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สวนที่ 2  

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 

    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

    ระดับคุณภาพ : ดี 

 

     ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2562) 

 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 

                  ผูบริหารสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

                  เปนสำคัญ 

ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

    ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

         โรงเรียนโคกสลุงวิทยาไดดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน ใหเปนคนเกง ดี มีสุข  

มีระบบการแนะแนว  และทุกกลุมสาระรวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีการเรียนรู

ในจากประสบการณจริง  การเขาไปศึกษากับภูมิปญญาไทยเบิ้งในชุมชนรอบๆโรงเรียน นอมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มเวลารู

เร่ืองอาชีพ เชน  ปลูกมะนาว  ปลูกผักสวนครัว ปลูกพริกไทย  การประดิษฐดอกกุหลาบจากผา  เปนตน 

2. ผลการดำเนินงาน 

          ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา 2563 จำนวนผูเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 

มส. มีจำนวนลดลง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู เมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา  

สงเสริมผูเรียนสืบคนแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง  รวมกิจกรรมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ       
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ไมวาจะเปนการเรียนรูแบบการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุม การลงมือปฏิบัติจริง การรวมมือกันเรียนรู การใช

กระบวนการคิดกระบวนการใชปญหาเปนหลัก และการเรียนรูแบบบูรณาการ  ยอมรับในกฎระเบียบ                    

ของโรงเรียน มีทักษะอาชีพ สามารถนำความรูที่ไดเรียนรูในหองเรียนไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพเพื่อหา

รายไดระหวางเรียน  

 

      ผลการประเมินอาน คิดวิเคราะห เขียน ปการศึกษา 2563 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

 

         จากผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น             

ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมและเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนซึ่งเปนทักษะสำคัญและเปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรู ไดสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะดังกลาวทั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไวในหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมในวันสำคัญทางภาษาไทย ไดแก กิจกรรมวันสุนทรภู วัน

ภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตรแหงชาติ วันคริสตมาส วันลอยกระทง วันไหวครู วันแมแหงชาติ วันพอ

แหงชาติ และ วันสำคัญตาง ๆ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเสริมตาง ๆ เชนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใน

เร่ืองการอาน การเขียนอยางตอเน่ือง และผลการประเมินความสามารถในดานการคิดคำนวณ  กลุมสาระ           

การเรียนรูคณิตศาสตร ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคำนวณ

เหมาะสม   ตามระดับชั้นในระดับดี  ซึ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีวัตถุประสงค

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยมีกิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

จริง จากกิจกรรมฝกซอมทักษะวิชาการ  

 

 

 

 

อานคิดวิเคราะห 

  

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน  ไมผาน 

ขอ 1. สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควาฯ 138 225 374 11 

ขอ 2. สามารถจับประเด็นสำคัญ ฯ 125 238 374 11 

ขอ 3. สามารถวิเคราะห ฯลฯ 188 175 374 11 

ขอ 4. สามารถประเมินความนาเชื่อถือ ฯ 131 232 374 11 

ขอ 5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 110 253 374 11 

เฉลี่ยรอยละ 37.00 60.06 97.06 2.94 

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 97.06 97.06 2.94 
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3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

          พัฒนาการเรียนการสอนทุก ๆ ดาน โดยนำเทคนิค  วิธีการสอน  รวมทั้งเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชให

ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

          1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

ระดับคุณภาพ : ดี 

          ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล 

1. กระบวนการพัฒนา 

    1)  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active learning 

    2)  จัดกิจกรรมฝกทักษะ กิจกรรมบูรณาการเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  และแกปญหาได 

    3)  สงเสริมใหมีการสืบคนและเรียนรูดวยตนเอง 

    4) การนำภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและมี การเขาไปศึกษา

กับภูมิปญญาในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน 

    5) การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงเรียน เพื่อเพิ่มเวลารู 

2. ผลการดำเนินงาน 

   1) ผูเรียนมีสวนรวมในการลงมือเรียนรูดวยตนเอง เกิดเปนองคความรูที่สามารถเขาใจได 

   2) ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลที่ตองการผานทางอินเทอรเน็ต ประกอบการเรียนรู หรือการทำงานได 

