
 

 

๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

สวนท่ี ๑ 
บทนำ 

๑๑.   .   ขอมูลขอมูลพื้นฐานพื้นฐาน        
 ๑.๑  ประวัติสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) 
    ๑.๒  ท่ีต้ัง   เลขท่ี ๓๔/๑  หมูท่ี ๑  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  รหัสไปรษณีย ๔๐๐๐๐  
 พื้นท่ีท้ังหมด ๒๓ ไร ๑ งาน   โทรศัพท ๐๘๑-๖๖๑-๒๓๙๘  โทรสาร – 
 e-mail: thairath84kk1@kkzone1.go.th และ thr84@hotmail.com    
 Website: http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=๑๐๔๐๐๕๐๑๑๘ 
 Facebook: https://www.facebook.com/thairath๘๔  
๒๒..  ขขอมูลนักเรียนอมูลนักเรียน  ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒๕๖๔๔    ( วันท่ี ( วันท่ี ๑๘๑๘  มิถุนายนมิถุนายน  ๒๕๖๒๕๖๔๔  ))  

๒.๑ จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับช้ัน  

 
ช้ัน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

จำนวน
หองเรียน 
(หอง) 

จำนวนครู 

ระดับปฐมวัย  ครูไมครบช้ัน 
อนุบาล ๑ ๑๙ ๑ 

๒ 
สอนรวมช้ัน 
อนุบาล ๑-๓ 

อนุบาล ๒ ๑๓ ๑ 
อนุบาล ๓ ๑๓ ๑ 

รวม ๔๕ ๓   
ระดับประถมศึกษา  

ครูครบช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๘ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๒๘ ๒ ๓ 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๒๔ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๒๘ ๑ ๒ 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๓๗ ๒ ๒ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๔๕ ๒ ๒ 

รวม ๑๘๐ ๙   
ระดับมัธยมศึกษา  

ครูครบช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๗ ๒ ๔ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๙ ๒ ๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๙ ๒ ๒ 

รวม ๑๕๕ ๖ ๒๑  
รวมท้ังสิ้น ๓๘๐ ๑๘ ๒๑  

หมายเหตุ: รวมนักเรียนโรงเรียนบานตอกแปนท้ังหมด ๑ คน ไดแก นักเรียนชายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ และคุณครู
ท้ังหมด ๑ คน ไดแก คุณครสัูญชัย เกาะแกว ครูประจำช้ัน ป.๒ 

 
   

https://www.facebook.com/thairath%E0%B9%98%E0%B9%94


 

 

๒ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

๒.๒  จำนวนนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ    

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเปนรอยละของจำนวน

นักเรียนท้ังหมด 
๑. นักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   ๓๕ ๙.๒๑ 
๒. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    ๔๓ ๑๑.๓๒ 
๓. นักเรียนปญญาเลิศ  - - 
๔. 
 

นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ   
(ยากจน, ดอยโอกาส ฯลฯ)          

๑๖๖ ๔๓.๖๘ 

๓๓.  .  ขขอมูลอมูลบุบุคลาคลากร  กร  ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒๕๖๓๓      ( วันท่ี ( วันท่ี ๑๑๘๘  มิถุนายนมิถุนายน  ๒๕๒๕๖๖๔๔  ))  

ท่ี ช่ือ ตำแหนง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำช้ัน/ 

กลุมสาระท่ีสอน 

๑ นายธนวรรธน  ธะนะคำมา ผูอำนวยการ 
ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
- 

๒ นางสาวปรญีานุช  บุศราคำ 
รอง

ผูอำนวยการ 
ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
- 

๓ นางดาหวัน  รุงวงษ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ประจำช้ันม.๓/๑ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๔ นายสัญชัย  เกาะแกว 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ประจำช้ันป.๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

๕ นายวุฒิโชติ  ไชยทุม 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.ม บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๖ นางเพ็ญศรี  ไขยทุม 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

๗ นางสาวประภาพร  สุขพูล 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การ

ประถมศึกษา 
ประจำช้ันม.๒/๒ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

๘ นางสาวมะลิวรรณ  ภูแชมโชติ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
ประจำช้ันป.๔ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

๙ นางบูชิตา  จันทรสิงโท 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 

ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  

พลศึกษา 

๑๐ นางวันวิสาข  เพลียเฮียง 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันป.๕/๑ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

๑๑ นางอรวรรณ  พะมณี ครชูำนาญการ 
กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย 

๑๒ นางสาวขวัญตา  กุลเสร ี ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๑๓ นางสาวสุภาวดี  คงอุน ครู ศศ.บ. คอมพิวเตอร ประจำช้ันป.๖/๒ 



 

 

๓ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

ท่ี ช่ือ ตำแหนง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำช้ัน/ 

กลุมสาระท่ีสอน 
ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

๑๔ นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก คร ู
ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน(วิชาเฉพาะ
การสอนคณิตศาสตร) 

ประจำช้ันป.๑/๑ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑๕ นางสาวธัษชา  อินทะโสม คร ู
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

ประจำช้ันป.๕/๒ 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

๑๖ นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลปพลมา คร ู
ศศ.บ. คณิตศาสตร

ศึกษา 
ประจำช้ันป.๖/๑ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑๗ นายธนนิท  วดีศิริศักด์ิ   คร ู
ศศ.บ. คณิตศาสตร

ศึกษา 
ประจำช้ันม.๒/๑ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑๘ นางสาวธมนันท  สรอยมณี คร ู
ค.บ. วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

ประจำช้ันม.๑/๑ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

๑๙ นายศุภวัสด์ิ  โคตรทุม คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒๐ นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ ์ ครผููชวย ศศ.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๑/๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒๑ นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒๒ นายธนกฤต  แลฟเฟอรที ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ประจำช้ันม.๓/๒ 

กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ 

๒๓ นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูพ่ีเลี้ยง 
เด็กพิการ ค.บ ภาษาอังกฤษ 

ประจำช้ันป.๒ 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

๒๔ นางสาวนิรมล  พรหมโท ธุรการโรงเรยีน วท.บ. คอมพิวเตอร - 
๒๕ นายธวัชชัย พชัรธนเพ็ญ นักการภารโรง ม.๖ - 
๒๖ นางพรรณี  สุโคตร นักการภารโรง ม.๖ - 

๔๔. .     ขอมูลดานอาคารสถานท่ีขอมูลดานอาคารสถานท่ี    ปการศึปการศึกษา กษา ๒๕๖๒๕๖๓๓  

 ๔.๑  อาคารเรียน   ๔  หลัง 
 ๔.๒  อาคารประกอบ/อเนกประสงค ๓ หลัง 
 ๔.๓  อื่น ๆ (ระบุ) 
   ๔.๓.๑ หองน้ำ    ๒   หลัง   ๑๔ ท่ี 
   ๔.๓.๒ สระน้ำ    ๑   บอ 
   ๔.๓.๓ สวนปา   ๑    ผืน   จำนวน   ๑ ไร 



 

 

๔ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

  ๔.๔  จำนวนหองเรียน  
        

ท่ี ประเภทหอง จำนวน หมายเหตุ 
๑ หองเรียนปฐมวัย ๒ สอนรวมช้ันอนุบาล ๑-๓ 

๒ หองเรียนประถมศึกษา ๙ 

๑. ประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 
๒. ประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 
๓. ประถมศึกษาปท่ี ๒ 
๔. ประถมศึกษาปท่ี ๓ 
๕. ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๖. ประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 
๗. ประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 
๘. ประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 
๙. ประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

๓ หองเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ๖ 

๑. มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 
๒. มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 
๓. มธัยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 
๔. มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 
๕. มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 
๖. มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๔ หองปฏิบัติการ ๕ 

๑. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
๒. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
๓. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
๔. หองปฏบัิติการนาฏศิลป 
๕. หองเรียนเด็กพิเศษ 
๖. หองคหกรรม 

๕ หองพยาบาล ๑  
๖ หองประชาสัมพันธ ๑ บรเิวณโรงอาหาร 

๗ หองประชุม ๒ 
๑. หองประชุมสวัสดิมงคลพุทธานุสรณ 
๒. หองประชุม ศิริ ๑๐๐ ป นุสรณ 

๘ หองธุรการ ๑ อาคารอำนวยการ 
๙ หองผูอำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 

๑๐ หองรองผูอำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 
๑๑ หองพักครูประถมศึกษา ๑ อาคารเรียนประถมศึกษา 
๑๒ หองพักครูมัธยมศึกษา ๑ อาคารเรียนมัธยมศึกษา 

    
๕๕.  .    ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒๕๖๔๔  

ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  (พ.ค. ๖๔  – เม.ย.๖๕)  
๕.๑   รายรับ จำนวน   ๑๐,๘๕๕,๓๕๐ บาท แยกเปน 

   -  หมวดเงินเดือนและคาจาง  ๙,๙๔๓,๖๕๐  บาท  
   -  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   -     บาท   



 

 

๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

   -  หมวดเงินอุดหนุน   ๙๑๑,๗๐๐ บาท  
       ๕.๒  ทรัพยากรท่ีจำเปน  
   ๑)  คอมพิวเตอร  มีท้ังหมด  ๑๕ เครื่อง  เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดจำนวน  ๑๕  เครื่อง 

 ใชเพื่อการบริหารจัดการ    ๔   เครื่อง 
 ใชเพื่อการเรียนการสอน  ๑๑  เครื่อง 

       ๒)  โนตบุค  มีท้ังหมด  ๖  เครื่อง  เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดจำนวน  ๖   เครื่อง 
 ใชเพื่อการบริหารจัดการ    ๕   เครื่อง 
 ใชเพื่อการเรียนการสอน    ๑   เครื่อง 

   ๓)    คอมพิวเตอรประชารัฐติดต้ังในช้ันเรียน ๑๑ เครื่อง (ท่ีมีอยูเปนของป ๒๕๖๐)  
         สภาพการใชงาน ชำรุด ๓ เคร่ือง  
              ๔)    หองวิทยาศาสตร  ๑  หอง  สภาพการใชงาน ปรับปรุง 
              ๕)    หองปฏิบัติการทางภาษา ๑  หอง  สภาพการใชงาน พอใช 
              ๖)    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ หอง สภาพการใชงาน  ปรับปรุง 
    ๗)    หองคหกรรม ๑ หอง สภาพการใชงาน ดี 
    ๘)   หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ๑ หอง สภาพการใชงาน ปรับปรุง 
    ๙)    หองนาฏศิลป ๑ หอง สภาพการใชงาน พอใช 
      ๑๐)  โรงอาหาร  จำนวน  ๑  หลัง   สภาพการใชงาน ดี   
   
๖๖..      สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 จากผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน สรุปไดดังนี้ ระดับการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี 
๑ คุณภาพของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และ
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้ ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ และสติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด แตสถานศึกษายังไมสามารถบริหารจัดการจำนวน
ครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมปฐมวัยอยางเพียงพอกับจำนวนช้ันเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียน
การสอน และในการท่ีเราทำงานรวมกันระหวางบาน โรงเรียน  ชุมชน และผูปกครองนั้นทำใหเราไดทราบวาผูเกี่ยวของ
จำนวนมากนั้นยังไมคอยมีความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางแทจริงวาควรพัฒนาแตละชวงวัยอยางไรและมีวิธีในการ
พัฒนาอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุตรหลานท่ีเรียนอยูในช้ันปฐมวัย นอกจากนี้ โรงเรียนยังไมมีสนามเด็กเลน
หรือสถานท่ีเลนกลางแจงท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยทำใหเด็ก ๆ ขาดโอกาสท่ีจะทำส่ิงท่ีทาทายมากยิ่งข้ึนจาก
ชีวติประจำวัน   
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้ ผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเรียนอยูในระดับยอดเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด แตผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ พบวามีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศเชน 
ผลการทดสอบNT และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียต่ำกวา
ระดับประเทศใน ๒ รายิชาไดแกคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ คะแนนเฉล่ียต่ำกวา
ระดับประเทศ ๓ รายวิชา โดยวิชาท่ีสูงกวาระดับประเทศคือวิชาภาษาไทย ซึ่งเปนจุดท่ีสถานศึกษาตองหาแนวทางการ
แกปญหาและพัฒนาอยางเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  นอกจากนี้สถานศึกษายังพบ
ปญหาในเรื่องของเวลาในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีไมเพียงพอเนื่องจากมีการกิจกรรมตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน 



 

 

๖ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

ทำใหครูผูสอนตองออกนอกหองเรียนบอยครั้งทำใหเกิดปญหาในการเรียนรูของผูเรียนท่ีไมตอเนื่อง รวมไปถึง
หองปฏิบัติการตาง ๆ ยังมีส่ือ วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอจำนวนผูเรียน และระบบการเรียนการสอนผานเครือขาย
อนิเตอรเน็ตความเร็วสูงทุกหองเรียนเพื่อบริการผูเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีทางยังโรงเรียนยังพบปญหาในเรื่อง
การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน จากปญหาในปการศึกษาท่ีผานมา สถานศึกษาจึงไดรวมมือกันในการ
วิเคราะหสาเหตุท่ีทำใหผลการพัฒนาท่ีผานมายังไมบรรลุผล และกำหนดเปาหมายท่ีเปนความตองการของสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดเปายหมายตามโครงการท่ีสถานศึกษารวมกัน
วางแผนและจัดทำข้ึนตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดทำโครงการจำนวน ๓ โครงการ ไดแก (๑)โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยท้ัง ๔ 
ดานกำหนดเปาหมายตามมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพเด็ก โดยต้ังเปาหมายในระดับ ยอดเยี่ยม (๒)โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนในระดับปฐมวัย กำหนดเปาหมายตามมาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการโดยต้ังเปาหมายใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (๓)โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ กำหนดเปาหมายตามมาตรฐานท่ี 
๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ โดยต้ังเปาหมายในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทำโครงการ จำนวน ๔  โครงการไดแก (๑)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(๒)โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน กำหนดเปาหมายตามมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน โดย
ต้ังเปาหมายในระดับ ดีเลิศ (๓)โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกำหนดเปาหมายตามมาตรฐานท่ี  ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยต้ังเปาหมายในระดับ ดีเลิศ (๔) โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ กำหนดเปาหมายตามมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
โดยต้ังเปาหมายในระดับ ยอดเยี่ยม  
 
๖.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   
                 สถานศึกษาไดรบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี จาก สมศ. เมื่อวันท่ี  ๘ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔  บริษัท/หางหุนสวน ท่ีเขาประเมินช่ือ  หางหุนสวนจำกัด ประเมินมาตรฐานการศึกษาผูเขาประเมนิ จำนวน  ๓ 
คนการประเมิน ปรากฏผล ดังนี้ 
การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเนน เปนเด็กดี  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  
  ดี (๕ ขอ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ
ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยไปพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอผูท่ี
เกี่ยวของ 

