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วิสัยทัศน 
 

                    โรงเรียนบานหนองหอย  มุงใหผูเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึง  เนนใหผูเรียนมีทักษะในดานการอาน  การเขียน  การคิดเลข  การคิดวิเคราะห
และการใชคอมพิวเตอร    สงเสริมนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม   ใฝรู  ใฝเรียน  มีจิตสํานึก
ในความเปนไทย  มีความรูอันเปนสากล  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ  และประกอบ
อาชีพ  บุคลากรไดรับการพัฒนาสูครูมืออาชีพ  โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
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ภารกิจ 
 
โรงเรียนบานหนองหอย   ยินดีใหบรกิารดานความรูและเทคโนโลยีดาน

การสื่อสารแกกุลบุตรกลุธิดาของชุมชน และหนวยงานองคกรตางๆ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี โดยมีการพัฒนางานของ
โรงเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง  ดังนี้ 

1. รวมมือกับชมุชนสนับสนุนเด็กวัยเรียน  ใหเขารับการศึกษาในแต
ระดับชั้น  อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน  ใหผูเรียน
มีความรูทักษะดานภาษาไทย  ทักษะคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  และ
คอมพิวเตอร อยางถูกตอง 

3. พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกในความเปน
ไทย  โดยการจัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรมในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4. จัดการเรียนรูทั้งที่เปนสากล  และภูมปิญญาทองถิ่น  ใหสอดคลองกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม  ใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพ  และการดํารงชีวิต  อยางมีความสุข 

5. พัฒนาครูอยางตอเนื่อง  ทั้งดานความรูคูคุณธรรม  สามารถใช
เทคโนโลยีสมัยใหม  ในการจัดการเรียนรู 

6. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  ในการจัดการศึกษา  และพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น 
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เปาหมาย 
 

 โรงเรียนบานหนองหอย มุงใหผูเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ  พัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการอาน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะหและการใชคอมพิวเตอร 
ยึดมั่นคุณธรรม โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียนดังนี้ 
 

1. มีความสามารถในดานทกัษะการอาน การเขียน การคิดเลข การคิด
วิเคราะห การใชคอมพิวเตอร     75   %  ขึ้นไปเมื่อผานแตละชวงชั้น 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดตีอตนเอง  ครอบครัว  และสังคมอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข  มีจิตสํานึกในความเปนไทย 

3. ครูผูสอนพัฒนาหลักสูตรโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ใหนักเรียนมีโอกาสได
ปฏิบัติจริง 

4. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  ผูนําชุมชนตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถิ่นเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนไดฝก
อาชีพตามความสนใจ 

5. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตราเริงแจมใส  
เรียนรูอยางมีความสุข 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค  

 

1.  เปนผูมีนสิัยรักการอาน  การคนควา ใฝรู ใฝเรยีน  และมีความคิดสรางสรรค 
2.  เปนผูมีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญา 

ทองถิ่น  รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  เปนผูมีวินัยในตนเอง 
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การกําหนดโครงสรางเวลาเรยีนชวงชัน้ท่ี 1 
 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
กลุมสาระ 

ป.1 ป.2 ป.3 

1) สาระการเรยีนรูพื้นฐาน ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

1. ภาษาไทย 320 8 320 8 320 8 

2. คณิตศาสตร 200 5 200 5 200 5 

3. วิทยาศาสตร 80 2 80 2 80 2 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ  
    วัฒนธรรม 

80 2 80 2 80 2 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 1 40 1 40 1 

6. ศิลปะ 40 1 40 1 40 1 

7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

80 2 80 2 80 2 

8. ภาษาตางประเทศ 40 1 40 1 40 1 

รวม  8  กลุมสาระ 880  880  880  

    2) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม -  -  -  

    3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 120 3 120 3 

รวม 1000 1000 1000 
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การกําหนดโครงสรางเวลาเรยีนชวงชัน้ท่ี 2 
 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
กลุมสาระ 

ป.4 ป.5 ป.6 

1) สาระการเรยีนรูพื้นฐาน ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

1. ภาษาไทย 120 3 120 3 120 3 

2. คณิตศาสตร 120 3 120 3 120 3 

3. วิทยาศาสตร 120 3 120 3 120 3 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ  
    วัฒนธรรม 

