
โครงการโรงเรียนพฒันาตนเอง 

รุนที่ 2 ตอเนื่อง (TSQP)

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนวดัปรงักาสี







โรงเรียนดำเนินการโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยจดักิจกรรมเยี่ยม

บาน เพ่ือนำขอมูลมาใชในการคดักรองผูเรียน 





มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช

กระบวนการสอน รูปแบบ PKS 3L Model ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ตั้งแตระดบัชั้นปฐมวยัจนถึงระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีการสราง

เครือขายในการทำงานรวมกันระหวาง โรงเรียน วดั และชมุชน



มีการจดัประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนสรางความเขาใจระหวาง 

ผูบรหิารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครองและชมุชนโดยการจดักิจกรรม

สนทนาศิษยลูก ซ่ึงไดรบัความรวมมือเปนอยางดี



ไดรบัการสนับสนุนจากโครงการ TSQP ,เทศบาลตำบลทาขนุนสนับสนุนใน

เร่ือง อาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม ไดรบัความรวมมือจากปราชญ

ชาวบานและใชชมุชนเปนแหลงเรียนรูในการเรียนรูของผูเรียน



การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนในเครือขาย 

และภาคีเครือขายอื่น ๆ

ทางโรงเรียนวัดปรังกาสี เขารวมประชุม ติดตาม นิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนตนทาง-

ปลายทาง ในเครือขายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีโรงเรียนบาน หวยเสือ ซ่ึงเปน

โรงเรียนตนทาง ไดแนะนำแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สูแผนปฏิบัติการประจำปตาม

แนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ สรางความเขาใจในการวางแผนการดำเนินงานดานคุณธรรมรวมกัน 

โดยมีโรงเรียนปลายทางเขารวมอีก จำนวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานทุงเสือโทน โรงเรียน

เพียงหลวง 3 โรงเรียนบานเกริงกระเวีย และโรงเรียนบานเขาสามชั้น



โรงเรียนไดเขารบัการประชมุเชงิปฏบัิตกิารดำเนินการจดัทำ Developmental 

Evaluation (DE) ตนน้ํา และกลางน้ํา เพ่ือคนเปาหมาย และตวัชี้วดั นำไปสูการ

จดัทำโครงการ ไดแก การพฒันาครูและผูบรหิาร ในดาน 1) การจดักิจกรรมการ

พฒันา 2) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) การโคช นิเทศตดิตาม และ

ประเมินผล 





รายงานความกาวหนา



ความกาวหนาและผลการดำเนนิงานของโรงเรียน

ภายใตขอเสนอ 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนโครงการ 

ผูบรหิาร และคณะครู รวมกันวเิคราะห

และวางแผน การดำเนินงาน เพ่ือพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนการสอนใหนักเรียน

เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค



กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบสารสนเทศ Q info 

1. ครูผูรบัผดิชอบ ( Admin ) ดำเนินการนำเขาขอมูลนักเรียน

2. ฝายวชิาการกำหนดปฏทิินการเปดภาคเรียนและปดภาคเรียน ขอมูลครูประจำชั้น 

และจำนวนนักเรียน

3. ฝายทะเบียนวดัผล จดัหองเรียน ครูประจำชั้น และแผนการเรียน

4. ฝายทะเบียนวดัผล กำหนดรายวชิา พ้ืนฐาน เพิ่มเตมิ และกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

พรอมท้ังกำหนดตารางสอน

5. ครูผูสอน ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนในรายวชิาเพิ่มเตมิ บันทึกขอมูลโครงสราง

รายวชิาท่ีตนเองรบัผดิชอบพรอมท้ังกำหนดอตัราสวนคะแนน และดำเนินการ

บันทึกเวลาเรียน และประเมินผลตามตวัชี้วดั



กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบสารสนเทศ Q info 



กิจกรรมท่ี 3 ขยายผลหองเรียนอรยิะ 

ครูผูสอนไดดำเนินการจดัทำแผนการจดัการเรียนรู โดยใชกระบวนการสอน 

รูปแบบ PKS 3L Model ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตระดบัชั้นปฐมวยัจนถึง