 
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  



 

 

๗ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมใน SAR ถึงกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กตามจุดเดนท่ีกำหนด
เปนอัตลักษณคือ เปนเด็กดี มีทักษะแสวงหาความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ควรกำหนดนิยาม คนดี ทักษะแสวงหาความรู 
มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับปฐมวัยใหชัดเจน ควรระบุวิธีการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กตามอัตลักษณเพิ่มจากการ
พัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เชน กิจกรรมพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมหนูเปนเด็กดี กิจกรรม
โครงงาน เปนตน สถานศึกษาควรเนนการจัดประสบการณท้ังในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร เปนตน นอกจากนั้น ควรนำเสนอกระบวนการในการพัฒนาเด็กตามจุดเนน โดยประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณลักษณะตามท่ีกำหนดเปนอัตลักษณอยางเปนระบบ ครบวงจร
คุณภาพยิ่งข้ึน    
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน  โรงเรียนคุณภาพดี มีคุณธรรม 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

 พอใช (๔ ขอ)  
o ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนนิการไปใชดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบ 

 
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมใน SAR เกี่ยวกับการนำผลจากการประเมินภายในของปท่ีผานมา หรือผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาวางแผนดำเนินการพัฒนาดานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ ขอช้ีแนะในการกำกับ ติดตามจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใชวางแผนดำเนินงานอยางเปน
กระบวนการ สะท อนภาพการบริหารจัดการท่ี เป น รูปธรรมยิ่ ง ข้ึน  นอกจากนั้ น  ควรนำเสนอเพิ่ ม เติม ถึ ง               
กระบวนการพัฒนาตามจุดเนนท่ีกำหนดเปนเอกลักษณของสถานศึกษาคือ โรงเรียนคุณภาพดี มีคุณธรรม ควรระบุนิยาม
ของจุดเนนวาระดับปฐมวัยกำหนดนิยามอยางไรเพื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และควรนำเสนอขอมูล
กระบวนการในการพัฒนา เพื่อใหบรรลุตามจุดเนนท่ีกำหนดไวอยางเปนระบบดวย    
 
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

จุดเนน จัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณรายปครบทุกหนวยการ

เรียนรู และทุกช้ันป 
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)  
o พอใช (๔ ขอ)  
  ดี (๕ ขอ)  ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัด

ประสบการณ โดยใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 



 

 

๘ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอยางเปนระบบ 
 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก 
 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณ 
 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน   
สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมใน SAR ถึงแผนพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน ซึ่งระบุไววาการนำรูปแบบ

การจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ มาปรับประยุกตใชใหเขากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ครอบครัวและทองถ่ิน เชน การ
จัดการเรียนรูแบบมอนเตรสเซอรี่ แบบบวอลดอรฟ แบบ BBL และแบบบูรณาการ เปนตน หากสถานศึกษาระบุรูปแบบ
การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณของครูใหชัดเจน เฉพาะรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง เชน 
แบบมอนเตรสเซอรี่ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนครูในสถานศึกษา กลุมโรงเรียน หรือจาก
ผูเช่ียวชาญภายนอก มีการดำเนินงานท่ีเปนกระบวนการเพื่อใหเห็นภาพท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน  
 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

จุดเนน  มีความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานความเปนไทย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของผูเรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

 พอใช (๔ ขอ)  
o ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตาม
เปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนดาน
ผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูท่ี
เกี่ยวของ 

      
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่ มเติมใน SAR ถึงวิธีการนำเสนอผลการประเมิน คุณภาพของผู เรียนตอ                  
ผู ท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน เชน เผยแพรขอมูลผานการประชุมผูปกครอง ผานเว็ปไซต เฟชบุคของสถานศึกษาหรือ                   
จุลสาร แผนพับ ประชาสัมพันธของสถานศึกษา เปนตน นอกจากนี้สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในหลักสูตรสถานศึกษาและจากโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีระบุไวใน
แผนปฏิบัติการประจำปท่ีครอบคลุมประเด็นพิจารณาท้ัง ๖ ประเด็น โดยนำเสนอข้ันตอน                         การ
ดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม เชน วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการหรือกิจกรรม วิธีการและเครื่องมือประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระบุผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม                      นำเสนอ
ขอมูลถึงการนำผลการประเมินมารวมปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
กำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหบรรลุเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดและสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึน ท่ีสำคัญสถานศึกษาควรระบุขอมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการหรอืกิจกรรมท่ีสะทอนภาพวาสถานศึกษาไดดำเนินการอยางเปนระบบจะมี    ความชัดเจนยิ่งข้ึน  



 

 

๙ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน  โรงเรียนคุณภาพดี มีคุณธรรม 
ผลการ

พิจารณา 
ตัวช้ีวัด 

สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  
 พอใช (๔ ขอ)  
o ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบ 

 
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมใน SAR เกี่ยวกับการนำผลจากการประเมินภายในของป ท่ีผานมา                            
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตลอดจนขอช้ีแนะในการกำกับ ติดตามจากบุคคล
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใชวางแผนดำเนินงานอยางเปนระบบ ครบวงจรคุณภาพ เพื่อสะทอนคุณภาพของการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ควรนิยมความหมายของคำสำคัญท่ีกำหนดเปนเอกลักษณ
คือ โรงเรียนคุณภาพดี มคุีณธรรม เพื่อใชเปนกรอบในการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาสูเปาหมายให
ชัดเจนยิ่งข้ึน  
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดเนน จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

  พอใช (๔ ขอ)  
o ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอยางเปนระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมใน SAR ถึงกระบวนการนำผลการประเมินผูเรียนของครูใหชัดเจนวา ครู
ดำเนินการเปนลำดับข้ันตอนอยางไรบาง เชน นำผลการประเมินแตละแผนไปบันทึกผลหลังสอน แลวครูนำขอมูลจาก



 

 

๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

บันทึกผลหลังสอนมาทำการพัฒนาผูเรียนท่ีไมผานจุดประสงคการเรียนรูอยางไร โดยใชส่ือ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอะไรบางและดำเนินการแกไขจนผูเรียนผานจุดประสงคการเรียนรูนั้นๆอยางไร หลังจากนั้นครูเขียนรายงาน
วิจัยในช้ันเรียน เปนตน ตลอดจนควรระบุขอมูลการใชผลการพัฒนาผูเรียนยอนกลับแกผูปกครองใหชัดเจน เปนรูปธรรม
ยิ่งข้ึน เชน รายงานจากเอกสาร  ปพ. ๕ การพูดคุยกับผูปกครองเปนรายบุคคล เพื่อใหผูปกครองมี             สวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน โดยครูไดนำขอมูลจากผูปกครองมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนด นอกจากนี้สถานศึกษาควรระบุขอมูลเกี่ยวกับครูมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา / ทุกช้ันป ท่ีไดรับ
มอบหมายอาจจะจัดทำตารางแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละปการศึกษา และ
สถานศึกษาควรระบุชนิดของส่ือท่ีครูใชในการจัดการเรียนรูใหชัดเจน อาจจะจัดทำเปนตารางประเภท/ชนิดของส่ือท่ีครูใช
ในการจัดการเรียนรูแตละปการศึกษาของแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมท้ัง ควรระบุประเภท/ชนิดของแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีครูนำใชในการจัดการเรียนรู ตลอดจนสถานศึกษาควรระบุชนิดเครื่องมือและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีครูใชในการจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูใหชัดเจน อาจจะจัดทำเปนรูปแบบตารางเชนกัน  
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมใน SAR ดังนี้ 
สถานศึกษาควรระบุขอมูลพื้นฐานท่ีสำคัญของสถานศึกษาท่ีแสดงถึงสภาพการดำเนินงานท่ีเอื้อตอกระบวนการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน เชน จำนวนครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวนผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ท่ีต้ัง 
ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา ขอมูลหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอน อาคารสถานท่ี เปนตน นอกจากนั้นควรนำบทสรุปผูบริหารมาวางกอนสวนท่ี ๑  

สถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมซึ่งมีขอมูลวา โรงเรียนบานตอกแปนมี                
การจัดการเรียนรวมกับสถานศึกษาดวยพอสังเขป 

สถานศึกษาควรนำเสนอขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอวิธีการพัฒนา โดยระบุถึงกระบวนการบริหารจัดการและ               
การจัดทุกมาตรฐานใหเปนระบบครบวงจรคุณภาพ เริ่มจากการวางแผนพัฒนา ดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไว 
ประเมินผลการดำเนินงาน ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ นำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาในวงจรตอไป      

สถานศึกษาควรระบุขอมูลแผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึนใหสอดคลองกับจุดควรพัฒนาท้ัง                  
๓ มาตรฐาน ท้ังในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหเห็นทิศทางของสถานศึกษาวาจะ
ดำเนินการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนาในปการศึกษาตอไป อยางไร 

และสถานศึกษาควรระบุขอมูลเพิ่มเติมในภาคผนวกเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัยท้ัง ๓ มาตรฐาน และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารและการ
จัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สวนการนำเสนอขอมูลมาตรฐานท่ี 
๑ คุณภาพของผูเรียนนั้น สถานศึกษาอาจนำเสนอขอมูลเฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามประเด็นพิจารณา
และจุดเนนท่ีสถานศึกษากำหนดไว เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ๖.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

     ๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรูได 

๔ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ๕ ดีเลิศ 

   ๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรยีนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๕ ใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

๔ 
ยอดเยี่ยม 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

   ๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

๒. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 
๕ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 

 
๓. ผลการทดสอบปลายป  
 ๓.๑ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
           โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) 
      (๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีคาเฉล่ียเทากับ  56.22 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศอยู 0.02  เมื่อพจิารณารายสาระ พบวา สาระท่ีสถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ สาระหลักการใช
ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 คะแนนเฉล่ียเทากับ 38.08  สาระการฟง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1  คะแนน
เฉล่ียเทากับ 58.46 สาระการเขียน มาตรฐาน ท 1.1  คะแนนเฉล่ียเทากับ 65.38 เนื่องจากคาเฉล่ียคะแนนในสาระ
ดังกลาว นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาระดับประเทศ 
 



 

 

๑๓ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

(๒) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีคาเฉล่ียเทากับ  29.23 ซึ่งต่ำกวา
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู 0.76 เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา  สาระท่ีสถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ 
บูรณาการ คาเฉล่ียเทากับ 11.54 สาระการวัด มาตรฐาน ค 2.1 คาเฉล่ียเทากับ 13.08  สาระเรขาคณิต มาตรฐาน ค 
๓.๑ คาเฉล่ียเทากับ 19.23 เนื่องจากคาเฉล่ียคะแนนในสาระดังกลาว นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาระดับประเทศ 

(๓) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
                               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีคาเฉล่ียเทากับ 41.39 ซึ่งสูงกวา
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู 2.61  เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา สาระท่ีสถานศึกษาควรเรงพฒันาตามลำดับ คือ 
สาระดาราศาสตรและอวกาศ  มาตรฐาน ว 3.1 และมาตรฐาน ว 7.1 มีคาเฉล่ียเทากับ 32.69 บูรณาการ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 44.23  เนื่องจากคาเฉล่ียคะแนนในสาระดังกลาว นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาระดับประเทศ  

(๔) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีคาเฉล่ียเทากับ 
37.98 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู ๕.57 เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา สาระท่ีสถานศึกษาควรเรงพัฒนาใน
ทุกมาตรฐาน ทุกตัวช้ีวัด เนื่องจากคาเฉล่ียคะแนนต่ำกวาระดับประเทศ  
  
   ๓.๒ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
   (๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาเฉล่ียเทากับ 51.29 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศอยู 3.85 เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา ทุกสาระ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ  
     (๒) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาเฉล่ียเทากับ ๒3.61 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศอยู 1.85 เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา สาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ สาระ
จำนวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค 1.1 คาเฉล่ียเทากับ 30.41 และมาตรฐาน ค 1.2 คาเฉล่ียเทากับ 23.87 มาตรฐาน 
ค 1.๓ คาเฉล่ียเทากับ 26.13 สาระการวัดและเรขาคณิต มาตรฐาน ค 2.๒ คาเฉล่ียเทากับ 31.45 เนื่องจากคาเฉล่ีย
คะแนนในสาระดังกลาว นักเรยีนมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาระดับประเทศ  
           (๓) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาเฉล่ียเทากับ 25.79 ซึ่งต่ำกวา คะแนน
เฉล่ียระดับประเทศอยู 4.1 เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา สถานศึกษาควรเรงพัฒนาทุกสาระวิชา เนื่องจากคาเฉล่ีย
คะแนนในสาระดังกลาว นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาระดับประเทศ ยกเวนสาระวิทยาศาสตรกายภาพ 

  (๔) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาเฉล่ียเทากับ 28.79  
ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู 5.59 เมื่อพิจารณารายสาระ พบวา  สถานศึกษาควรเรงพฒันาทุกสาระวิชา 
เนื่องจากคาเฉล่ียคะแนนในสาระดังกลาว นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวาระดับประเทศ 
 
  ๓.๔ ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                 การทดสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  มีคะแนนเฉล่ียผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี ๓  รวมความสามารถ ๒ ดาน มีคาเฉล่ียรอยละ เทากับ ๓๓.๘๘ ระดับคุณภาพ  พอใช  ความสามารถ
ดานภาษาไทยมีคาเฉล่ียรอยละ เทากับ ๓๔.๗๗  ระดับคุณภาพ  พอใช  ความสามารดานคณิตศาสตร มีคาเฉล่ียรอยละ
เทากับ ๓๓.๐๐  ระดับคุณภาพ  พอใช 



 

 

๑๔ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 

ความสามารถ ๒ ดาน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนรอยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความสามารถดานภาษาไทย ๑๖ ๑๐๐ ๓๘.๔๖ พอใช 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ 

๑๖ 
๑๐๐ ๔๕.๓๑ พอใช 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ 
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑๖ ๑๐๐ ๓๕.๘๔ พอใช 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ 
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

๑๖ ๑๐๐ ๓๑.๒๕ พอใช 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ
ปญญา ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

๑๖ ๑๐๐ ๔๐.๕๑ พอใช 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนำมา
ประยุกตใชในชีวิตจริง 

๑๖ ๑๐๐ ๒๐.๓๑ ปรับปรุง 

ความสามารถ ๒ ดาน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนรอยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความสามารถดานคณิตศาสตร ๑๖ ๑๐๐ ๓๑.๔๓ พอใช 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดข้ึน
จากการดำเนินการ และสมบัติของการดำเนินการ และ
นำไปใช 

๑๖ ๑๐๐ ๒๘.๕๐ พอใช 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ 
ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

๑๖ ๑๐๐ ๓๔.๓๗ พอใช 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัด และนำไปใช 

๑๖ ๑๐๐ ๓๒.๗๓ พอใช 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติ
ของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และนำไปใช 

๑๖ ๑๐๐ ๕๐.๐๐ ดี 

มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรู
ทางสถิติในการแกปญหา 

๑๖ ๑๐๐ ๒๕.๐๐ ปรับปรุง 

รวมความสามารถท้ัง ๒ ดาน ๑๖ ๑๐๐ ๓๔.๕๙ พอใช 



 

 

๑๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 จากตารางผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ พบวา ผลการประเมินดานภาษาโดยรวมมี
คะแนนรอยละ  ๓๔.๕๙  ระดับคุณภาพ  พอใช  ดานความสามารถดานภาษาไทยท่ีสถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนำมา
ประยุกตใชในชีวิตจริง มีคาเฉล่ียเทากับ ๒๐.๓๑ ระดับปรับปรุง ดานความสามารถดานคณิตศาสตร สถานศึกษาควรเรง
พัฒนาคือ มาตรฐาน ค ๓.๑ ขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
๒๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  สรุปรวมท้ัง ๒ ดาน พบวา คะแนนเฉล่ียเทากับ ๓๔.๕๙ ระดับคุณภาพ  พอใช  ซึ่ง
ทางโรงเรียนจะไดรวมกันวิเคราะหหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกับสาระการเรียนรูท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับพอใชตอไป. 
 
ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) 
 การทดสอบ RT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑  มีคะแนนเฉล่ียผลการสอบ RT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี ๒  รวมสมรรถนะท้ัง ๒ ดาน มีคาเฉล่ียรอยละ เทากับ ๗๕.๕๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก  สมรรถนะการอานออกเสียง  
มีคาเฉล่ียรอยละ เทากับ ๗๘.๖๙  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  สมรรถนะการอานรูเรื่อง มีคาเฉล่ียรอยละเทากับ 72.30  
ระดับคุณภาพ  ดี   

สมรรถนะ ๒ ดาน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รอยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

การอานออกเสียง 26 ๑๐๐ 78.69 ดีมาก 
1.1 สระเด่ียว (เทวดา) 26 ๑๐๐ 53.84 ดี 
1.2 สระเด่ียว (เลขท่ี) 26 ๑๐๐ 96.15 ดีมาก 
1.3 สระเด่ียว (กระดาษ) 26 ๑๐๐ 84.61 ดีมาก 
1.4 ตัวสะกดตรงมาตรา (คนเดียว) 26 ๑๐๐ 92.30 ดีมาก 
1.5 ตัวสะกดตรงมาตรา (อยางนี้) 26 ๑๐๐ 73.07 ดี 
1.6 ตัวสะกดตรงมาตรา (แข็งแรง) 26 ๑๐๐ 92.30 ดีมาก 
1.7 มีรูปวรรณยุกต (เจาหญิง) 26 ๑๐๐ 96.15 ดีมาก 
1.8 มีรูปวรรณยุกต (ช่ัวโมง) 26 ๑๐๐ 88.46 ดีมาก 
1.9 ไมมีรูปวรรณยุกต (นิยาย) 26 ๑๐๐ 100.00 ดีมาก 
1.10 ไมมีรูปวรรณยุกต (เสาเอก) 26 ๑๐๐ 96.15 ดีมาก 
1.11 สระเปล่ียนรูป/สระลดรูป (ท้ังหมด) 26 ๑๐๐ 69.23 ดี 
1.12 สระเปล่ียนรูป (ช็อกโกแลต) 26 ๑๐๐ 61.53 ดี 
1.13 สระประสม (หัวใจ) 26 ๑๐๐ 100.00 ดี 
1.14 สระประสม (เพื่อนบาน) 26 ๑๐๐ 96.15 ดีมาก 
1.15 ตัวสะกดไมตรงมาตรา (ขอมูล) 26 ๑๐๐ 76.92 ดีมาก 
1.16 ตัวสะกดไมตรงมาตรา (ผูวิเศษ) 26 ๑๐๐ 76.92 ดีมาก 
1.17 คำควบกล้ำ (วงกลม) 26 ๑๐๐ 88.46 ดีมาก 
1.18 คำควบกล้ำ (ผัดกะเพรา) 26 ๑๐๐ 80.76 ดีมาก 
1.19 อักษรนำ (เหมือนกัน) 26 ๑๐๐ 92.30 ดีมาก 
1.20 อักษรนำ (ขนมจีน) 26 ๑๐๐ 96.15 ดีมาก 
การอานรูเรื่อง 26 ๑๐๐ 72.30 ดี 
๑.การอานรูเรื่องคำ(จับภาพ) 26 ๑๐๐ 94.23 ดีมาก 



 

 

๑๖ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

สมรรถนะ ๒ ดาน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รอยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๒.การอานรูเรื่องประโยค(เลาเรื่องจากภาพ) 26 ๑๐๐ 75.00 ดีมาก 
๓.การอานรูเรื่องประโยค(เลือกตอบ) 26 ๑๐๐ 71.53 ดี 
๔.การอานรูเรื่องขอความ 26 ๑๐๐ 49. พอใช 
รวม ๒ สมรรถนะ 26 ๑๐๐ 75.50 ดีมาก 
 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑                                
 

ส่วนที่ ๒   
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนได้ประเมินสถานภาพ  โดยการวิเคราะห์ SOAR Analysis เพื่อวิเคราะห์หา จุดแข็ง โอกาส ส่ิงท่ี
สถานศึกษาอยากจะเป็น และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและวัดผลได้เป็นรูปธรรม ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดงในตาราง 
ต่อไปนี้ 

๑. การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) โดยใช้ SOAR Analysis 

ส่ิงท่ีต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Inquiry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามี
ขณะนี้มีอะไรบ้าง? 

๑. คณะครูและบุคลากรมีจำนวนตามเกณฑ์  

๒. โรงเรียนอยู่ใกล้เมือง ทำให้การคมนาคมมีความ
สะดวก 

๓. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเพียงพอและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน  

๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด และ
ปลอดภัย 
๕. โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น  
วัดป่าธรรมอุทยาน มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
๖. โรงเรียนอยู่ใกล้เครือข่ายพัฒนาอาชีพ เช่น  
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา   
ศูนย์สงเคราะห์คนชราและผู้สูงอายุ 

จุดแข็งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
โครงงานทอผ้าขาวม้า โครงงานขนมดอกจอก 
๒. นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถสร้างสรรค์
ช้ินงาน จากเศษวัสดุต่าง ๆ และนำออกจำหน่าย 
สร้างรายได้ 
๓. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ผลงานจาก
หนังสือพิมพ์ เช่น บายศรี กระป๋องแปลงร่าง  
กรอบรูป  
 
  

Opportunities 

มีโอกาสที่เป็นไปได้ อะไรบ้าง? 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของเรา 

๑. ชุมชน ห้างร้าน หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผน บริหารเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาในโรงเรียน 

๓. องค์กรด้านศาสนาให้การส่งเสริม 
สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
๔. ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนส่งเสริมในการ
พัฒนาโรงเรียน  

มีโอกาสที่เป็นไปได้อะไรบ้าง? ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ของเรา 

๑. การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใน
และภายนอก จากหน่วยงานต่าง ๆ  
๒. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก่นักเรียน 

 

Opportunities 



๑๘ 
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ส่ิงท่ีต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Inquiry 

 

 

 

 

 

 

Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามี
ขณะนี้มีอะไรบ้าง? 

๔. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการฝึกทักษะ
อาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การสร้างรายได้เสริม
ระหว่างเรียน 

จุดแข็งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์  

๑. นักเรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ โดยได้รับรางวัล
ด้านนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับภูมิภาค 

๒. โรงเรียนมีบุคลากร ซึ่งเป็นครูนาฏศิลป์ท่ีจบเอก
นาฏศิลป์โดยตรง ทำให้มีความรู้ ความสามารถตรง
ตามวุฒิ และสอนนักเรียนให้เกิดทักษะความรู้
สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

มีโอกาสที่เป็นไปได้ อะไรบ้าง? 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของเรา 

๓. การได้รับโอกาสในการศึกษาอบรม         
ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อเกิดประโยชน์ในการนำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 

เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆที่อยากเห็น
ในองค์กร 

Appreciative 
Intent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และสิ่งที่
เราอยากเห็นสำหรบัโรงเรียนของเราในอนาคต 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT และO-NET) เพิ่มขึ้น โดยทุก
ระดับช้ันมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ และ
อยู่ในกลุ่มเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๐ ลำดับแรกของ
สพฐ. 

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมพร้อม
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา โดยมีคุณภาพพัฒนาการแต่ละ
ด้านในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ทุกคน อ่านออกเขียนได้ใน
บัญชีคำพื้นฐานท่ีกำหนด๔. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 

Result ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT และO-NET) เพิ่มขึ้น โดยทุก
ระดับช้ันมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
และอยู่ในกลุ่มเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๐ ลำดับ
แรกของสพฐ. 
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการ
เตรียมพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
และด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยมี
คุณภาพพัฒนาการแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๓.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ทุกคน อ่านออกเขียนได้
ในบัญชีคำพื้นฐานท่ีกำหนด 
๔. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
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เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆที่อยากเห็น
ในองค์กร 

Appreciative 
Intent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และสิ่งที่
เราอยากเห็นสำหรบัโรงเรียนของเราในอนาคต 

๕. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
พัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
ไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตร ผ่านระบบ TEPEONLINE 
๖. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของ
เราในอนาคต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. นักเรียนสามารถอ่านคล่องและเขียนคล่อง 
๒. นักเรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น 
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
๑. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุข เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑. นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการเรียน
ศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๒. นักเรียนมีทักษะในด้านนาฏศิลป์ สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

Result ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 

๕. ผู้บริหาร มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ  
๖. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่เราอยากเห็น และสามารถวัดผลเป็น
รูปธรรมได้ 

๑. นักเรียนจำนวนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
๒. นักเรียนจำนวนร้อยละ ๘๐ สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
๓. นักเรียนจำนวนร้อยละ ๙๐ สามารถศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นไปได้ 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑                                
 

 

 
เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆที่อยากเห็น
ในองค์กร 

Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    
ของเราในอนาคต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
๑.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ไม่เจ็บป่วย 
ปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
อารมณ์สังคมและสติปัญญา สามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย 

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ SOAR Analysis โรงเรียนจึงได้กำหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  
 
๒. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบส่ือมวลชนศึกษา” 
๓. พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น้าในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านส่ือมวลชนศึกษา 
 ๑๐.พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
๔. เป้าหมาย (GOAL) 
 ๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 ๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้น้าในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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 ๙. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านส่ือมวลชนศึกษา 
 ๑๐. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  
๕. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
 ๑. พัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. พัฒนานักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. พัฒนาโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื อต่อการจัดการเรียนรู ้
 ๖. พัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 ๗. พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นผู้น้าในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๙. พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านส่ือมวลชนศึกษา 
 ๑๐. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
๖.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 
 โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรู้ส่ือมวลชนศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองดี 
๗.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 เป็นพลเมืองดี มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
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๘. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
    ๘.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานการศึกษา  ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
ปฐมวัยทั้ง ๔  ด้าน 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
๑. ตรวจช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๒.ส่งเสริมสุขภาพ 
๓. จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
๔. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๕. หนูน้อยจิตแจ่มใส 
๖. หนูทำได้ 
๗. จินตนาการสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
๘. หนูน้อยมารยาทงาม 
๙. เด็กดีมีระเบียบวินัย 
๑๐. เล่นดีมีเหตุผล 
๑๑. พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
๑๒. การออม 
๑๓. วันสำคัญ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๑๔. โครงงานเพื่อการเรียนรู ้
๑๕. ยอดนักคิด 
๑๖. หนูน้อยนักค้นคว้า 
๑๗. ส่งเสริมทักษะสร้างความรู้ 
๑๘ หนูน้อยสร้างสรรค์ 
๑๙. อังกฤษหน้ารู้ 
๒. โครงการการบริหารจัดการ 
โรงเรียนในระดับปฐมวัย 
๑.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
๓. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  ส่ือสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับ
ช้ันเรียน 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัด 
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อม
และส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๕  ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

ยอดเยี่ยม 



๒๓ 
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มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๖  มีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 
๔. กิจกรรมรายงานการใช้หลักสูตร 
๕. จัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 
๓. โครงการกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 
๑. พาหนูสู่โลกกว้าง 
๒. หนูน้อยจิตอาสา 
๓. การละเล่นไทย 
๔. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๕. มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ 
๖. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นสำคัญ 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔  ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และนำผลและ
การประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดพัฒนาเด็ก
ประสบการณ์ 

๑๐๐ 

๘.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานการศึกษา  ๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
๑. รักการอ่าน ระดับช้ัน ป.๑-๓ 
(จุดเน้น ช๑.๑) 
๒. การอ่านเขียนคำพื้นฐาน 
    - ภาษาไทย 
    - ภาษาอังกฤษ 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๕ / ช๒.๑ / 
ช๓.๑,ช๓.๕) 
๓. ส่งเสริมการคิดคำนวณ Open 
class 
๔. ทำโครงงานเพื่อการเรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ตัวชี้วัดที่ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๙๔.๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ ๙๓.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา 

๙๔.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๓.๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการส่ือสาร ๙๖.๐๐ 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑                                
 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา ๘๘.๐๐ 

๕. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / ช๒.๑,ช
๒.๒) 
๖. สอนเสริมเติมความรู้แบบเข้ม 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / ช๒.๑,ช
๒.๒ / ช๓.๑) 
๗. กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
     - คลังคำทดสอบการอ่าน 
     - ค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษา 
(จุดเน้น ช๑.๕ / ช๒.๕ / ช๓.๕) 
๘. กิจกรรมการสร้างส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
(หนังสือเล่มเล็ก) 
๙. พัฒนาความสามารถการใช้ส่ือ
ทันสมัย ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
(จุดเน้น ช๑.๔ / ช๒.๔ / ช๓.๔) 
๑๐. การทำ MOU ผู้เรียน
พากเพียรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-net 
, NT, Pre-Onet) 
๑๑. กิจกรรมการทดสอบทาง
วิชาการ 
๑๒. พัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ 
(จุดเน้น ช๒.๓) 
๑๓. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนออนไลน์ (จุดเน้น ช๓.๒) 
๑๕. ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง 
๑๖. แข่งขันวิชาการ 
๑๗. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ ๙๗.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๗ มีศักยภาพการแข่งขัน 
ยอดเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙๘.๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด  ๙๗.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ๙๙..๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ๙๘.๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