80 2 80 2 80 2 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 2 80 2 80 2 

6. ศิลปะ 40 1 40 1 40 1 

7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

80 2 80 2 80 2 

8. ภาษาตางประเทศ 80 2 80 2 80 2 

รวม  8  กลุมสาระ 800  800  800  

    2) สาระเพิม่เติม
(คอมพิวเตอร) 

80 2 80 2 80 2 

    3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 120 3 120 3 

รวม 1000 1000 1000 
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การออกแบบการเรียนรู 
   การจัดการเรียนรู 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๒๒ กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไววา  การจัดการศกึษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดบทบาทจากการเปนผูช้ีนาํ  ผูถายทอดความรู  ไปเปนผูชวยเหลือ  สงเสริม  และสนับสนุนผูเรียนใน
การแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ และใหขอมูลทีถู่กตองแกผูเรยีน  เพื่อนําขอมูล
เหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน 
               การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีวจิารณญาณแลวยังมุง
พัฒนาความสามารถทางอารมณ  โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเองเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ดังนั้นโรงเรียนบานหนองหอยจึงเลือกใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  ซ่ึงเปน
กระบวนการทีผู่เรียนไดพฒันาเต็มตามศักยภาพและเกิดทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริง 
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.  จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  สตปิญญา  วิธีการ
เรียนรู  ความสนใจ  และความสามารถของผูเรียนเปนระยะๆอยางตอเนื่อง 

2.   การจัดการเรยีนรูแตละชวงชั้น  ใชรูปแบบและวิธีการทีห่ลากหลาย  เนนการจดัการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกนั  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบบรูณาการ 

3.   ใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
4.   จัดการเรียนรูคูคุณธรรม 
5.   นํากระบวนการจัดการกระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  กระบวนการ

คิด  และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในกระบวนการเรยีนการสอนทกุกลุมสาระการ
เรียนรู 

6.   จดักิจกรรมการเรียนรูในลักษณะองครวม  การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการ
ตางๆขามกลุมสาระการเรียนรู  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

7.  การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจของผูเรียน โดยคํานงึถึงหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวทิยาการเรียนรู  ทั้งนี้ในแตละคาบเวลาเรยีนนั้นไมควรใชเวลานานเกิน
ความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระในลักษณะบูรณาการทีม่ี
ภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก  เนนการเรียนรูตามสภาพจริงมีความสนุกสนาน  ไดปฏิบัติจริง  
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เพื่อพัฒนาความเปนมนุษย  ทักษะพื้นฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณ  การคดิวิเคราะห  และ
พัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ   การคนควา  แสวงหาความรู  สรางความรูดวยตนเอง  สามารถ
สรางสรรคผลงานแลวนาํไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 