   3) การจัดกิจกรรม /อบรม เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดและมีทักษะการทำงานในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม

ขึ้นมาได 

   4) มแีผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกิจกรรมการเรียน             

การสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มเวลารู  

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคณุภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

         มีการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูภายในและภายนอก เพื่อสงเสริมการคิดจำแนกแยกแยะ

ไตรตรอง  พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหาอยางมีเหตุผล เห็นไดจากการเรียนรูผานโครงงานในรายวิชาตาง ๆ 
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         1.1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

    1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active learning  

    2) จัดกิจกรรม/อบรม/ฝกทักษะตาง ๆ 

    3) การสืบคนผานทางอินเทอรเน็ต เรียนรูดวยตนเอง 

2. ผลการดำเนินงาน 

    1) ผูเรียนมีสวนรวมในการลงมือเรียนรูดวยตนเอง เกิดเปนองคความรูที่สามารถเขาใจได 

    2) ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลที่ตองการผานทางอินเทอรเน็ต ประกอบการเรียนรู หรือการทำงานได 

    3) การจัดกิจกรรม/อบรม/คายฝกทักษะ เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดและมีทักษะการทำงานในการสรางสรรค

นวัตกรรมใหมขึ้นมาได 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

    1) การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูภายในและภายนอก เชนการเขารวมอบรมจากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ 

    2) การสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตอยอดความคิดของผูเรียน 

 

1.1.4 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

     1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มเติม เชนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี การทำงานผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต   สงงานผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีและ

การสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ 

     2) การตรวจสอบผลการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   ใชโปรแกรม SGS 

     3) การเพิ่มโอกาสการเขาใชบริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหกับผูเรียน 

     4) เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนไดขาวสารไดถูกตอง และเหมาะสม 

2. ผลการดำเนินงาน 

     1) ผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น 

     2) ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบ SGS และสามารถแกไข/ปรับปรุงผลการเรียนรู ได 

     3) ผูเรียนสามารถเขาใชบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตอสื่อสารได 

3. จุดควรพัฒนา 

     1) กำหนดกฎ กติกา ระเบียบ ในการเขาใชบริการระบบเครือขายของผูเรียน 

     2) การกำกับติดตาม ตรวจสอบ การเขาใชบริการที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

     3) การเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการบริการใหแกผูเรียนอยางทั่วถึง 
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา 2563 

ใหไดตามคาเปาหมาย ดังน้ี 

    1) การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    2) กำหนดคาเปาหมายทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

    3) การจัดกลุมผูเรียนตามระดับผลการเรียน 

    4) จัดการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 

    5) การประสานงานกับผูปกครองเพื่อเฝาระวังและติดตามแกไขปญหา 

2. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สงผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

 

คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561-2563 (ชั้นม.1-ม.6) 
    

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 1.81 1.97 2.20 

คณิตศาสตร 2.13 2.10 2.17 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.26 2.32 2.40 

ภาษาตางประเทศ 1.93 1.86 1.90 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1.61 2.35 2.43 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2.78 3.14 3.38 

ศิลปะ 2.66 2.99 3.00 

การงานอาชีพ 3.42 3.58 3.65 

 

      ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 

สถานศึกษา พบวาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีจำนวนผลการเรียนเฉลี่ยสูงกวา  

3. สิ่งท่ีจะพัฒนา 

   1) สรางความตระหนัก ความสำคัญของการศึกษา การใฝรูใฝเรียนใหมากยิ่งขึ้น 

   2) ครูและนักเรียนรวมกันสรางบรรยากาศการเรียน รวมทั้งหาสื่อรูปแบบใหม ๆ อยางหลากหลายมาใชเพื่อให

เกิดการเรียนรูมากขึ้น 
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1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

        ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  มีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

มีการทำงานหรืองานอาชีพ 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

      1) โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ไดมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมได 

อยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน วางแผนการจัดการเรียน 

การสอนแบบบูรณาการ 

      2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลายอยางกวางขวาง ครอบคลุม 

      3) การจัดกิจกรรมฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น 

      4) สรางแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนใหนาสนใจอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวม

ในการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หองสมุด แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง 

ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมรานคาสวัสดิการโรงเรียน กิจกรรมโรงผลิตน้ำด่ืมกาสะลอง การจำหนายอาหารของ

แมคาในโรงเรียน หองพยาบาล หองแนะแนว หองปฏิบัติวิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการตาง ๆ เปนตน 

2. ผลการดำเนินงาน 

    1) ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ และนักเรียนมีสวนรวม

ในการผลิตสื่อ 

    2) ผูเรียนมีทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ มีเจตคติที่ดีตออาชีพ และใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบการเรียนรูทุกรายวิชา  

    3) ผูเรียนเกิดแนวความคิดสรางสรรคและมีแรงบันดาลใจ จากการฝกอบรม จากผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญา

ชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ไดนำแนวคิดใหมๆ ไปใชใหเกิดประโยชน  

    4) ผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการเรียนรูจากแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

    5) นักเรียนจบการศึกษาแลว  ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

    6) นักเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีพรอมตอการศึกษาตอและงานอาชีพพรอมทั้งวางแผนการทำงาน

หรือการประกอบอาชีพไดดวยตนเอง 

3. จุดควรพัฒนา 

   1)  การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูภายในและภายนอก โดยการจัดทำและจัดหา รวบรวมขอมูลแหลง

เรียนรูภายในชุมชน และชุมชนใกลเคียง ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน  เชน การเขารวมการอบรม             

จากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ การไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลาย 

   2) การสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตอยอดความคิดของผูเรียนดานการทำงานและทักษะอาชีพ 

   3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เนนใหผูเรียนมีสวนรวม ลงมือปฏิบัติ 
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1.2 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

     1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

     ระดับคุณภาพ : ดี 

 

          โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ปลูกฝงการพัฒนาผูเรียนใหมีความประพฤติ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วาดวยเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 

ผูเรียน ทั้ง 8 ประการ เพื่อใหผูเรียน มีคานิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับ 

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดยสอดแทรกลงในกิจวัตร 

ประจำวันของนักเรียนทุกวัน  สงผลใหนักเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 8 ประการ 

อยูในระดับ ดี ดังน้ี 

 

       ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2563 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน  ไมผาน 

ขอ 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 335 28 363 11 

ขอ 2. ซื่อสัตยสุจริต 316 47 363 11 

ขอ 3. มีวินัย 212 151 363 11 

ขอ 4. ใฝเรียนรู 143 220 363 11 

ขอ 5. อยูอยางพอเพียง 148 215 363 11 

ขอ 6. มุงมั่นในการทำงาน 144 219 363 11 

ขอ 7. รักความเปนไทย 281 82 363 11 

ขอ 8.  มีจิตสาธารณะ 225 138 363 11 

เฉลี่ยรอยละ 60.29 36.76 97.06 2.94 

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 97.06 97.06 2.94 

 

         จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ตามที่สถานศึกษา 

กำหนดในระดับดีขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 97.06 
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1. กระบวนการพัฒนา 

           โรงเรียนโคกสลุงวิทยาใชกระบวนการพัฒนาผูเรียน ผานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค   

ของผูเรียนภายใตกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังน้ี 

1) ดานความรักชาติ ศาสน กษัตริยมีกิจกรรมที่ปลูกฝง สงเสริมนักเรียน โดยผานกิจกรรมหนาเสาธง 

ตอนเชา มีการรองเพลงชาติ สวดมนต  น่ังสมาธิ และจัดกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

2) ดานความซื่อสัตยสุจริต และความมีวินัย ผานกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

กับวัยของผูเรียน โดยการจัดคายธรรมะใหกับนักเรียน ม.1 จัดสวดมนตไหวพระวันศุกรสุดสัปดาหใหกับนักเรียน

ทุกคน จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมรักษาดินแดน  

3) ดานใฝเรียนรู และดานความมุงมั่นในการทำงาน ผานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน                 

เพิ่มเวลารู ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง  การจัดทำโครงงาน 

คุณธรรมของผูเรียนทุกหองเรียน  ซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนกระบวนการและทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