๙๗.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๕ มีความเป็นพลเมืองดี  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ มีระบบการจัดการคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๙๓.๐๐ 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑                                
 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๙๔.๐๐ 

เทคโนโลยี (จุดเน้น ช๒.๒ / ช๓.๑)
๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. คนดีศรีไทยรัฐ (จุดเน้น ช๑.๓/
ช๒.๓/ช๓.๓) 
๒.กิจกรรมค่านิยมหลัก๑๒ประการ 
(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.๓) 
๓. กิจกรรมการประเมินคุณลักษ 
ณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๔. ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง 
๕. ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ (จุดเน้น ช๓.๒) 
๖. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๗. ค่ายคุณธรรม(จุดเน้น ช๑.๓/
ช๒.๓/ช๓.๓) 
๘. ส่งเสริมสุขภาพฯ 
๙. ส่งเสริมทักษะกีฬา 
๑๐. อาหารกลางวัน 
๑๑. กิจกรรมวันสำคัญ 
๑๑.๑.วันไหว้คร ู
๑๑.๒.วันสุนทรภู่/วนัภาษาไทย/วัน
ต่อต้านยาเสพติด 
๑๑.๓.วันสำคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 
๑๑.๔.วันวิทยาศาสตร์ 
๑๑.๕.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๑๑.๖.วันแม่แห่งชาติ/วันพ่อ
แห่งชาติ 
๑๑.๗.วันเด็ก 
๑๑.๘.วันคริสมาสต์/วันปีใหม่ 
๑๑.๙.วันปัจฉิมนิเทศ 
๑๑.๑๐.วันกำพล 
๑๑.๑๒. กิจกรรมมาตรการป้องกัน
โควิด-๑๙ 
๓. โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ๙๓.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓. มีการบริหารจัดการเชิงบวก ๙๔.๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๙๑.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ ๙๓.๐๐ 

 

 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑                                
 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีชัดเจนของสถานศึกษา 
๒. การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู ้
๓. กำหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
๔. การจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๖. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๗. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
๘. จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๙. กิจกรรม ๕ ส 
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๑๑. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑๒. กิจกรรมการประเมินผู้เรียน
และสถานศึกษา 
๑๓. วิทยากรภายนอก 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
๑. กิจกรรมการเรียนการสอนการ
สอนแบบปฏิบัติจริง Active 
Learning  
๒. ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  



๒๗ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑                                
 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

(จุดเน้น ช๒.๑,ช๒.๒/ช๓.๑) 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๑) กิจกรรมแนะแนว  
    ๓.๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๓.๓) กิจกรรมชุมนุม  
    ๓.๔) กิจกรรมเพื่อสังคมและ                
สาธารณประโยชน์  
๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๕. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน 
๖. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับผู้เรียน(จุดเน้น ช๑.๔/ช๒.
๔/ช๓.๔) 
๗. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
๗.๑) จัดช้ันเรียนท่ีส่งเสริม
บรรยากาศ การเรียนรู้ของผู้เรียน  
๗.๒) ผลิตหรือจัดหาส่ืออุปกรณ์ท่ี
สอดคล้องกับกิจกรรม 
๗.๓) จัดแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมและความสนใจของผู้เรียน 
๗.๔) สร้างวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน 
๘. กิจกรรมพัฒนาครูดานการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
๙. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
๑๐. กิจกรรม Open House เปิด
ประตูสู่ไทยรัฐวิทยา๘๔ 

 



๒๘ 
 

ส่วนที่  ๓ 
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณ 

 
๑.  แหล่งงบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   

 -  ระดับก่อนประถมศึกษา (๑,๗๐๐ x ๕๐) ๘๕,๐๐๐ - 
 -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐ x ๑๘๐) ๓๔๒,๐๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๓,๕๐๐ x ๑๕๐) ๕๔๒,๕๐๐ - 
 รวมงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๙๖๙,๕๐๐ - 
๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 -  ระดับก่อนประถมศึกษา (215 x 2 = 430) x 50 ๒๑,๕๐๐ - 
 -  ระดับประถมศึกษา   (240 x 2 = 480) x  180 ๘๖,๔๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (440 x 2 = 880) x  150 ๑๓๖,๔๐๐ - 
 รวมงบโครงการเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๒๔๔,๓๐๐  
 รวมงบประมาณจาก สพฐ. ๑,๒๑๓,๘๐๐  

๓ งบอื่น ๆ (ถ้ามี)  - เงินจากมูลนิธิไทยรัฐ ๕๕,๐๐๐ - 
 รวมงบประมาณ ๑,๒๖๘,๘๐๐ - 
 การจัดสรรงบประมาณ   
 

๑.  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  
ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม 

๓๓๙,๓๒๕ 

ร้อยละ 
๓๕ จาก

งบประมาณ
ของสพฐ 

 ๒.  ส่วนท่ีเหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. 
สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

๙๒๔,๔๗๕  

 รวม ๑,๒๖๓,๘๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๑.๑ แหล่งงบประมาณระดับก่อนประถม 
 แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   

 -  ระดับก่อนประถมศึกษา (๑,๗๐๐ x ๕๐ ) ๘๕,๐๐๐ - 
 รวมงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวระดับก่อนประถมศึกษา ๘๕,๐๐๐  

๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (๒๑๕ x ๒ = ๔๓๐) x  ๕๐ ๒๑,๕๐๐ - 
 - เงินคงเหลือยกมา  - 
 รวมงบโครงการเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๐๖,๕๐๐  
 รวมงบประมาณจากสพฐ ๘๕,๐๐๐ - 
 การจัดสรรงบประมาณ   
 ๑.  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  

ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม 
๑๕,๐๐๐ - 

 ๒.  ส่วนท่ีเหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. 
สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

๙๑,๕๐๐ - 

 รวม ๑๐๖,๕๐๐ - 



๓๐ 
 

๑.๒  แหล่งงบประมาณระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   

 -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐ x ๑๘๐) ๓๔๒,๐๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๓,๕๐๐ x ๑๕๐) ๕๔๒,๕๐๐ - 
 รวมงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๘๘๔,๕๐๐ - 
๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 -  ระดับประถมศึกษา   (240 x 2 = 480) x  180 ๘๖,๔๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (440 x 2 = 880) x  150 ๑๓๖,๔๐๐ - 
 รวมงบโครงการเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๒๒๒,๘๐๐  
 รวมงบประมาณจาก สพฐ. ๑,๑๐๗.๓๐๐  

๓ งบอื่น ๆ (ถ้ามี)  - เงินจากมูลนิธิไทยรัฐ ๕๕,๐๐๐ - 
 รวมงบประมาณ ๑,๑๖๒,๓๐๐ - 
 การจัดสรรงบประมาณ   
 ๑.  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  

ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม 
๓๐๙,๕๗๕  

 ๒.  ส่วนท่ีเหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. 
สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

๗๙๗,๗๒๕  

 รวมงบประมาณ ๑,๑๐๗.๓๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

๒. โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    ๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการระดับปฐมวัย 

ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน ๒๔,๐๐๐ ๑๐,๗๕๐ 
๒. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย ๒๑,๕๐๐ ๐ 
๓. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒๔,๕๐๐ ๑๐,๗๕๐ 

รวมงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐ 
 
    ๒.๒ สรุปงบหน้าโครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน มูลนิธิไทยรัฐ 
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑๘๒,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ 
๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 7๔,200 67,800 55,000 
๓. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 212,725 0 0 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10๖,000 120,000 0 

รวมงบประมาณ ๕๗๔,๙๒๕ ๒๒๒,๘๐๐ ๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

๓. รายละเอียดโครงการ 
   ๓.๑   โครงการระดับปฐมวัย 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔  ด้าน 
หลักการและเหตุผล  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐาน
การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติการพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน  
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว  สังคม และ
ประเทศชาติ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ ฐานข้อมูล ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๒๕๖๔ 

๑. เพื่อให้เด็ก 
ปฐมวัยมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
สมวัย 
๒. เพื่อให้เด็กได้อยู่ 
ร่วมกันและปฏิบัติ 
ตนเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสังคมได้ 
๓. เพื่อสร้างเสริม 
ให้เด็กมีความสนใจ 
ใฝ่รู้ รักการอ่าน 
และใช้ภาษา 
ส่ือสารได้เหมาะ 
กับวัย 
๔. เพื่อให้เด็กได้มีมี 
ความสนุกสนาน 
และสุขภาพจิตท่ีดี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๙๘.๘๖ ๑๐๐ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัย 
ท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง   
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้   
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ๙๕.๔๕ ๑๐๐ 

  

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ –  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๖,๐๐๐ ๕,๗๕๐  

อรวรรณ  พะมณี 
ขวัญตา กุลเสรี 

๑. ตรวจช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๒.ส่งเสริมสุขภาพ 
๓. จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
๔. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ 

พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๖,๐๐๐   ๕. หนูน้อยจิตแจ่มใส 
๖. หนูทำได้ 
๗. จินตนาการสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 

พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๖,๐๐๐   

๘. หนูน้อยมารยาทงาม 
๙. เด็กดีมีระเบียบวินัย 
๑๐. เล่นดีมีเหตุผล 
๑๑. พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
๑๒. การออม 
๑๓. วันสำคัญ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๖,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๑๔. โครงงานเพื่อการเรียนรู ้
๑๕. ยอดนักคิด 
๑๖. หนูน้อยนักค้นคว้า 
๑๗. ส่งเสริมทักษะสร้างความรู้ 
๑๘ หนูน้อยสร้างสรรค์ 
๑๙. อังกฤษหน้ารู้ 

รวมงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ ๑๐,๗๕๐ ๐ 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล        .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางอรวรรณ  พะมณี ) 
        .............................................. ผู้พิจารณาโครงการ 
         ( นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ )  
        ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา) 

๑. ประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน ๑. สังเกตพฤติกรรม 
๒. ประเมินความพึงพอใจ ๒. สัมภาษณ์ 

๓. ตรวจผลงาน   
ร่องรอย หลักฐานจาก 
การจัดกิจกรรม 



๓๔ 
 

๒. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย 
หลักการและเหตุผล  จากสภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นำไปสู่การกำหนดทักษะท่ีสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษท่ี  ๒๑  ท่ีมีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงทุกด้าน เพื่อให้เป้าหมายในการพัฒนาเด็กครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ครูมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการ พร้อมกนันี้ควรมีการรว่มมือร่วมใจในการพัฒนาบุตรหลานท้ังโรงเรียน ชุมชนและครอบครัวต้องมีส่วนสำคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัย 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ฐานข้อมูล ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๒๕๖๔ 

๑. เพื่อให้มี 
หลักสูตรปฐมวัยที่ 
สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับ 
บริบทของโรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ 
บุคลากรได้ศึกษา 
ความรู้และนำ 
ความรู้มาใช้กับ 
เด็กปฐมวัยได้ 
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อส่งเสริม 
การจัดสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ของเด็ก 
ปฐมวัย 
๔. เพื่อให้ผู้ปก 
ครองมีส่วนร่วมใน 
การประเมินใช้เป็น
ฐานในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยนำ 
ข้อมูลท่ีได้มา 
แลกเปล่ียนกันเพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด 
ประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ 
เพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
สำหรับครู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ –  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 



๓๕ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

๑.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕๐๐ 
  

อรวรรณ  พะมณี 
ขวัญตา กุลเสรี 

๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๕๐๐   
๓. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๐,๐๐๐   
๔. กิจกรรมรายงานการใช้หลักสูตร ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕ ๕๐๐   
๕. จัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๒๑,๕๐๐ ๐ ๐  
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
       .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางอรวรรณ  พะมณี ) 
 
        .............................................. ผู้พิจารณาโครงการ 
         ( นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ ) 
        
        ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา) 

๑. แบบประเมินหลักสูตร 
สถานศึกษา 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
๒. สัมภาษณ์ 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ๓. ตรวจผลงาน   
ร่องรอย หลักฐานจาก 
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๓. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
หลักการและเหตุผล  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก็คือการจัดการเรียนรู้ท่ีคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน  โดยครูผู้สอนหรือพยายามหารูปแบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนจะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิด  
การเรียนรู้มากท่ีสุด  ดังนั้นการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีครูท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนและ     
เป็นผู้ท่ีเด็กวางใจ  จะต้องจัดสภาพการเรียนรู้ของเด็กท้ังภายนอกและภายในเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสและสัมพันธ์    
กับส่ิงแวดล้อม  อุปกรณ์การเรียนรู้  อุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ ฐานข้อมูล ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๒๕๖๔ 

๑. เพื่อเปิดโอกาส 
ให้เด็กได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์ 
จริงและการเรียนรู ้
อย่างหลากหลาย 
๒. เพื่อให้เด็กได้ 
เรียนรู้อย่างม ี
ความสุขผ่าน 
การเล่น 
๓. เพื่อให้เด็กได้ 
เรียนรู้ตาม 
ธรรมชาติของวัย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี 
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และ 
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ –  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

๑. พาหนูสู่โลกกว้าง ธันวาคม ๒๕๖๔  ๕,๗๕๐  

อรวรรณ  พะมณี 
สาวขวัญตา กุลเสรี 

๒. หนูน้อยจิตอาสา พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๔,๕๐๐   
๓. การละเล่นไทย พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๕,๐๐๐   
๔. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕  ๕,๐๐๐  
๕. มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๑๐,๐๐๐   
๖. แข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕ ๕,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๒๔,๕๐๐ ๑๐,๗๕๐ ๐  
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
       .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางอรวรรณ  พะมณี ) 
 
        .............................................. ผู้พิจารณาโครงการ 
         ( นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ ) 
        
        ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา) 

๑. แบบประเมินพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ด้าน 

๑. สังเกตพฤติกรรม 
๒. สัมภาษณ์ 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ๓. ตรวจผลงาน   
ร่องรอย หลักฐานจาก 
การจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
หลักการและเหตุผล  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพ มีทักษะความรู้ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยคำนึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสำคัญนั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการ
ร่วมมือ ซึ่งจะสางผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ี
จำเป็นตามหลักสูตร 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๙๖.๘๖ ๙๔.๐๐ 
       ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร  ละการคิดคำนวณ 

๙๓.๙๔ ๙๓.๐๐ 

       ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

๙๕.๗๖ ๙๔.๐๐ 

       ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๘.๔๘ ๙๓.๐๐ 
       ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๙๙.๐๙ ๙๖.๐๐ 

       ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๙๔.๗๗ ๘๘.๐๐ 

      ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

๙๙.๐๙ ๙๗.๐๐ 

       ๑.๑.๗ มีศักยภาพในการแข่งขัน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับชอบ เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๑. รักการอ่าน ระดับช้ัน ป.๑-๓ 
(จุดเน้น ช๑.๑) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ 
  

สุพัฒตา/พิชยดา 

๒. การอ่านเขียนคำพื้นฐาน 
    - ภาษาไทย 
    - ภาษาอังกฤษ 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๕ / ช๒.๑ / ช๓.
๑,ช๓.๕) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๔,๐๐๐ 

  
สุพัฒตา/อุทัยวรรณ 
/ธัษชา/ศุภสวัสด์ิ/
ดาหวัน/เพ็ญศร ี



๓๙ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับชอบ เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๓. ส่งเสริมการคิดคำนวณ  
Open class 

ก.พ. ๖๕ ๘,๐๐๐ 

  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์/ 

ธมนันท์/วนัวิสาข/์
นศ.คณิต/นศ.วิทย์ 

๔. ทำโครงงานเพื่อการเรียนรู ้ มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๔,๐๐๐   ประภาพร/วนัวิสาข ์
๕. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / ช๒.๑,ช๒.๒) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๖,๐๐๐ 
  วิภาพร/ดุจฤดี/นศ.