สื่อการเรียนรู 
 การจัดการศกึษาตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต  และใชเวลาอยางสรางสรรครวมทั้งมีความ
ยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุก
เวลา ทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อการเรยีนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท
รวมทั้งจากเครอืขายการเรียนรูตางๆ  ที่มีอยูรอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใช
วิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ  และแหลงความรูโดยเฉพาะหนังสือเรียน  ควรมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมตลอดชวงชั้น  ส่ือส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ      ทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมได
จากศูนยส่ือ  หรือหองสมุดของสถานศึกษา 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรูทีจ่ะนํามาใชในการจัดการเรยีนรู  ควรมีความหลากหลาย ดังนี้  
1.  ส่ือส่ิงพิมพ   ตํารา  เอกสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ 
2.  ส่ือเทคโนโลยี   วิทยุ  เทป  โทรทัศน  คอมพิวเตอร  วดีีโอ 
3.  ส่ือบุคคล   วิทยากรทองถ่ิน  ผูใหญบาน  เจาหนาที่อนามัย 
4.  ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนเชน  สวนเกษตร  สวนสมนุไพร  สวนปา   
     หองสมุด    หองชุมนุม   ปายนิเทศ   และส่ิงแวดลอมนอกโรงเรียนไดแก    วัด  สถานีอนามัย   
     สถานีตํารวจ  บอปลา    สวนผลไม 
5.  ส่ือกิจกรรมกระบวนการ   ไดแก   กิจกรรมกลุม  กิจกรรมการแกปญหา  กิจกรรมการรายงาน   
     กิจกรรมการทํา   โครงงาน  กระบวนการคิด  กระบวนการอาน  
6.  ส่ือ  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ   บัตรคํา  บัตรภาพ  แถบประโยค  นิทาน  เร่ืองสั้น  กระเปาผนัง                          
     และส่ืออ่ืนๆ  ซ่ึงชวยสงเสริมใหการเรยีนรูเปนไปอยางมีคุณคา  นาสนใจ  ชวนคิด    
     ชวนติดตามเขาใจงาย  และรวดเรว็ขึ้น  รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจกัวิธีการแสวงหาความรู  เกดิการ 
     เรียนรูอยางกวางขวาง  ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลาเพือ่ใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตาม 
     แนวการจัดการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรยีนรูอยางแทจรงิ  สถานศึกษา  หนวยงานที ่
     เกี่ยวของ  และผูที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการดงันี้ 
  ๑. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
  ๒. ศึกษา    คนควา  วจิัย  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรยีนรู        
                    ของผูเรียน 
  ๓. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู  สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน  และสําหรับเสริม 
                     ความรูของผูสอน 
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       ๔. ศึกษาวิธีการเลือก และการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมหลากหลาย 
                     สอดคลองกับวิธีการเรียนรู  ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  และความแตกตางระหวาง 
                     บุคคลของผูเรียน 
  ๕. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมนิคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูจัดทําขึ้นเองและที่ 
                    เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู  โดยมีการวิเคราะหและประเมิน  ส่ือการเรียนรูที่ใช 
                     อยูนั่นอยางสม่ําเสมอ 
               ๖.จดัหาหรือจดัใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพ  ในสถานศึกษา 
                    และในชุมชนเพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  และพัฒนาสือ่ 
                    การเรียนรู 
   ๗.จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา 
             ทองถ่ิน  ชุมชน  และสังคมอื่น 
              ๘. จัดใหมกีารกํากบั  ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชส่ือ 
                   การเรียนรูเปนระยะๆ 
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การวัดผลและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเปนกระบวนการทีใ่ห   ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความกาวหนา  และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน  รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกดิการพัฒนาและ
การเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ    ดังนั้นโรงเรียนบานหนองหอย จึงมกีารวัดผลดังนี ้
 1.  ระดับชั้นเรยีน  ไดแกการประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพจริง   ผลงานจากโครงงานและ
แฟมสะสมงาน  การเปรียบเทียบระหวางการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน     
 2.   ระดับสถานศึกษา  ไดแกการประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระ    คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค           การอานคิดวเิคราะหและเขยีน  กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3.   ระดับชาติ  ไดแกการประเมินคณุภาพระดับชาติ   ช้ันป.3  ช้ันป.6       
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 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  โรงเรียนบานหนองหอย จัดกิจกรรมนี้ขึ้นใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถและความ
สนใจซึ่งเปนกจิกรรมเพิ่มเตมิจากกจิกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ 
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญไดแก  การพัฒนาองครวม ของความ
เปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม โดยจัดเปนกิจกรรมที่จะสนอง
นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพ  
เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยทีส่มบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน
เพื่อสังคม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน ๒ ลักษณะ  คอื 
  ๑.  กิจกรรมแนะแนว  เปนกจิกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศกัยภาพของตน  เสริมสราง
ทักษะชวีิต  วฒุิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพ   ซ่ึงผูสอน
ทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรกึษาดานการศึกษา   แนะแนวอาชีพ    โครงการชวยเหลือดูแล
นักเรียน  และการพัฒนาตนเองของนักเรียน 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน  เปนกจิกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร 
ตั้งแตศึกษา  วเิคราะห  วางแผน   ปฏิบัติตามแผน  ประเมนิ  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการ
ทํางานรวมกนัเปนกลุม เชน ลูกเสือ  เนตรนารี  ชุมนุมตางๆ  8  กลุมสาระ   โครงการตางๆ  8  กลุม
สาระและผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
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        การกําหนดรูปแบบวิธีการเกณฑการตัดสินและเอกสารหลักฐานการศึกษา 

แนวปฏิบตัิในการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
 
1. การเรียนกลุมสาระ  8  กลุมสาระ    
    - การตัดสินผลการเรียนปลายป  ป.1 – ป.3  และ ป.4 -  ป.6ใหนําคะแนนระหวางปมารวมเปน
คะแนนปลายปเพื่อ ตัดสินผลการเรียน  โดยใหใชตวัเลขแสดงระดับผลการเรียนแตละรายวิชา 
    - ผลการประเมิน   0     1     1.5     2     2.5     3     3.5     4 
2.  การประเมนิผลการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน   
    -  ผูสอนทุกรายวิชาเปนผูประเมินตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  ประเมินผูเรียนเปนระยะเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงผูเรียน   ตัดสินการประเมนิเมื่อส้ินปโดยใชคะแนน  และระดับคณุภาพ   
    - ผลการประเมิน   4  ดเียีย่ม  3  ดี   2  ผานเกณฑขั้นต่ํา  1  ปรับปรุง 
3.  การประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    -  ผูสอนทุกรายวิชาเปนผูประเมินตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  ประเมินผูเรียนเปนระยะเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง ผูเรียนและประเมินเมื่อส้ิน  ภาค / ส้ินป  เพื่อพิจารณาตดัสินผลการประเมินดังนี ้
    -  ผลการประเมิน   4  ดเียีย่ม  3  ดี   2  ผานเกณฑขั้นต่ํา  1  ปรับปรุง 
4.  การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    -  ผูรับผิดชอบกิจกรรมพฒันาผูเรียนเปนผูประเมินการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตละกิจกรรม
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด 
   -  ผูรับผิดชอบกิจกรรมแตละกิจกรรมประเมินผูเรียนเปนระยะและเมือ่ส้ินป  ใหตัดสินผลการ
ประเมิน 
   -  ผลการประเมิน   ผาน  และ  ไมผาน 
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เกณฑการตัดสินผลการเรียน    8   กลุมสาระ 

 

 

