อุปสรรค .........-ไม่มี-................................................................................................. 

2.2.4 ข้อเสนอแนะ .........-ไม่มี-................................................................................................. 
2.3 ด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3.1 บุคลากร ICT Talent 
  1) โรงเรียนมีบุคลากร ICT Talent ให้การสนับสนุน 

      บุคลากร ICT Talent ภาคเอกชน   บุคลากร ICT Talent ภาครัฐ 
         ไม่มีบุคลากร ICT Talent  
2) บุคลากร ICT Talent  ของโรงเรียนดำเนินการพัฒนาด้านใด 
 การพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน 
  ครู    ผู้บริหาร    อ่ืนๆ โปรดระบุ 

ครูพยายามศึกษาค้นคว้า  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยี                          
นำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการนำ
เทคโนโลยีมาบูรณาในการจัดการเรียนการสอน  และยังเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน   
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 การดูแลและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ด้าน  ICT ของโรงเรียน 
ให้นักเรียนทุกคนตระหนักและคุณค่าความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์ด้าน  ICT  ของโรงเรียน  

ปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์ด้าน  ICT  ของโรงเรียนอย่างระมัดระวังช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติของทางราชการ 

      อ่ืนๆ..........-...................................................................................................................... 
3) ปัญหา  อุปสรรค  

โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้าน ICT โดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

4) ข้อเสนอแนะ........-..................................................................................................... 
2.3.2 โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 

1) โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เป็นอย่างไร 
    พร้อมใช้     ไม่พร้อมใช้ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีภายในโรงเรียน ยังไม่พร้อมต่อการใช้งาน อาทิ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพสูงสำหรับครูในการผลิตสื่อการสอน ซอฟต์แวร์ ในการปฏิบัติงาน และโครงข่ายด้าน ICT  เช่น เครื่อง 
Server เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีจำนวนมาก เครื่องพิมพ์ ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุม
ปฏิบัติงาน ระบบบริหารฐานข้อมูล 

2) โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไร 
       พร้อมใช้  กับหน่วยงานชื่อ.......บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) 
       ไม่พร้อมใช้ 

3) ปัญหา  อุปสรรค  ...ระบบ  INTERNET  ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโรงเรียน  การรับสัญญาณ 
เครือข่ายยังไม่มีความเสถียร ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูล 

4) ข้อเสนอแนะ......ควรมีการแผนการวางระบบโครงสร้าง ICT จากผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบ..... 
ตอนที่ 3 ผลงานความภาคภูมิใจ (หมายถึง ชิ้นงานหรือวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งผลให้
โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความสำเร็จและเกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย) 
3.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
ชื่อชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ 

ชุดฝึกกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  / จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 2551 ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบ 
Active  Learning   
กระบวนการ (ขั้นตอนการได้มาของช้ินงาน) 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนำผลการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ที ่ควร
ปรับปรุงแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นสู่ความถนัดและชำนาญ  

๒.  สร้างแบบฝึกกีฬาวอลเลย์บอลขั้นฐาน  
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่ความสารถและสนใจในเวลาว่างและจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนของทุกวัน  

วันละ2 ชั่วโมง  
๔. นำผลการใช้ชุดฝึกกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพ้ืนฐานเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช้ 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนในกลุ่มที่มีผลทดสอบควรปรับปรุงแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พัฒนามีผลการทดสอบทักษะกีฬา

วอลเลย์บอลที่พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบ  
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๒. นักเรียนกลุ่มส่งเสริมความถนัดและชำนาญสามารถนำทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันใน
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับจังหวัดได้รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ชาย -หญิง  ระดับภูมิภาคได้รับ
รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย  และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศ 
ปัจจัยความสำเร็จ 
 ๑.  โรงเรียนมีบุคลากรการสอนตามวิชาที่ตรงวิชาเอก ความถนัดและมีประสบการณ์ในการสอน  
           ๒.  การให้ความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรภายนอกสนับสนุน   
           ๓.  โรงเรียนได้ส่งบุคลากรอบรมพัฒนาวิชาชีพและวิชาที่สนใจทุกปี   
           ๔.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา/อุปสรรค ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อม เก็บตัว และ
การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก และการเสียสละทุ่มเท ทั้งจาก
ผู้ปกครองในการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาแก่นักเรียน  
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุน
งบประมาณในการฝึกซ้อม เก็บตัว และการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาทั้ง
ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลจากโค้ชที่มีประสบการณ์ระดับสูงในการสร้าง
เทคนิคการเล่นกีฬา 
3.2 ด้านการพัฒนาครูและผูบ้ริหาร 
ชื่อชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ 
 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ 
 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กระบวนการ (ขั้นตอนการได้มาของชิ้นงาน) 
1. Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
      - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
๒. Do   - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 
 - กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 - กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์เลือกออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยง
กับฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 - กิจกรรมที่ 3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 - กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ค าถามกระตุ้นคิดในการถอดบทเรียนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิต 