คณิต 
๖. สอนเสริมเติมความรู้แบบเข้ม 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / ช๒.๑,ช๒.๒ 
/ ช๓.๑) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๒๙,๐๐๐ 
  

วิชาการช่วงช้ัน๑-๓ 
นศ. 

๗. กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
     - คลังคำทดสอบการอ่าน 
     - ค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษา 
(จุดเน้น ช๑.๕ / ช๒.๕ / ช๓.๕) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ 

  

กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ 

๘. กิจกรรมการสร้างส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
(หนังสือเล่มเล็ก) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๖,๐๐๐ 
  

ประภาพร/ 
มะลิวรรณ์ 

๙. พัฒนาความสามารถการใช้ส่ือ
ทันสมัย ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
(จุดเน้น ช๑.๔ / ช๒.๔ / ช๓.๔) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ 
  

สุภาวดี 

๑๐. การทำ MOU ผู้เรียนพากเพียร
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-net , NT, 
Pre-Onet) 

มิ.ย. ๖๔ ๒,๐๐๐ 
  

ธัษชา/ดุจฤดี 
 

๑๑. กิจกรรมการทดสอบทาง
วิชาการ 

ส.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๒๕,๐๐๐ 
  วิชาการช่วงช้ัน 

๑-๓ 
๑๒. พัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ 
(จุดเน้น ช๒.๓) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๓,๐๐๐ 
  มะลิวรรณ์/พระ

อาจารย์พรศักดิ์ 
๑๓. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๘,๐๐๐   
ฝ่ายวิชาการ/ 

งานส่งเสริมวิชาการ 
๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนออนไลน์ (จุดเน้น ช๓.๒) มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานส่งเสริมวิชาการ 

/ประภาพร 
๑๕. ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๖,๐๐๐   
อุทัยวรรณ/วันวิสาข ์

/ดุจฤดี/ธนินท์ 



๔๐ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับชอบ เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๑๖. แข่งขันวิชาการ 
ส.ค. ๖๔ – ก.พ. ๖๕ ๑๕,๐๐๐   

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานส่งเสริมวิชาการ 

๑๗. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ 
เทคโนโลยี (จุดเน้น ช๒.๒ / ช๓.๑) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๗,๐๐๐   
วันวิสาข/์ดุจฤดี/ 
ธมนันท์/ธนินท์ 

รวม  ๑๘๒,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐   
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
๑.แบบทดสอบประจำหน่วย ปลาย
ภาคเรียน ปลายปี 

๑.ทดสอบประจำหน่วย 
ปลายภาคเรียน ปลายปี 

 
 

……………………………….. ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางเพ็ญศรี   ไชยทุม)        
      

  ……………………………….. ผูพ้ิจารณาโครงการ 
     (นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ) 
 

…………………..………….. ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา)          
 

๒.แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒.ประเมินการอ่านเขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๓. แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน และคำนวณ 

๓. ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์  เขียน และคำนวณ 

๔.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ ๔.ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
๕.แบบทดสอบ NT แบบทดสอบ 
ข้อสอบกลาง แบบทดสอบ O- NET 

๕.ทดสอบ NT ทดสอบโดยใช้ 
ข้อสอบกลาง ทดสอบ  O-
NET 

๖.เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 

๖.ประเมินพฤติกรรม 
ประเมินรายบุคคล 

๗.เครื่องมือเก็บข้อมูลผล ๗. ประเมินความพึงพอใจ 
๘. การประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน 

๘. สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๙.รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

กิจกรรมรักการอ่าน 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
         ๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศ
นอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นส่ิงสําคัญอย่างหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างอิสระ มีนิสัยรัก
การอ่าน ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา อันนําไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการสนอง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านตลอดจนส่งเสริมการ บูรณา
การความรู้ต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะ
ภาษาไทย ได้แสดงออกและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมนักเรียนกลุ่มอื่นให้มีทักษะความรู้และ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การรายงานผลการประเมินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ ๗๐ % 
จึงควรต่อเนื่องมีโครงการรักการอ่าน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิชาภาษาไทย   
 

๒. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม    
 ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาด้านการอ่าน คิด

วิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไป   
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพสามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ   
๒.๓ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
 

          ๓. เป้าหมายความสำเร็จ                
  ๓.๑  ด้านปริมาณ 

                    -  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จำนวน
ประมาณ ๖๔ คน มีนิสัยรักการอ่าน 
  - เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา  ป.๑ ร้อยละ ๗๐ , ป.๒ ร้อยละ ๘๐ , ป.๓ ร้อยละ ๙๐ สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ 
             ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
                    -  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้  จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองเสมอ 
           - นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง   
 
           ๔. งบประมาณ   

           ๔.๑  เงินอุดหนุนรายหัว    ๕,๐๐๐             บาท  
 
 



๔๒ 
 

 
         ๕.  ปฏิทินการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑  วางแผนการดำเนินงาน  

ม.ิย.๒๕๖๔ 
  - ครูภาษาไทยและครูประจำช้ันร่วมกัน
ออกแบบการจัดกิจกรรมและการวัด
ประเมินผล  

 
ครู ช.๑ 

๒  จัดหาหนังสืออ่านเสริม  
ม.ิย.๒๕๖๔ 

-จัดหาหนังสืออ่านเสริมและหนังสือนิทาน
ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ครูประจำวิชา
ภาษาไทยและ
ครูประจำชัน 

๓  ดำเนินการจัดกิจกรรมรัก
การอ่าน 

 
มิ.ย.๒๕๖๔-  
เม.ย.๒๕๖๕ 

-กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมรักการอ่านโดย
ผ่านครูประจำช้ันและครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  
-นักเรียนบันทึกการอ่านใส่สมุดบันทึกท่ีครู
ประจำช้ันได้จัดเตรียมไว้ 

 
 

ครูประจำช้ัน 

๔  การวัดและประเมินผล ก.ย.๒๕๖๔ 
และ เม.ย.
๒๕๖๕ 

- วัดจากสมุดบันทึกรักการอ่านและมี
แบบทดสอบการอ่านให้กับนักเรียน  
- บันทึกคะแนนเพื่อรายงานผลการ
ทดสอบ  

 
ครูประจำช้ัน 

 
๖.วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  รักการอ่าน 
-การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคำและ
สะกดคำ 
-การอ่านออกเสียง  และประสมคำ 

 
ทดสอบ ประเมิน 

 

 
- แบบทดสอบ 

 

 
 ๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อ่านออกเขียนได้ อย่างมีคุณภาพ 
๗.๒  นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๗.๓  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน 

 
 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

กิจกรรม การอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ป.๑ - ป.๖ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. หลักการและเหตุผลในการจัดหลักการและเหตุผล   
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.๑ 

ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม    ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงกำหนดนโยบายให้นักเรียนทุกระดับช้ันอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง การอ่านจัดเป็น
พื้นฐานท่ีสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย  การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้าน
สติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตโดย
พัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 

โรงเรียนจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ครูและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการทุกวิธีให้นักเรียนอ่านเขียนได้
ตามมาตรฐานของหลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคน ไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทย มีส่วนร่วม
รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนของนักเรียน มีแผนซ่อมเสริมนักเรียนทุกคนที่มีปัญหา และซ่อมเสริมให้
แล้วเสร็จ พร้อมประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ 
กำกับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาอ่านเขียนของนักเรียน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานต่อเขตพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้และส่ือสารได้อย่างยั่งยืน 
๒.๒  เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยผ่าน    
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมายความสำเร็จ    
     ๓.๑  เชิงปริมาณ        

                ๓.๑.๑   เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ ๕๐ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ นักเรียนทุกช้ันสามารถอ่านออก  เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
      ๓.๒.๒  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการอ่านได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น  
 

๔. งบประมาณ   
งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท  (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 ๕.  ปฏิทินการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑  วางแผนและจัดทำบัญชีคำ

พื้นฐาน 
 

ม.ิย.๒๕๖๔ 
 - สืบค้นและรวบรวมบัญชีคำพื้นฐานและ
จัดทำรูปเล่มให้แต่ละช้ัน  

ครูประจำวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๒  ออกแบบรูปแบบการ
วัดผล/ประเมินผล และ
เก็บคะแนนของแต่ละช้ัน 

 
ม.ิย.๒๕๖๔ 

-ประชุมระหว่างครูประจำวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและครูประจำช้ัน   
-  

ครูประจำวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๓  ดำเนินการฝึกอ่านเขียน
ประจำช้ัน 

 
มิ.ย.๒๕๖๔-  
เม.ย.๒๕๖๕ 

-แจกบัญชีคำพื้นฐานของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำช้ันแต่ละช้ัน  
-ดำเนินการสอนและฝึกการอ่านเขียน
นักเรียนประจำช้ันของตนเองเป็นราย
สัปดาห์  

 
 

ครูประจำช้ัน 

๔  ดำเนินการประเมินผล ก.ย.๒๕๖๔ 
และ เม.ย.
๒๕๖๕ 

- ทดสอบเขียนตามคำบอกและอ่านออก
เสียงในแต่ละช้ันเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา  
- บันทึกคะแนนเพื่อรายงานผลการ
ทดสอบ  

 
ครูประจำช้ัน 

 
๖. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  อ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละช้ัน 
-การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคำและสะกดคำ 
-การอ่านออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และประสมคำ 
- เขียนตามคำบอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกวัน 

 
ทดสอบ ประเมิน 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อ่านออกเขียนได้ อย่างมีคุณภาพ 
๗.๒ นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๗.๓     นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมการคิดคำนวณ Open class 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเร ียนเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเน ื ่องโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดยกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื ่อพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่บุคลากรทางการศึกษาท่ีทำหน้าท่ีขับเคล่ือน
โรงเรียนในโครงการฯ  และเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) โดย
การบูรณาการการบริหารจัดการระดับโรงเรียน (School Management) และด้านการบริหารจัดการใน
ระดับช้ันเรียน (classroom management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้โครงการฯ  สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน จากช้ันเรียน ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ, ข้าราขการครูและบุคลากรจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 
๑ และในโครงการฯ และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้รวมกัน 
งบประมาณ : ๘,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมโรงเรียน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะครูเพื่อกำหนดรูปแบบและฝ่ายงาน 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์/ 
ธมนันท์/วนัวิ

สาข์/นศ.
คณิต/นศ.

วิทย ์

กำหนดปฏิทิน และ
แบบตอบรับ 

๒๘ – ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 

จัดทำกำหนดการ และแบบตอบรับท้ังแบบกระดาษ
และแบบออนไลน์(QR code) และส่งหนังสือเชิญ 

เตรียมความพร้อม ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
จัดเตรียมสถานท่ี ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
จัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม 

Open class ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินกิจกรรม Open class 
สรุปกิจกรรม ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดทำรูปเล่มรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกรรมโดยใช้ค่าทาง
สถิติเช่น ค่าเฉล่ียเลขคณิต, ร้อยละ และจากแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกรรม รวมถึงการบันทึกการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังในรูปภาพนิ่งและวิดีโอช้ันเรียน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 



๔๖ 
 

กิจกรรม โครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
1. หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจท่ีเกิดจากตัวนักเรียน
มาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ 
การฟังและการสังเกตุจากผู้เช่ียวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ท่ีจะนำมาสู่
การสรุปความรู้ใหม่ การทำโครงงานสามารถใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถจัดได้ทุกกลุ่มสาระ 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 

 
3. เป้าหมายความสำเร็จ  

3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้เรียนรู้การทำโครงงาน และฝึกกะบวนการ
ทำโครงงานเบ้ืองต้น 

3.1.2  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 ได้ฝึกทำโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
โครงงาน 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงงานและสามารถ

นำความรู้ไปฝึกตนเองให้ทำงานอย่างเป็นระบบ และ 
3.2.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถทำโครงงานเพื่อนำเสนอต่อผู้ปกครองและ

ชุมชนได้ 
   

4. งบประมาณ  ๔,๐๐๐ บาท 
 

5. ปฏิทินการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน/
เตรียมการ (Plan) 

มิถุนายน  2564 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. จัดทำปฏิทินงาน/ กำหนดการ 
4. ประสานงานกับหน่วยงาน/ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ครูทุกกลุ่มสาระ 



๔๗ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. ข้ันดำเนินการ
(Do) 

ตลอดปีการศึกษา 1. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ครูทุกกลุ่มสาระ 

3. ข้ันติดตาม 
นิเทศ และ
ตรวจสอบ 
(Check) 

ทุกเดือน 
ทุกภาคเรียน 

1. ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผล
การดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ทราบปัญหา  อุปสรรค หรือ
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ครูผู้สอนโครงงาน 

4. ข้ันสรุป 
ประเมินผล และ
รายงาน (Action) 

ปีการศึกษา 2564 1. ประเมินผลการดำเนินงาน 
2. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

นางวันวิสาข์ เพลียเฮียง 
นางประภาพร สุขพูล 

 
6. วิธีการวัด/ประเมินผล  

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้
เรียนรู้การทำโครงงาน และฝึกกะบวนการทำ
โครงงานเบ้ืองต้น 
 

 
1. ประเมินหลังสอน 
2. สังเกตพฤติกรรม 

 
1. Post test 
2. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถ
ทำโครงงานเพื่อนำเสนอต่อผู้ปกครองและ
ชุมชนได้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