ที่ คะแนน ระดับผลการเรียน 
1 80 - 100      4     หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
2 75 - 79      3.5  หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก 
3 70 – 74      3     หมายถึง  ผลการเรียนด ี
4 65 – 69      2.5  หมายถึง  ผลการเรียนคอนขางดี 
5 60 – 64      2     หมายถึง  ผลการเรียนนาพอใจ 
6 55 – 59      1.5  หมายถึง  ผลการเรียนพอใช 
7 50 – 54      1     หมายถึง  ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ํา 
8 0 - 49      0     หมายถึง  ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา 
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การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 โรงเรียนบานหนองหอย  จดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกชวงชั้นการศกึษา  เพื่อใหผูเรยีน
พัฒนาความสามารถของตนเอง  ตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพ  โดยมุงเนนการ
พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยทั้งทางรางกาย  สตปิญญา  อารมณและสังคม  ผูเรียนตองผาน
เกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด  จงึจะผานเกณฑการประเมินชวงชั้น  มีแนวดําเนินกิจกรรม
ดังนี ้
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนปลายป 
      1.  ประเมนิการปฏิบัติกจิกรรมของผูเรียน  ตามจดุประสงคการปฏิบัติแตละกจิกรรม
จากพฤติกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมดวัยวิธีการที่หลากหลาย  ผูรับผิดชอบ  ผูที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองดําเนินประเมินผูเรียนตามจดุประสงคของกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอด
ชวงเวลาของการเขารวมกิจกรรม  โดยรบรวมบันทึกการเขารวมกิจกรรม  เมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
   2.  ประเมินเวลาเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด (80%ของเวลาเรียน
ตลอดป) 
   3.  การใหระดบัผลการตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ใหผูเรียนรับผิดชอบ
และผูที่เกีย่วของรวมกันกําหนด  โดยใหระดับผลการประเมินเปน   “ผาน”   และ   “ไมผาน” 
   4.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมเมื่อส้ินภาคเรียน  เพื่อดูความกาวหนาของการปฏิบัติ
กิจกรรมแลวนาํมาปรับปรุงหรือสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมใหเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ  
รายงานใหผูปกครองทราบ 
   5.  สรุปผลการผานชวงชั้น   เปนการสรุปผลการผานกิจกรรมตลอดชวงชั้นของ
ผูเรียนแตละคน  เพื่อนําผลไปพิจารณาตดัสินการผานชวงชั้น  มีขั้นตอนดังนี ้
    -  ใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล  เกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของผูเรียนทุกคนตลอดชวงชั้น 
     -  ผูรับผิดชอบสรุปและประเมินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล  ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
    -  นําเสนอการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
เพื่อใหความเห็นชอบ 
    -  เสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมตัิตอไป 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ] 
วิธีการดําเนินการ 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันา 
 2.  กําหนดแนวทางการพัฒนามี  2  ลักษณะ  คือ 
     -   ครูผูสอนดําเนินการพัฒนา  ในการพฒันาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคนั้น  โรงเรียนกําหนดใหผูสอนทุกรายวิชา  ผูรับผิดชอบงาน / โครงการ / 
กิจกรรมและกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่นอกเหนือจากครูผูสอนรายวิชาตางๆไดดําเนนิการ
ดังนี ้
  1.  ครูผูสอนรายวิชาตางๆทกุรายวิชาใหจดักิจกรรมการเรียนรูในรายวชิา
ของตน  โดยสอดแทรกคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่เหมาะสมและสอดแทรก
คุณลักษณะอนัพึงประสงค  โดยระบุไวในแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู 
  2.  ผูรับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ทั้ง
กิจกรรมแนะแนว  กจิกรรมชมุนุมตางๆซึ่งเปนกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาตางๆ 
ใหดําเนินการจัดกิจกรรมพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยระบไุวในแผนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู 
  3.  ผูเรียนและครูผูดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดําเนินการพัฒนาพรอมกับ
ประเมินผลและปรับปรุงผูเรียนเปนระยะๆเพื่อแสดงการพัฒนาการของผูเรียน  บันทกึ
รองรอยหลักฐานการประเมนิและปรับปรงุอยางตอเนื่องเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน / ปลายป 
หรือส้ินโครงการ / กิจกรรม  ใหมีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงในแบบ  ปค.1  และ
ระบุจุดเดนจดุดอย  ของผูเรียนแตละคนตามเกณฑที่กําหนดไว  พรอมแนบขอมูลบันทึก
หลักฐานรองรอยการประเมนิและปรับปรงุประอบ  สงใหคณะกรรมการประเมินคูณ
ลักษณะอันพึงประสงค ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
  4.  คณะกรรมการประเมินคณุลักษณะอนัพึงประสงค  รวบรวมผลการ
ประเมินทั้งหมดและสรุปผลการประเมินลงในแบบ  ปค. 2  สงงานวชิาการโรงเรียน  
เพื่อดําเนนิงานตอไป  
      -  บุคลากรและผูเกีย่วของรวมกันพฒันา 
 3.  ประเมินผูเรียนเบื้องตน 
      4.  การประมวลผล  ใหมีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคณุลักษณะอนัพึง
ประสงคของผูเรียนทุกภาค / ป  โดยสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและ
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ตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับชั้นละ 3 – 5 คน  ดําเนนิการ
ดังนี ้
         4.1  คณะกรรมการทุกระดับชั้น  ศกึษาและทําความเขาใจรวมกนัในเรื่องของ
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษากําหนดไว 
        4.2  คณะกรรมการประเมินแตละระดบัชั้น  นําผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคจากผูปฏิบัติ  มารวมกันพิจารณาผลการประเมิน  และขอมูลจากการบันทกึ
รองรอยหลักฐานที่แนบมาเปนรายบุคคล เทียบเกณฑทีก่าํหนด  แลวตดัสินผลการ
ประเมิน  สรุปผลการประเมิน  เสนอผูบริหารอนุมัติผลการประเมิน  แลวนําผลการ
ตัดสินมาดําเนนิการจัดทํา  ปค. 4  
 5.  สรุปผล 
      -  ดีเยีย่ม 
      -  ด ี
      -  ผานเกณฑการประเมิน 
      -  ปรับปรุง 
 6.  แจงและบนัทึกผล 