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3



กิจกรรมท่ี 4 การพฒันาและสรางเคร่ืองมือการวดัและประเมนิผลดานคณุธรรม 

จรยิธรรม

โรงเรียนวดัปรงักาสี ไดดำเนินการนำ บันทึก เด็กดี ใหนักเรียนในชั้น 

ป.1 - ม.3 ไดบันทึกและทบทวนพฤตกิรรมของตนเองในทุก ๆ สัปดาห 



กิจกรรมท่ี 5 การพฒันาทักษะชีวติและทักษะอาชีพควบคูกับวฒันธรรมทองถิ่น 

ผูบริหารและครูใชกระบวนการ (PLC) รวมกนัออกแบบแผนการจดัการเรียนการรู แบบ 

Active Learning (PKS 3L Model ) พรอมกบัวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนการสอน คณะ

ครูแกนนำสงัเกตพฤติกรรมของผูเรียนและบนัทึกผลในแบบประเมนิพฤติกรรม รวมกนัสรุปหลงั

การจดัการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการ  PLC เพื่อรวมกนัหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาการ

เรียนการสอน สะทอนปญหา 



การรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด จดัทำแผน การขยายผลการพฒันาโรงเรียน

เขาสูระบบของตนสังกัด

โรงเรียนวดัปรังกาสี ไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจดัทำแผนพฒันาการศึกษา และ

แผนปฏิบตักิารของสถานศึกษาสูการปฏิบตัจิริง สำหรับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จงัหวดั

กาญจนบรีุ  เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาตอยอดการดำเนนิงาน โดยมี นายศภุชยั มากสมบูรณ 

อดีตรอง ผอ. สพป.กจ. 3 อาสาสมคัรโครงการกองทุนการศึกษา พรอมดวยนางสาวนลิวรรณ ทอง

เทียนชยั ศึกษานเิทศก สพป.กจ. 3 นางสาลนีิ อดุมผล ศึกษานเิทศก ศธจ.กาญจนบรีุ เขารวม เพื่อให

ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกนั



ผลผลติ และผลลพัธ (outputs & outcomes) ไดแก 

1) นักเรียน 

1.1) โรงเรียนดำเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยจดักิจกรรมเยี่ยมบาน 

เพ่ือนำขอมูลมาใชในการคดักรองผูเรียน เพ่ือดูแลและชวยเหลือทางดานการเรียน 

เศรษฐกิจ สุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงนักเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะหลดุจาก

ระบบ/ออกกลางคนั  



ผลผลติ และผลลพัธ (outputs & outcomes) 

1.2) โรงเรียนดำเนินโครงการสงเสรมิทักษะอาชีพและการมีงานทำ โครงการ

สถานศึกษาพอเพียง เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำไปใชในชีวติประจำวนั 



ผลผลติ และผลลพัธ (outputs & outcomes) ไดแก 
2) ครู 

2.1) ครูวเิคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล ออกแบบหนวยการจดัการเรียนรู และจดักจิกรรมการ

เรียนรู ในรูปแบบ PKS 3L Model  และใชส่ือในการจดักจิกรรมการเรียนรู และการวดัและ

ประเมนิผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกัน



ผลผลติ และผลลพัธ (outputs & outcomes) ไดแก 

2.2) ครูมีการเลือกใชส่ือและนวตักรรมในการจดัการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความ

ถนัดและตองการของนักเรียนอยางหลากหลาย ท่ัวถึงและมีคณุภาพ 



ผลผลติ และผลลพัธ (outputs & outcomes) ไดแก 

3) ผูบรหิาร 

ผูบรหิารใหความสำคญั สนับสนุน สงเสรมิในการทำกิจกรรมตาง ๆ ของครูและ

นักเรียนอยางเต็มศักยภาพ มีความเปนผูนำขององคกร ท้ังในดานวชิาการใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และ

ชมุชน มีการวางแผนและกำหนดเปาหมาย ในการพฒันาครูและบุคลากรดวยชมุชน

วชิาชีพ และสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน พรอมสรางเครือขายในการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม





ผลผลติ และผลลพัธ (outputs & outcomes) ไดแก 

4) โรงเรียน เกิดการพฒันาตนเองท้ังระบบ โดยมีการ 

4.1) การดำเนินงานตามมาตรการสนับสนุนการพฒันาครบถวน ท้ังดานการ

กำหนดเปาหมาย พฒันาครูและผูบรหิารดวยกระบวนการชมุชนการเรียนรูวชิาชีพ มี

การจดัระบบสารสนเทศ Q info มีการพฒันาการเรียนการสอนแบบเชงิรกุ มีการสราง

เครือขายการทำงานรวมกัน และการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 