1. ประเมินหลังสอน 
2. ประเมินการนำเสนอ

โครงงาน 

2.  แบบประเมินหลังการ
สอน 

2. แบบประเมินการ
นำเสนอโครงงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการคิด 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ทักษะการคิดขั้นสูงในศตรวรรษท่ี ๒๑ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
ความคิดและสติปัญญาให้คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดด้านการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การคิดและแก้ปัญหานั้น
เป็นเรื่องยาก วิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนที่เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในการในชีวิตประจำวัน 
ซึ่งผู้เรียนต้องวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและฝึกแก้โจทย์ปัญหาท่ีมีความยาก ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจพัฒนาการและ
ความสามารถตามวัยของผู้เรียน ครูจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ทำกิจกรรมที่มีความหมาย
ต่อตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ท้ังดูท้ังจับต้อง และทดสอบความคิดของเขาในบรรยากาศท่ีเป็นกันเองในช้ันเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน จึงต้องสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม จากส่ิงง่ายๆ ใกล้ตัวหรือในชีวิตประจำวันจะทำให้ผู้เรียน
สนุก มีความสุขกับการเรียนรู้เป็นการขยายประสบการณ์เดิมให้สัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับตาม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน ให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
งบประมาณ : ๖,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

วิภาพร/ 
ดุจฤดี 

กำหนดปฏิทิน ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำกำหนดการสอน 
ออกแบบการจัด

กิจกรรม 
๗ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อออกแบบการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด 

ดำเนินกิจกรรม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการหนังเรียน และ
การใช้นวัตกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการคิด 

การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ และผลการ

ทดสอบ 
๑-๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ดำเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ และผลการ
ทดสอบ 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล ผลการทดสอบแต่ละรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 
 

 

 



๔๙ 
 

กิจกรรม สอนเสริมเติมความรู้แบบเข้ม 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม จากผลการสอบระดับชาติ ของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าเฉล่ีย
ในบางการทสอบต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งเป็นจุดที่สถานศึกษาต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาอยา่ง
เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยวาง
พื้นฐานเนื้อหาสาระวิชา บูรณาการกับแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของการทดสอบ 
ระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญและความคุ้นชินของแบบทดสอบ และเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การ
สื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๔ สาระหลัก อยู่ในระดับ ๓ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู ๔ สาระหลัก 

วิชาการช่วง
ช้ัน๑-๓ 

กำหนดปฏิทิน ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำกำหนดการสอน 
จัดทำเอกสารการสอน

แบบเข้ม ๔ สาระ 
๗ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

จัดทำจัดทำเอกสารการสอนแบบเข้ม ๔ สาระ
ตามตัวชี้วัดของการทดสอบ O-net 

ดำเนินกิจกรรม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการหนังเรียนและ
เอกสารสอนแบบเข้ม 

การทดสอบ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ดำเนินการทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบ O-net 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหนังเรียนและเอกสารสอนแบบเข้ม และ
ทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบตามตัวช้ีวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
จากการท่ีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นั้น  ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ  
และสังคม  และตัวแปรสำคัญท่ีจะทำให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีท่ีสุด  คือ  การเตรียมคนให้มี
ความรู้  ความสามารถ  และทักษะด้านต่าง ๆ  ส่ือกลางท่ีจะทำให้คนไทยให้เกิดความพร้อม  นั่นคือ  
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสากล  และคนท้ัง  ๑๐  ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข้าใจได้  ก็คือ  
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมให้เยาวชนคนในชาติ 
 ทักษะท่ีสำคัญของภาษาอังกฤษท่ีต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการส่ือสาร  โดยเฉพาะ
การเรียนรู้จากเจ้าของภาษา  ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจริง ๆ  และการจัดสภาพแวดล้อมให้มีเครื่องมือท่ีทันสมัยซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
ส่งผลให้พัฒนาการด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนผู้ปกครอง  และ
ชุมชนเกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
๒.๓ เพื ่อสร้างความมั ่นใจ  และความเชื ่อมั ่นต่อผู ้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนใช้ส่ือสารในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
๒.๕ เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีพัฒนาการด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และเกิดความพร้อมพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
๓.๒  ผู้มีส่วนได้เสียมีความภาคภูมิใจจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๓  นักเรียนมีเจตคติท่ีดี และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ 

๔.  วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรม/รายการท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา 

๑. ขั้นวางแผน/เตรียมการ (Plan) ๑. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน 
๓. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
๔. จัดทำปฏิทินงาน/ กำหนดการ 

มิถุนายน  
๒๕๖๔ 



๕๑ 
 

ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรม/รายการท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา 

๕. ประสานงานกับหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ขั้นดำเนินการ(Do) ๑. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดปี
การศึกษา 

๓. ขั้นติดตาม นิเทศ และตรวจสอบ 
(Check) 

๑. ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็น
ระยะ ๆ เพื่อทราบปัญหา  อุปสรรค หรือ
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ทุกเดือน 
ทุกภาค
เรียน 

๔. ขั้นสรุป ประเมินผล และรายงาน 
(Action) 

๑. ประเมินผลการดำเนินงาน 
๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม และคำชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑.คลังคำศัพท์ทดสอบการ
อ่านเขียน 
๒.ค่ายภาษาอังกฤษ 

- 
 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๕,๐๐๐ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

 
รวม -  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐   

๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต 
๑.  นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ  เกิดความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
3. ประเมินหลังสอน 
4. สังเกตพฤติกรรม 

 
3. Post test 
4. แบบทดสอบอ่านเขียน 
5. แบบประเมิน

พฤติกรรม 
๒.  ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียน 

ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ  
และพึงพอใจต่อการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูชาวต่างชาติ 

๑.  ใช้แบบสอบถาม ๑.  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเครือข่ายได้รับประสบการณ์จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารจากเจ้าของภาษา 



๕๒ 
 

๒. ผู้ปกครองและชุมชน  ร้อยละ ๙๐  เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน 
๓. นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑-๓  มีพัฒนาการด้านการสื ่อสาร

ภาษาอังกฤษมากขึ้น  เกิดความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  และสามารถใช้ในเหตุการณ์ชีวิตจริงได้ 
๔. ผู้ปกครองนักเรียน  ครู  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทัศนคติที่ดีต่อกัน  จากความ

ภาคภูมิใจท่ีผลลัพธ์สูงสุดเกิดกับนักเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

กิจกรรม การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (หนังสือเล่มเล็ก) 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยกลยุทธ ์ส ู ่ความสำเร็จของหนังสือเล่มเล็กคือ “การมีส ่วนร่วมในบทเร ียน(Active anticipation)” 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทมีวินัย ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนกา
รอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนใช้กระบวนการจากเรื่องท่ีอ่านมาแยกแยะข้อเท็จจริง  และข้อคิดเห็นจากกระบวน
การอ่านโดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้ากระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดคิดวิเคร
าะห์คิดสังเคราะห์กระบวนการทางภาษา กระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการเขียนสามารถนำทุกกลุ่ม
สาระมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบทั้งด้านการอ่านและการเขียน 
รวมทั ้งเป็นการบูรณาการ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพ การประดิษฐ์ภาพสามมิต ิ (pop - 
up) และการใช้สีโดยใช้กระบวนการอ่าน เลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจค้นคว้าความหมายนำมาจัดทำหนังสือเล่มเล็
กใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การแต่งเรื่อง โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฝึกปฏิบัติ 
กระบวนการสร้างความคิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องที่สนใจ สามารถนำไปสื่อสารได้อย่างถูกตอ้ง 
รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการในการแต่งเรื่องส้ันและสอดแทรกข้อคิดเตือนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในชี
วิตประจำวันต่อไป 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม                       

๑.. เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์สามารถใช้ความรู้บูรณาการด้านการอ่านเขียนและศิลปะในการสร้างหนังสือเล่มเล็ก .    
๒. เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองเสริมสร้างความสามัคคีรู้จักการทำงานกระบวนการกลุ่มเพ่ือสร้างเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 

เป้าหมาย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
มีส่วนร่วมกิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก มีความรู้ในการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก และสามารถสร้างหนังสือเล่มเล็กได้ 
๑๐๐ % 

งบประมาณ  
 ๑. จัดซื้ออุปกรณร์ะดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 ๒. จัดซื้ออุปกรณร์ะดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 ๓. รางวัลชนะเลิศหนังสือเล่มเล็กระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท 

๔. รางวัลชนะเลิศหนังสือเล่มเล็กระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ทุกคนจัดทำหนังสือเล่ม

เล็กคนละ ๑ เล่ม 

 
 
๑๔ มิ.ย ๖๔ -          
๓๑ มี.ค ๖๕ 

บูรณาการวิชาภาษาไทยและ

ส่ือมวลชนศึกษา 

 

นางสาวมะลิวรรณ์  
ภูแช่มโชติ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา      

ปีท่ี ๑ - ๓  ทุกคน  

จัดทำหนังสือเล่มเล็ก      

คนละ ๑ เล่ม 

 
 
๑๔ มิ.ย ๖๔ -          
๓๑ มี.ค ๖๕ 

บูรณาการวิชาภาษาไทยและ

ส่ือมวลชนศึกษา 

 

นางสาวประภาพร 
สุขพูล 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  วิธีวัดและประเมินผล  

๑. นักเรียนทุกคนสามารถจัดทำ 

หนังสือ เล่มเล็กได้ 

- ประเมินผลงาน  

 

- ประเมินจากผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

กิจกรรม พัฒนาความสามารถการใช้สื่อทันสมัย ICT เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานท่ี เรียนรู้
จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ เพื่อจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึง
ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อ ICT ท่ีส่งเสริมให้
การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม  
 ๑.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้การส่ือสารได้ 
 ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  
 ๓.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าหมายความสำเร็จ  

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้ 

๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู ้เร ียนระดับประถมศึกษาปีที ่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ มีทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   

๓.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้บริหาร คณะครู
ประชุมวางแผน  

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูประชุมวางแผน 
เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผู้บริหารและ 
คณะครู 

๒. พัฒนาและเลือกใช้
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ครูผู้สอนจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ี
บรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หรือ

ครูสุภาวดี 



๕๖ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
จัดหา หรือจัดหาท่ีประยุกต์ใช้
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู ้

๓. จัดกิจกรรมเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ี
ให้ผู้เรียนได้ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วยต้น
เอง 

ครูสุภาวดี 

๔. สรุปผล และให้
ข้อมูลย้อนกลับกับ
นักเรียนทุกคน 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. ประเมนิการจัดการเรียนการ
สอนของผู้เรียน 
๒. สรุปผลการประเมินผู้เรียนการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๓. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

ครูสุภาวดี 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๒ 

๑. ประเมินหลังการสอน 
๒. ประเมินผ่านการทดสอบ 
 

๑. แบบทดสอบหลังการ
สอน 
๒.แบบทดสอบปลายภาค 

๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด(ระดับดีขึ้นไป) อย่างน้อยร้อยละ 
๙๐ 

ประเมินสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี 

 

๑. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒.แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

กิจกรรม การทำ MOU ผู้เรียนพากเพียรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ท้ังนี้ได้มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพ
สูงสู่มาตรฐานสากลและมีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ และตามนโยบายของสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน พร้อมท้ังยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือ
แนวทางในการดำเนินงานพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ
เพี้ยฟาน) อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT NT O-NET ) ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีสอบ 
 ๓. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ๑.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ 
 ๒. ผู้เรียนท่ีศึกษาในช้ันท่ีมีการทดสอบระดับชาติ มีผลการสอบ  (RT, NT,O-NET)  สูงขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่ากว่าร้อยละ ๕ 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป 
 ๔. ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และส่ือความในระดับดีขึ้นไป  
งบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้บริหาร คณะครู
ประชุมวางแผน การ
ทำข้อตกลงพันธะ
สัญญา 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูประชุมวางแผน 
เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผู้บริหารและ 
คณะครู 

๒. จัดทำเอกสาร
สำหรับการลงนาม
ข้อตกลงตามพันธะ
สัญญา 

๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำแบบลงนามข้อตกลงตาม
พันธะสัญญาสำหรับนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

คุณครูดุจฤดี 
คุณครูธัษชา 

๓. ลงนามข้อตกลง
ตามพันธะสัญญา
ระหว่างครูผู้สอนกับ
นักเรียน 

๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑.อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. ลงนามตามข้อตกลงระหว่าง
ผู้สอนกับนักเรียนในทุกระดับช้ัน 

คณะครูทุก
ระดับช้ัน 



๕๘ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔. สรุปผล และให้
ข้อมูลย้อนกลับกับ
นักเรียนทุกคน 

 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. สรุปผลตามพันธะสัญญา และ
ให้ข้อมูลผลการประเมินสำหรับ
นักเรียนทุกคน  
๒. มอบเกียรติ์บัตรสำหรับ
นักเรียนท่ีบรรลุตามเป้า 
๓. จัดทำแบบรายงานกิจกรรม 
การทำ MOU ผู้เรียนพากเพียร
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

คุณครูดุจฤดี 
คุณครูธัษชา 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๒ 

๑. ประเมินหลังการสอน 
๒. ประเมินผ่านการทดสอบ 
 

๑. แบบทดสอบหลังการ
สอน 
๒.แบบทดสอบปลายภาค 

๒.ผู้เรียนท่ีศึกษาในช้ันท่ีมีการทดสอบ
ระดับชาติ มีผลการสอบ  (RT, NT,O-
NET)  สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่
ต่ำกว่ากว่าร้อยละ ๕ 

ประเมินผ่านการทดสอบ
ระดับชาติ 

 

แบบทดสอบระดับชาติ  
   - RT 
   - NT 
   - O-NET 

๓.ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดในระดับดีขึ้นไป 

๑. ประเมินหลังการสอน 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

๑. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒.แบบประเมินพฤติกรรม 

๔.ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และส่ือความในระดับดีขึ้นไป 

๑. ประเมินหลังการสอน 
๒. ประเมินผ่านการทดสอบ 

๑. แบบประเมินการอ่าน 
๒. แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์  

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

กิจกรรม การทดสอบทางวิชาการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้  คุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบหรือแข่งขันทางวิชาการเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถ พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของผู้เรียนในหลากหลายมิติที่นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน ประกอบกับผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทางวิชาการในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมการทดสอบมีผลการทดสอบเป็นน่าพึงพอใจของสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดกิจกรรมการทดสอบทางวิชาการขึ้น 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ และได้ประสบการณ์ตรง สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการทดสอบทางวิชาการจำนวนร้อยละ ๓๐  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการทดสอบ 
งบประมาณ : ๒๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู ๔ สาระหลัก 

เพ็ญศรี/ธัษชา/
ธนินท์ 

กำหนดปฏิทิน ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำกำหนดการสอน 
จัดทำเอกสารการสอน

แบบเข้ม ๔ สาระ 
๗ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

จัดทำจัดทำเอกสารการสอนแบบเข้ม ๔ สาระ
ตามตัวชี้วัดของการทดสอบ O-net 

ดำเนินกิจกรรม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการหนังเรียนและ
เอกสารสอนแบบเข้ม 

การทดสอบ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน 
ดำเนินการทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบ O-
net 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล จำนวนรางวัลท่ีนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมการทดสอบทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