 
การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและเขียน 

 การประเมินความสามารถในการอาน  การคิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ  โรงเรียนจะ
ใชแนวทางของการวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติจริงหรือคลายของจริง  มีคาตอตัวผูปฏิบัติ  จึง
กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูนําไปใชในการประเมินดังนี้ 

แนวทางและวธีิการประเมิน 
              1.  กลุมครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
   1.1  แตละกลุมสาระการเรียนรูรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการอาน  การคิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ  ทีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของแตละกลุมสาระ  และสอดคลองกับมาตรฐานการอาน  การคิดวเิคราะห  และเขียนสื่อ
ความที่สถานศึกษากําหนด 
   1.2  ผูสอนทุกรายวิชานําแนวทางที่กําหนดไวในขอ 1 วางแผนการจดั
กิจกรรม  และการดําเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนของตนเอง 
   1.3  ผูสอนทุกรายวิชาดําเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการ
อาน  การคิดวเิคราะห  และการเขียนส่ือความเปนระยะ  เมื่อส้ินภาคเรียน / ปลายป  
ประเมินผลพรอมบันทึกรองรอยหลักฐานในการพัฒนาปรับปรุง  และรวบรวมหลักฐาน
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การประเมินไวในกลุมสาระ  เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรบัการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูสอน  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสและความยุติธรรมในการประเมิน 
   1.4  บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอาน  การคิดวิเคราะห  
และเขียนสื่อความลงในแบบปอ. 1  แบบสรุปการประเมนิการอาน  การคิดวิเคราะห  และ
เขียนสื่อความ 
   1.5  ผูสอนในแตละกลุมสาระรวมกนัตรวจสอบความถูกตอง  สมบูรณของ
ผลการประเมินแตละรายวิชา  แลวสรุปผลการประเมินในระดับกลุมสาระลงไปในแบบ  
ปอ. 2  แบบสรุปผลการอาน  การคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ  สงคณะกรรมการการ
ประเมินการอาน  การคิดวเิคราะหและการเขียนส่ือความ 
               2.  คณะกรรมการประเมิน 
   2.1  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการอาน  การคิดวเิคราะห  และเขียนสื่อ
ความ  จํานวน 3 – 5  คน  ในแตละระดับชั้นเปนรายป / รายภาค 
   2.2  คณะกรรมการประเมินการอาน  การคิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ
ศึกษาเกณฑเพือ่ใหเกดิความเขาใจตรงกัน 
   2.3  นําผลการประเมินการอานจากระดับผูปฏิบัติรวมกันประเมิน  เพื่อ
ตัดสินความสามารถการอาน  การคิดวเิคราะห และเขียนสื่อความ  ตามเกณฑที่กําหนดไว 
   2.4  ในกรณีทีก่รรมการไมสามารถตัดสินได  คณะกรรมการขอขอมูลจากผู
ปฏิบัติเพิ่มเติม  หรือทดสอบความสามารถซ้ํา  แลวจึงตัดสินผล 
   2.5  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูบริหารโรงเรียนอนุมัติ
การประเมิน 
   2.6  ครูประจําชั้น/ประจําวิชา  บันทึกผลลงใน  ปพ. 1 แลวแจงผลการ
ประเมินใหผูปกครองทราบ 
       3.   กําหนดเกณฑการประเมิน 
     -  เกณฑการประเมินผล 
   3.1  การใชกระบวนการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.2  การแสดงความคิดเหน็อยางมีวจิารณญาณ 
   3.3  ใชกระบวนการเขียน ส่ือ อยางมีประสิทธิภาพ 
       -  เกณฑระดับคุณภาพ  ความสามารถในการอาน  การคิดวิเคราะห  และเขียนสื่อ
ความดังนี ้
   4    หมายถึง  ผลการประเมินดีเยีย่ม 
   3  หมายถึง  ผลการประเมินดี 
   2  หมายถึง  ผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน 
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