4) ดานอยูอยางพอเพียง  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน จึงมีการจัดทำ 

หลักสูตรบูรณาการ  ซึ่งเปนหลักสูตรที่โรงเรียนไดกำหนดใหผูเรียนทุกระดับชั้น ฝกฝนทักษะกระบวนการ                

การทำงาน ฝกกระบวนการคิด โดยนอมนำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน 

5) ดานรักความเปนไทย มีกิจกรรมที่ปลูกฝง สงเสริมนักเรียนผาน กิจกรรมดนตรี–นาฏศิลป 

กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมของกลุมสาระตาง ๆ กิจกรรมยิ้ม-ไหวทักทาย กิจกรรมนอง

เคารพพี่ในกิจกรรมหนาเสาธงทุกเชา การใชถุงยามแทนกระเปามาโรงเรียนทุกวัน การประกวดการประดิษฐ

กระทงใบตอง การประดิษฐพานไหวครูดอกไมสดจากวัสดุในทองถิ่น เปนตน 

6) ดานความมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมที่ปลูกฝง สงเสริมนักเรียนผานกิจกรรมทำความสะอาด 

หองเรียนและเขตพื้นที่ของแตละหองเรียน กิจกรรมดูแลพื้นที่ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน รวมพัฒนาวัดใหมีความสะอาด เพื่อปลูกฝงความมีจิตสาธารณะ ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

         จากผลการดำเนินงาน  ภายใตโครงการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียนผานกระบวนการ 

กิจกรรมตางๆ ทำใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด ในระดับดีขึ้นไป  

คิดเปนรอยละ 97.06 
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          จากขอมูลขางตน นักเรียนมีทักษะในการทำงานอยางเปนระบบ มีการทำงานเปนทมี มีลักษณะ 

ความเปนผูนำและผูตามที่ดี ทำงานอยางมีความสุข เห็นไดจากการมีสภานักเรียนที่ เขมแข็งชวยงานตาง ๆ       

ของโรงเรียนไดเปนอยางดี  มีการสงเสริมสุนทรียภาพ ดานศิลปะดนตรี สงเสริมการเลนกีฬา กิจกรรมลดเวลา 

เรียนเพิ่มเวลารู  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน

เขารวมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย  งานบุญประเพณีทองถิ่น  

เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทยใหคงอยู

ตลอดไป  โดยความรวมมือระหวางครู  นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และองคกรหนวยงานอ่ืน ๆ  นอกจากน้ียัง

สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะใหการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง             

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  สงเสริมให นักเรียนมีความสามารถในการคิด                 

อยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล  

 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

        การพัฒนา ปลูกฝงคานิยมความเปนไทย มากขึ้น โดยใหมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

ทองถิ่น (ไทยเบิ้ง)  การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน

ดานคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนมากขึ้น 

 

     1.2.2 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

     ระดับคุณภาพ : ดี 

 

     1. กระบวนการพัฒนา 

         โรงเรียนโคกสลุงวิทยามีการสงเสริมผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยโดยมีกระบวนการ

มีสวนรวมทั้งในโรงเรียน และชุมชน รวมถึงการมีจิตอาสาของผูเรียน   เห็นไดจากการสะพายยามมาโรงเรียนของ

นักเรียน ซึ่งการใชยามเปนอัตลักษณของโรงเรียนโคกสลุงวิทยาคือ “อนุรักษ  ฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเบิ้ง” 

และกิจกรรมภายในโรงเรียนมีงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   การบูรณาการของกลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริม

ใหนักเรียนไดตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย  เชนกิจกรรมวันลอยกระทงที่ไดบูรณาการ  8 

กลุมสาระผนวกใหเปนกิจกรรมสงเสริมยอนยุคประเพณีไทยในอดีต  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู 

ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สงเสริมใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของภาษาไทยและความเปนไทย 

        นอกจากน้ีผู เรียนไดแสดงศักยภาพความสามารถ ในการแขงขันในกิจกรรมที่สงเสริมความเปนไทย             

ในการแขงขันและการประกวดในระดับตาง ๆ 
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