กิจกรรม พัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะ 
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้มีทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพและยังเสริมสร้างให้นักเรียนพึ่งตนเอง 
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้และมีรายได้ระหว่างเรียน  
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการประกอบอาชีพและได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง 

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ 

เป้าหมายความสำเร็จ  
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ ร้อยละ ๘๐ สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ 

งบประมาณ  

งบประมาณ  ๓,๐๐๐ บาท 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ปลูกผักไมโครกรีน ๑๔ มิ.ย ๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕ ๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษ
าปีท่ี ๔ ทุกคนมีส่วนรวม 
ปลูกผักไมโครกรีน                 
๒. จำหน่ายผลิตภัณฑ์            

นางสาวมะลิวรรณ์  
ภูแช่มโชติ 

๒. ทำขนม,เครื่องด่ืม ๑๔ มิ.ย ๖๔ - ๓๑ มี.ค ๖๕ ๒.นักเรียนช้ันประถมศึกษ
าปีท่ี ๔ – ๖ 
ทุกคนมีส่วนรวม 
ฝึกทำขนม , เครื่องด่ืม 
๒. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

นางสาวมะลิวรรณ์  
ภูแช่มโชติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  วิธีวัดและประเมินผล  

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี     
๔ -๖ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี     
๔ - ๖ ร้อยละ ๘๐ สามารถ 
หารายได้ระหว่างเรียนได้ 

- แบบประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนก ลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   
 ภารกิจหลักที่สำคัญของโรงเรียน คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยจะต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงเป็น
การพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม  แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนในแต่ละสาระการเรียนสูง
กว่าผู้อื่น  จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมานำเสนอดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น  การพูด  การเขียน  การจัดทำช้ินงาน  ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะในด้าน
ต่าง ๆ  ท้ังนี้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ท่ียั่งยืน  และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ และได้ประสบการณ์ตรง สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจจกรรมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๓๐  
งบประมาณ : ๘,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานส่งเสริม

วิชาการ 

กำหนดปฏิทิน ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มอบหมายงานผู้เกี่ยวข้องในการร่วมรวมข้อมูล
กิจกรรมท่ีสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 

ออกแบบแผนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๗ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กำหนดกิจกรรมท่ีจะส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการตามงบประมาณนี้มีอยู่ 

ดำเนินกิจกรรม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

จัดการเรียนการสอนบูรณาการ และใช้
แบบทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีต้องการให้
นักเรียนเข้าร่วม และส่งนักเรียนเข้าร่วมตาม
กำหนดการของแต่ละกิจกรรม 

รวบรวมผลการเข้าร่วม ๑-๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
รวบรวมผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมเช่นผล
การทดสอบ เกียรติบัตร หรือเหรียญรางวัล 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกียรติบัตร เหรียญรางวัล 
 



๖๓ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน ์
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลก
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ท่ีไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา และสถานท่ี ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียน
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษา เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ส่ือดิจิทัล และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารท่ีถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเป็นในการ
ดําเนินชีวิต มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่จึงจําเป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจะสามารถเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้กับ
ศาสตร์ต่างๆ ได้ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้ในการสอนและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานส่งเสริม
วิชาการ /
ประภาพร 

ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

๒๖ - ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

จัดทำกำหนดการสอน ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดเตรียมส่ือสำหรับการเรียนกรสอน
ออนไลน ์

ดำเนินกิจกรรม 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับรูปแบบการ
สอนออนไลน์ตามสถานการณ์ 

การะประเมินผล ๑-๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
รวบรวมผลงานนักเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล ประเมินผลตามการจัดการเรียนการสอนในระบบ 

 

 

 

 



๖๔ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้คนไทยทุกคนมี
สิทธิที ่จะได้รับการบริการทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาจึงต้องบริหารจัดการเรื่องการศึกษาของคนในชาติ  โรงเรียนก็เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งท่ี
จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้  ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องได้รับการดูแล พัฒนาศักยภาพทุก 
ๆ ด้านให้สูงขึ้น  ให้ผู้เรียนกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถที่ดี  นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุขโรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน  มีกิจกรรมต่าง ๆ 
สำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ  และให้เรียนร่วมอยู่กับผู้เรียนปกติอย่างมีความสุข 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เพื่อคัดกรองผู้เรียนทุกคน หาผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 
 จัดทำสารสนเทศผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางงการเรียนรู้  สำหรับดำเนินการจัดการเรียนการสอนและ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน และนำกิจกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาส่งเสริมนักเรียนกลุ่มนี้ให้มีการพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 
เป้าหมายความสำเร็จ 
 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการคัดกรองอย่างเป็นระบบ ได้รับการพัฒนา
ด้านการภาษา (การอ่าน การเขียน) และการคิดคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะชีวิตมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน โรงเรียนและสังคมได้ดีขึ้น 
งบประมาณ : ๖,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 
 ๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นแฟ้มประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยครูประจำช้ัน
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แล้วบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานและประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 ๒. การคัดกรอง พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับความพิการ สภาพปัญหาและความต้องการ
จำเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้แบบคัดกรองตามแบบ
กระทรวง 
 ๓. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยการจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครอง 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบข้อมูล
พื้นฐาน คือ 
       ๑) ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่นประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูล
 ด้านการเรียน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ 
       ๒) ข้อมูลการคัดกรอง 
       ๓) ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 
 ๕.การปกป้องและการคุ้มครอง โดยยึดหลักความเสมอภาคท่ีเด็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับ
การปฏิบัติท่ีเหมือนกัน  จัดให้มีโครงการดูแลพัฒนาเด็ก สอนเสริม หรือให้ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพื่อไม่ให้
เกิดช่องว่างในการปกครองดูแล 
 ๖. การช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนในส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
การจัดการศึกษาท่ียึดหยุ่น หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละคน ตามแผน IEP 
วิธีการวัด/ประเมินผล แบบประเมินนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 



๖๕ 
 

กิจกรรม แข่งขันวิชาการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิต
ของทุกๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
เตรียมพร้อมให้เด็กและ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศในอนาคต  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง ดี มีสุข) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มตามความสามารถ 
โดยกำหนดจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและ
ระดับประเทศ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ 
ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้าน
วิชาการ ในระดับจังหวัดและในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐  
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานส่งเสริม

วิชาการ 

กำหนดปฏิทิน ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มอบหมายงานผู้เกี่ยวข้องในการร่วมรวมข้อมูล
กิจกรรมท่ีสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 

ออกแบบแผนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๗ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดกิจกรรมท่ีจะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

ดำเนินกิจกรรม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

จัดการเรียนการสอนบูรณาการ และฝึกซ้อม
นักเรียนตามรายการแข่งขันที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามกำหนดการ 

รวบรวมผลการเข้าร่วม ๑-๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
รวบรวมผลงานนักเรียนจากการเข้าแข่งขันเช่น
ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร หรือเหรียญรางวัล 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล ผลการเข้าร่วมและแข่งขัน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล 
 

 



๖๖ 
 

กิจกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม การสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
จำเป็นต้องเริ่มต้นต้ังแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูก
ทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพท่ีมีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มท่ี และได้รับการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ อันจะเป็น
กำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้าง
นวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคสังคม/ชุมชนต่อไปในอนาคต 
           อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาแบบทั่วไปของประเทศในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนท่ีมีศักยภาพได้อย่างเต็มท่ีและครอบคลุมท่ัวถึง แม้จะ
มีการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุ่มนี้ในรูปแบบอื่นๆ แต่การทำห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังทำได้ในปริมาณที่น้อยมากไม่เพี ยงพอ ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 สร้างเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาความสามารถพิเศษตามความสนใจและความ
ถนัดจนมีศักยภาพ ปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ รัก
การอ่าน รักการเขียน สำนึกความเป็นไทย มีทักษะความสามารถท่ีดีเย่ียม  
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๔ สาระหลัก อยู่ในระดับ ๓ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 
 ๒. นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับท่ีสูงขึ้นในโรงเรียนช้ันนำได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐  
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การประชุม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

วันวิสาข์/ 
ดุจฤดี/ 

ธมนันท์/
ธนินท์ 

เตรียมการทดสอบ 
คัดห้อง 

๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดการ
ทดสอบคัดห้อง จัดทำรายละเอียด และจัดทำ
ข้อสอบ 

การทดสอบคัดห้อง 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
การสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ๖  

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
การสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ๒ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศผลการทดสอบ 

ดำเนินกิจกรรม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
จัดการเรียนการสอนแบบเข้มตามโครงสร้าง
หลักสูตรห้องเรียพนิเศษ และจัดกิจกรรมเสริม 

การทดสอบ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ดำเนินการทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบ O-net 
วิธีการวัด/ประเมินผล ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหนังเรียนและเอกสารสอนแบบเข้ม และ
ทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบตามตัวช้ีวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา 



๖๗ 
 

๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
หลักการและเหตุผล  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมส่ังสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้าน
เศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมือง
ของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๙.๔๗ ๙๘.๐๐ 
       ๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๙๙.๓๙ ๙๗.๐๐ 

       ๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑๐๐.๐๐ ๙๙..๐๐ 

       ๑.๒.๓ เพื่อการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง และหลากหลาย 

๙๙.๐๙ ๙๘.๐๐ 

       ๑.๒.๔ เพื่อสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๙.๓๙ ๙๗.๐๐ 
       ๑.๒.๕ มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๑. คนดีศรีไทยรัฐ 
(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.๓/ช๓.๓) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๓,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
ประภาพร/ 

มะลิวรรณ์/พิชยดา 
๒.กิจกรรมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.๓) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑,๐๐๐   
ประภาพร/ 

มะลิวรรณ์/พิชยดา 
๓. กิจกรรมการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕    
ประภาพร/ 

มะลิวรรณ์/พิชยดา 
๔. ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐   ธนกฤต/พิชยดา 

๕. ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จุดเน้น ช๓.๒) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๖,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
ประภาพร/ 
มะลิวรรณ์/ 
พระอาจารย์ 

๖. ประชาธิปไตยในโรงเรียน มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๓,๐๐๐   ธนินท์/ศุภสวัสด์ิ 



๖๘ 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๗. ค่ายคุณธรรม 
(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.๓/ช๓.๓) 

ธ.ค. ๖๔ -  ม.ค. ๖๕ ๒,๗๐๐ ๔๒,๘๐๐  
สุพัฒตา/มะลิวรรณ์ 

ประภาพร 

๘. ส่งเสริมสุขภาพฯ มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๒,๐๐๐   
ประภาพร/สุพัฒตา 
มะลิวรรณ์/บูชิตา 

๙. ส่งเสริมทักษะกีฬา พ.ย. - ธ.ค. ๖๔ ๒๐,๐๐๐   บูชิตา/ศุภสวัสด์ิ 
๑๐. อาหารกลางวัน มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕   ๔๕,๐๐๐ ประภาพร 
๑๑. กิจกรรมวันสำคัญ 
๑.วันไหว้คร ู
 
๒.วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย/วัน
ต่อต้านยาเสพติด 
 
๓.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
๔.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
๕.วันแม่แห่งชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 
 
๖.วันเด็ก 
 
๗.วันคริสมาสต์/วันปีใหม่ 
 
๘.วันปัจฉิมนิเทศ 
 
๙.วันกำพล 

 
มิ.ย. ๖๔ 

 
มิ.ย. - ก.ค. ๖๔ 

 
 

ก.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
 

มิ.ย./ก.ค. ๖๔ 
 

ส.ค.๖๔/ธ.ค.๖๔ 
 

ม.ค. ๖๕ 
 

ธ.ค. ๖๔ 
 

มี.ค. ๖๕ 
 

ธ.ค. ๖๔ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 

  

 
สุภาวดี/ดุจฤดี/ 

สุพัฒตา 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

มะลิวรรณ์/ ธนินท์ 
พระอาจารย์พรศักดิ ์
วิภาพร/อุทัยวรรณ 

 
วันวิสาข์/ธนกฤต 

 
สุพัฒตา/วันวิสาข/์

ธมนันท์ 
กลุ่มสาระ

ภาษาอังกฤษ 
ครูป.๖ / ครูม.๓ /

ประภาพร 
ประภาพร/นริมล 

๑๒. กิจกรรมมาตรการป้องกันโควิด-
๑๙ 

๐๑ มิ.ย. ๖๔ - ๓๑ 
มี.ค. ๖๕ 

 ๒๐,๐๐๐  
ประภาพร/สุพัฒตา/
มะลิวรรณ์/บูชิตา 

รวม  ๗๔,๒๐๐ ๖๗,๘๐๐ ๕๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
๑. แบบสำรวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑.สังเกต 
 

 
 

………………………………...... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวประภาพร  สุขพูล) 

 
 

……………………………….ผูพ้ิจารณาโครงการ
(นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ) 
 
 

…………………..………….. ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา)          
 

๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จราย
มาตรฐาน 

๒.สัมภาษณ์ 
 
 

๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน 

๓.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

๔. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

กิจกรรม คนดีศรีไทยรัฐ 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
            เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมูลนิธิไทยรัฐ   โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
การศึกษาและเป็นคนดีศรีไทยรัฐ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
เป้าหมายความสำเร็จ  
          1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมูลนิธิไทยรัฐ  

2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

งบประมาณ   ๑๓,๐๐๐ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-จัดอบรมให้
ความรู้ 
-กิจกรรมหน้าเสา
ธง 
-กิจกรรม 5ส 
-กิจกรรมสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน การ
ปฏิบัติงาน 
-แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคนดีศรี
ไทยรัฐ 
-ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-ประเมนินักเรียนแต่ละช่วงช้ันเพื่อ
คัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันนักเรียนดีศรี
ไทยรัฐระดับกลุ่มลุ่มน้ำชี 

นางสาวประภาพร สุขพูล 
นางสาวมะลิวรรณ์ ภูแช่ม
โชติ 
นางสาวพิชยดา เฉลิม
แสน 

-แข่งขันนักเรียนดี
ศรีไทยรัฐ 

พฤศจิกายน - ทำเอกสารประกอบประเมินคนดี
ศรีไทยรัฐ 

- ตัวแทนแต่ละช่วงช้ันนำเสนอ
ผลงาน 

นางสาวประภาพร  สุข
พูล 
นางสาวมะลิวรรณ์ ภูแช่ม
โชติ 
นางสาวพิชยดา เฉลิม
แสน 

-ทุนการศึกษา
นักเรียนดีศรี

กันยายน - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีเรียนดีแต่
ยากจน 

นางเพญศรี  ไชยทุม 
นางสาวประภาพร  สุข
พูล 



๗๑ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไทยรัฐเรียนดีแต่
ยากจน 

-ผ่านการประเมินคนดีศรีไทยรัฐระดับดี
เย่ียม 
- มีผลการเรียนเกรดเฉล่ีย ๓.๐๐ ขึ้นไป 

นายธนกฤต แลฟเฟอร์ที 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

๑. ครูประจำช้ันประเมินคนดีศรีไทยรัฐผ่านระดับดีร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป 
๒. สรุปผลการประเมินคนดีศรีไทยรัฐผ่านท่ังโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