      - กิจกรรมที่ ๕ แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้  

       - กิจกรรมที่ ๖ ผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 
4. Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
 1. ครมูีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. ครูวิเคราะห์เลือกออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับฐาน
การเรียนรู้ในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 3. ครกูารออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ครูประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 ๒. ครูให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 3. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในการอบรม 
 4. สถานที่ที่ใช้ในการอบรมมีความสะดวกสบายและมีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมที่ทันสมัย
และเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม   
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ  - ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอย่างหลากหลายและมีความต่อเนื่อง           

3.3.1 ด้านหลักสูตรและการสอน 
ชื่อชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู้แบบแบบ ( Active Learning) ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project–Based 
Learning ) บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 
กระบวนการ (ขั้นตอนการได้มาของช้ินงาน) 

การจัดการเรียนรู้แบบแบบ ( Active Learning) ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project–Based 
Learning ) บูรณาการการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน  มีขั ้นตอนในการ
ดำเนินงานดังแผนภาพ 
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ผลลัพธ์ 

การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project –Based 
Learning ) บูรณาการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน เรื ่อง สิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน หลังเรียนด้วยรูปแบบ Active Learning ผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project –Based Learning ) บูรณาการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  

๒. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning ผ่าน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project –Based Learning ) บูรณาการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๓. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบจัดการเรียนรู้แบบ รูปแบบ Active Learning ผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project –Based Learning ) บูรณาการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = ๔.๒๘,S.D.=๐๕๐) 
ปัจจัยความสำเร็จ 

         ๑. ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบ Active 
Learning ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project –Based Learning ) บูรณาการ การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงในวิชาอ่ืน หรือระดับชั้นอื่น 

๒. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและตามความสนใจอย่าแท้จริง 
          ๓. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบ Active Learning ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project –Based Learning )ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 

๔. ได้กิจกรรมที่แน่นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมและยังยืนอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหา/อุปสรรค    -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ        -ไม่มี- 
3.3.2 ด้านหลักสูตรและการสอน 
ชื่อชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ 
 คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน เรื่อง บทสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ และ
กล่าวลา (打招呼) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
กระบวนการ (ขั้นตอนการได้มาของช้ินงาน) 

โรงเรียนจึงต้องจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน โดยการจัดทำคลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนขึ้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการตัดต่อคลิปวิดีโอผ่าน
โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Power Point , Canva และ Caput เป็นต้น ดำเนินการอัพโหลดคลิปวิดีโอ
ลงยูทูปเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีวิธีการผลิตสื่อดังนี้ 
 1. ขั้นการเตรียม (Preparation) 

- การกำหนดหัวเรื่อง 
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  ขั้นตอนแรกดำเนินการกำหนดหัวเรื่อง ซึ่งต้องมีความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และ
เนื้อหามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ ศึกษาเนื้อหาและทำการวิเคราะห์พื้นฐานของผู้เรียน 
โดยกำหนดจากเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้กำหนดหัวข้อ
สื่อขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า “บทสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ และกล่าวลา (打招呼) 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” 
 -     กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค ์
  ๑.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกคำศัพท์ ประโยคและความหมายของคำศัพท์
ภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลาได้ 
  ๒.ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงและบทสนทนาเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลาได้ 
  ๓.ผู้เรียนสามารถเขียนตอบบทสนทนาเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลาได้ 
 -     รวบรวมข้อมูล  
  โดยการเตรียมเนื้อหา รวบรวมเนื้อหาบทสนทนาเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลา 
 -     การพัฒนาและออกแบบบทเรียน  
  ดำเนินการอัดคลิปวิดีโอ หลังจากนั้นดำเนินการตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ เช่น Power Point , Canva และ Caput เป็นต้น 
 -     สื่อในการนำเสนอบทเรียน ดำเนินการการอับสื่อคลิปวิดีโอการสอนลงใน YouTube  และนำไป
เผยแพร่ในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเรียน 
 2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 
  - คิดวิเคราะห์เนื้อหาที่จะทำการสอนเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลา 
  - ออกแบบรูปแบบสื่อ Power Point ให้มีความน่าสนใจ 
  - ออกแบบรูปแบบของคลิปวิดีโอ 
 3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) 
  - เขียนลำดับขั้นการนำเสนอของสื่อ 
 4. ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard) 
  - เตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ลงบนกระดาษเพื่อให้
การนำเสนอข้อความและรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 5. ขัน้ตอนการสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program Lesson) 
  - ดำเนินการตัดต่อคลิปวิดีโอการสอนตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ข้างต้น 
 6. ขั้นตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials) 
  - สร้างใบความรู้และใบงานประกอบการเรียนเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษและกล่าวลา 
 7. ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise) 
  - ประเมินผลจากการตรวจใบงาน 
  - ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ดูคลิปวิดีโอการเรียนการสอน
เรียบร้อยแล้ว 
ผลลัพธ์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาของรายวิชาภาษาจีนได้ตรงตามผลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาจีน และ
ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ปัจจัยความสำเร็จ 
 สื่อในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนและเนื้อหาตรงตามผลการเรียนรู้ที่
กำหนด ยังรวมถึงความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ของผู้เรียนและคุณลักษณะต่างๆของผู้เรียน  
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ปัญหา/อุปสรรค ....ครูต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำ ผลิตชิ้นงานที่น่าสนใจ 
ข้อเสนอแนะ .....บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการจัดทำสื่อดิจิตัล ควรมีการส่งเสริมทั้งระบบ เช่น อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
3.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ชื่อชิ้นงาน/วิธีการปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติ  
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
กระบวนการ (ขั้นตอนการได้มาของช้ินงาน) 
         1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะกรรมการสถานศึกษา รับรู้การ
ขับเคลื่อน และสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อน ความสนใจ เห็นคุณค่า ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         2) บทบาทในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนช่วยในกา รจัดหา
วิทยากรท้องถิ่น มาให้ความรู้กับนักเรียน 
ผลลัพธ์ 
๑. ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

1) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ โรงเรียนบ้านหนองคล้า โรงเรียนบ้าน
เขาโอน และโรงเรียนบ้านหน้าเขา เป็นต้น 

2) มีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นๆ มาดูงาน มีโรงเรียนต่าง ๆ มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสองพ่ีน้อง โรงเรียนห้วยยอดคลึงวิทยาคาร โรงเรียนบ้าน
ท่าส้ม  โรงเรียนบ้านโคกยาง โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม โรงเรียนบ้านเกาะเต่า โรงเรียนบ้านหนองคล้า  โรงเรียนบ้าน
บางพระ  โรงเรียนอนุบาลสังขละ (สพป.จังหวัดกาญจนบุรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต ๒ ฝ่ายงาน
การเกษตร และ อสม อำเภอวังวิเศษ   

3) สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น ๆ โดยไม่กระทบภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา 

4) เป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

2.สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชน หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองคล้า  โรงเรียนห้วยยอดคลิงวิทยาคาร  โรงเรียน
บ้านสองพี่น้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาวิเศษ ร่วมกิจกรรม 
Open House กิจกรรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างโรงเรียนวังวิเศษ กับโรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร  
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์  

2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้และ/หรือรับการสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ  โรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เขาวิเศษ โรงพยาบาลวังวิเศษ วิทยาลัยการอาชีพตรัง เป็นต้น 

3) บริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม Open House และกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะนิสัยอยู่
อย่างพอเพียง เป็นต้น 

4) ได้รับการยอมรับและเป็นเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลความสำเร็จ 
 ๑) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

- โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง  ช่วยสอนการงานอาชีพต่าง ๆให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
- ชุมชนบ้านวัดเขาวิเศษจัดกิจกรรมเนื่องในวันสารทเดือน 10 โดยใช้วัดเขาพระวิเศษเป็นสถานที่ในการ

จัดกิจกรรม และนำนักเรียนไปวัดในวันพระทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเขาวิเศษโดยโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวิเศษ 
-นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดรวมกับชุมชนวัดเขาวิเศษ 

-นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษเข้าร่วมกิจกรรมรณแห่ผ้าห่มพระธาตุรวมกับชุมชนวัดเขาวิเศษ 
๒) ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครอง 
๕) เปิดบ้านวิชาการ Open House แสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน แลกเปลี่ยนความรู้กับ

ชุมชนในการส่งผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็นที่ปรึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองคล้า โรงเรียนหน้าเขา 
และโรงเรียนบ้านคลองโตน  โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 
ปัญหา/อุปสรรค 
          การทำงานทุกอย่างย่อมเกิดปัญหา ฉะนั้นปัญหามีไว้แก้ มักเกิดปัญหาจากสภาวะแวดล้อม เงื่อนไขเวลาที่
มีไม่ลงตัว อันเกิดจากมีกิจกรรมที่แต่ต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ    ........-ไม่มี-............. 

ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ-มีความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต-ทักษะงานและ

ทักษะอาชีพ-ความรู้เฉพาะทาง   โดยให้สอดคล้องกันเพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ การศึกษาต่อและอาชีพ  พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกีฬา อาทิ พัฒนาทีมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นสโมสรกีฬาวอลเลย์บอล 

๒. จัดหางบประมาณ หาสื่อสำหรับการศึกษา และสอนเสริมให้แก่นักเรียน 
3. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีควบคู่/จัดหาครูผู้สอนให้เพียงพอ

ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 
4. จัดตั้งกองทุนฯ และจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

ส่งเสริมด้านการศึกษา 
๔. การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีดีและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สอดคล้อง กับความถนัดเป็นรายบุคคล  
๗. ต่อยอดการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้โดยการขับเคลื ่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษาสู่งานอาชีพ โดยการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  

๘. การให้ความรู้บุคลากรใหม่ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

**************************** 



รายช่ือคณะทำงานจัดทำ 

รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

รายชื่อคณะท างาน 

1. นายสุวิชา  คีรีรัตน์   รองผู้อำนวยยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
2. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
3. นายสุรชัย  ทองอ่อน   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
4. นางสุพรรณี  สีนา   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
5. นายวิชัย  ราชบุตร   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
6. นางสุชาดา  ผลชอบ   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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