กิจกรรม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

 ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสำนึกและตระหนักในเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรมและการใฝ่เรียนรู้ให้เป็น 
ไปตามนโยบายการส่งเสริมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้ึน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม                       
๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ                            
๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน เพื่อให้มีจิตใจท่ีดีงาม  
๓. เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอนัดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 

เป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินค่านิยมหลัก 

๑๒ ประการ 
งบประมาณ  
 ๑. งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ครูประจำช้ันประเมิน 
ค่านิยมหลัก 
ของคนไทย ๑๒ 
ประการนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   
๑ - ๓ เทอมละ ๑ ครั้ง 
 

ต.ค. ๖๔ ,ม.ค.๖๔ ๑. จัดทำแบบประเมิน            
๒. ประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการเทอมละ ๑ ครั้ง 
๓.สรุปผลการประเมินใน 
ปพ.๕ 
 

นางสาวพิชยดา 
 

ครูประจำช้ันประเมิน 
ค่านิยมหลัก 
ของคนไทย ๑๒ 
ประการนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   
๔ - ๖ เทอมละ ๑ ครั้ง 

ต.ค. ๖๔ ,ม.ค.๖๔ ๑. จัดทำแบบประเมิน            
๒. ประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการเทอมละ ๑ ครั้ง 
๓.สรุปผลการประเมินใน 
ปพ.๕ 
 

นางสาวมะลิวรรณ์ 
ภูแช่มโชติ 



๗๓ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ครูประจำช้ันประเมิน 
ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 
ประการนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี              
๑ - ๓ เทอมละ ๑ ครั้ง 

ต.ค. ๖๔ ,ม.ค.๖๔ ๑. จัดทำแบบประเมิน            
๒. ประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการเทอมละ ๑ ครั้ง 
๓.สรุปผลการประเมินใน 
ปพ.๕ 
 

นางสาวประภาพร 
สุขพูล 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  วิธีวัดและประเมินผล  

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ผ่านการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

- แบบประเมิน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

กิจกรรม การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ภายใต้โครงการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราท่ี ๖ กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยในตนเอง มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ให้ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน และสอดคล้องกับโครงการคนดีศรีไทยรัฐและค่านิยม ๑๒ ประการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
  ๓๑ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒ นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  ๓ นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
  ๔ นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนะก ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒ นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.๒ การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  - กิจกรรมการเลือกต้ังประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
  - กิจกรรม ๕ ส 
๑.๓ กิจกรรมเนื่องในวนัสำคัญ 
๑.๔ กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
  - การแต่งกายผ้าพื้นเมือง 
  - กิจกรรมน้องไหว้พี ่

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

 
นางประภาพร พูลสุข 
และคณะ 



๗๕ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
  - กิจกรรมเวรทำความสะอาดประจำวัน 
  - กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์โรงเรียน 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. นักเรียนทุกคนมีความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
๓. นักเรียนทุกคนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและ
ตระหนะก ในการอนรุักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

๑. การสังเกต 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ตรวจเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๑. แบบบันทึกสังเกต 
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๓. ภาพถ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 
 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองและกิจกรรมนาฏศิลป์โรงเรียน 
ภายใต้โครงการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการเรียนท่ีทุกคนมี
ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ขบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งสเริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง จะทำให้เกิดทักษะ
และความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งทักษะการเล่นดนตรีพื้นบ้าน การแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง 
จะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
เพื่อสืบทอดต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกทักษะและความสามารถด้านนี้อย่าง
เต็มท่ี และให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนดนตรี 
นาฏศิลป์พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ในการแข่งขันด้านวิชาการให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกิจกรรมการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ๑. เชิงปริมาณ 
  ๑.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  
 ท่ีสนใจกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒๐ คน  
  ๑.๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีอุปกรณ์และเครื่องดนตรี  
 รวมทั้งความพร้อมท่ีจะจัดการแสดงและร่วมแข่งขันทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๒. เชิงคุณภาพ 
  ๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการแสดงดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง  
  ๒.๒ นักเรียนรู้จักอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมพืน้เมืองอันเป็นมรดกของท้องถิ่น 
 
งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐ บาท) 
 โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว   ๕,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ เงินพัฒนาผู้เรียน       -     บาท 
 ๕.๓ เงินมูลนิธิไทยรัฐ       -     บาท 
 
 



๗๗ 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมายหตุ 

งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 
๑. กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย - ๑,๐๐๐ - ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
หมายเหตุ : 
กิจกรรมต่าง 
ๆ อาจมีการ
เปล่ียนแปลง
ตามความ
เหมาะสม 

 

๒. กิจกรรมการแสดงประจำชาติ
พันธุ์ ชนเผ่า 

- ๕๐๐ - 

๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย - ๕๐๐ - 
๔. กิจกรรมนันทนาการ เชียร์ลีด

เดอร์ 
- ๕๐๐ - 

๕. กิจกรรมวันคริสมาสต์ - ๕๐๐ - 
๖. กิจกรรมวันปีใหม่ - ๕๐๐ - 
๗. กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ - ๕๐๐ - 
๘. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - ๕๐๐ - 
๙. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - ๕๐๐ - 

รวม - ๕,๐๐๐ - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจริง) 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การวางแผน
ดำเนินงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งต้ัง
คณะทำงาน และเสนออนุมัติโครงการ 

ธนกฤต 
พิชยดา 

กิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

กิจกรรม ได้แก่ 
๑. กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 
๒. กิจกรรมการแสดงประจำชาติพันธุ์  
    ชนเผ่า 
๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 
๔. กิจกรรมนันทนาการ เชียร์ลีดเดอร์ 
๕. กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
๖. กิจกรรมวันปีใหม่ 
๗. กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ 
๘. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๙. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

ธนกฤต 
พิชยดา 

รายงานผล เมษายน ๒๕๖๔ จัดทำรายงานประเมินโครงการ และส่ง
แผนงานฯ 

ธนกฤต 
พิชยดา 

(กิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงวันเวลา ตามความเหมาะสม) 
 



๗๘ 
 

วิธีการวัด/ประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เคร่ืองมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

๑. นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการร่วม
กิจกรรมการแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

- แบบสังเกตการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

กิจกรรม .ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
                 ปัจจุบนัการจดัการศึกษามุ่งพฒันาผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นโลกกวา้ง 

สอดคลอ้งกบัสภาพที่แทจ้ริงของโลกปัจจุบนั ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง จากปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นที่จะ ส่งผลใหเ้กิดการคิด การจดัการ และการแกปั้ญหาได ้อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกบัตนเอง อาชีพ และครอบครวั 

ดงันัน้กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ ไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นและความส าคญั ดงักล่าว จึงไดจ้ดัโครงการพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน เพ่ือเตรียมผูเ้รียนไปสู่อาชีพโดยน าปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมา ช่วยจดัการเรียนรูใ้หแ้ก่
ผูเ้รียนในโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๔(บา้นส าราญเพีย้ฟาน) 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1. นกัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็นคณุค่าของการหารายไดเ้สริมระหว่างเรียน  

2. เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 
เป้าหมายความสำเร็จ  

๑. นกัเรียนรอ้ยละ 80 สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนรู ้หารายไดเ้สริมระหว่างเรียน  

๒. นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นโดยการปฏิบตัิจริงและสามารถน ามาใช้ในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
งบประมาณ ๑๑,๐๐๐  บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-การทำอาหาร
คาว – หวาน  
- การทำน้ำ
สมุนไพร  
- การประดิษฐ์
ของเล่นของใช้  
– การนวดเพ่ือ
สุขภาพ 

 

ตลอดปีการศึกษา -ประชุมจัดต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
-เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ทราบและอนุมัติ  
-คณะกรรมการคัดเลือกวิทยากรท้องถ่ิน  
-ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพ่ือทราบ
แนวทางดำเนินการตามโครงการทีจ่ัดข้ึน  
-ดำเนินการตามโครงการ  
-สรุปผล และรายงานการดำเนินงานผล 
การดำเนินงาน 

นางสาวประภาพร  สุขพูล 
นางสาวมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ 
พระอาจารย์ 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

๑. สำรวจความคิดเห็น  
๒. สอบถาม/สัมภาษณ์ 

 



๘๐ 
 

กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียน
จึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและ
รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข 
 ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่การปกครองท่ีเข้มแข็งและมีความ
สามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อเนื่องต่อไป 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทน
ของตนเอง และได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้รับประสบการณ์ในการเลือกตั้ง และสภานักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นท่ี
ยอมรับในเชิงประจักษ์ 
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
และรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ธนินท์/
ศุภสัวสด์ิ 

การรณรงค์ไปเลือกตั้ง ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้สมัครจัดทำป้ายประกาศและรณรงค์หาเสียง 

เลือกตั้งสภานักเรียน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
นักเรียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และประกาศผลผู้ได้รับ
เลือก 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ –  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของสภานักเรียน 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงานจากแบบสอบถาม 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล จำนวนบัตรเลือกตั้ง แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าท่ีของสภานักเรียน 
 

 

 

 

 



๘๑ 
 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
          ๑. หลักการและเหตุผล 

    ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคมมีให้เห็นมากมายทั้งในเชิง
ปริมาณและความรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
สติปัญญา ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังขาดการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
สังคมอย่างจริงจัง  

 ตามนโยบายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามวิถีพุทธให้เกดขึ้นกับตัวของนักเรียน  สิทธิเด็ก มีนโยบายในการดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้ โดยการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติ
ใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ถูกชักนำไปในทางเส่ือม ทางงานคุณธรรม การท่ีนักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลก
ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับหลักคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา และมีความสุขในการทำหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี
ของประเทศชาติต่อไป 

 
 ๒. วัตถุประสงค์กิจกรรม   
     ๑. ส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

               ๒. มีความภาคภูมิใจในการทำดี เป็นท่ียอมรับท้ังในและนอกโรงเรียน รวมทั้งตระหนักถึงการพัฒนา 
ประเทศชาติ  

             ๓. รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ  
               ๔. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 
           ๓.เป้าหมายความสำเร็จ 

    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม  
    ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีวินัย มีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้น มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละเพื่อ 
 

           ๔. งบประมาณ   
          จำนวนเงิน         ๔๕,๕๐๐         บาท  

 
           ๕.  ปฏิทินการดำเนินงาน  

  ท่ี             กิจกรรมย่อย วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
๑ ขั้นวางแผน/เตรียมการ(Plan) 

  
๑. วางแผนประสานงานฝ่ายต่าง ๆ  

  ๒. จัดทำโครงการ  
 
 



๘๒ 
 

  ท่ี             กิจกรรมย่อย วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
   ๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

  ๔. แต่งต้ังคณะทำงาน  
  ๕. ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน  
  ๖. จัดทำปฏิทินดำเนินงาน/กำหนดการ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

๒ ขั้นดำเนินการ(Do) ๑.ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
๓   ขั้นติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ

(Check) 
 ๑. ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบปัญหา  
อุปสรรค หรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ทุกเดือน  
ทุกภาคเรียน 

 
๔ ขั้นสรุป ประเมินผล และรายงาน 

(Action) 
 ๑. ประเมินผลการดำเนินงาน 

   ๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
  ๖. การประเมินผล   

ตัวชีวัดโครงการ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

๑. นักเรียนผู้เข้าอบรมมีวินัย มีคุณธรรมและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบ้ืองต้น มีความเมตตา 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

-การสังเกต -สอบถาม -ตรวจผลงาน -แบบสังเกต -
แบบสอบถาม -สภาพจริง 
-เอกสารหลักฐาน -
ภาพถ่าย 

 
  ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
               ๗.๑  นักเรียนสามารถนาความรู้ท่ีได้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   

   ๗.๒  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียน   
   ๗.๓   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
           เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การให้บริการทางสุขภาพจึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งเพื่อ
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนรักสุขภาพ รู้จักการป้องกันโรค และการศึกษาพยาบาลเบ้ืองต้นตลอดจนการจัดกิจกรรมออก
กำลังกายเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง ทางด้านสุขภาพกายและจิตใจ ตลอดจนมีสุขภาพนิสัยท่ีดี และ
มีการสุขาภิบาล อาหารท่ีถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนทุกคน ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ สามารถปฏิบัติด้าน
สุขาภิบาลได้อย่าง ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขึ้น 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้ดีอยู่เสมอ มีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย 

๒. เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ ท่ีจำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและบริการสุขภาพท่ีครบถ้วน 
เป้าหมายความสำเร็จ  

1. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับการตรวจสุขภาพนักเรียนใน ด้านต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
2. การดำเนินงานห้องพยาบาล มีการปรับปรุงคลินิกปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ ท่ีเพียงพอกับความ

ต้องการใช้ของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ทำประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักเรียนและบุคลากร 
๒. ประสานงานกับสาธารณสุขให้
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ฉีดวัคซีน 
และตรวจสุขภาพนักเรียน 
๓. ประสานงานคลินิกทันตกรรม  
เพื่อตรวจรักษาฟันให้กับนักเรียน 
๔. ประสานงานอบต.สำราญ พ่น
หมอกควันกำจัดยุงลาย 
๕. ประสานงานการตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้ประกอบการในโรงเรียน 
๖. อบรมอาสาสมัครในโรงเรียน 
(อสร.) 
๗. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
๘. กิจกรรมช่ังน้ำหนักและวัด
ส่วนสูง 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/
วางแผน การปฏิบัติงาน 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
-ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ 
-ประเมินผลและรายงานการ
ดำเนินกิจกรรม 

นางสาวประภาพร  สุขพูล 
นางบูชิตา  จันทร์สิงโท 
นางอรวรรณ พะมะณี 
นางสาวมะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ 
 

วิธีการวัด/ประเมินผล  
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงาน 



๘๔ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมทักษะกีฬา 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
            วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) พัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ  เสริมสร้างวินัย  ใส่ใจสุขภาพ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ก้าว
นำเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การส่งเสริมทักษะกีฬาของนักเรียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีช่วยตอบโจทย์นี้ได้เป็น
อย่างดี เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถได้แสดงออก และพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถได้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้แสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง โรงเรียนจึงดำเนินกิจกรรมนี้ขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีของนักเรียน คณะคร ูผู้ปกครองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ 
              (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
         ๒.   เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา กรีฑาของโรงเรียน 
         ๓.   เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
เป้าหมายความสำเร็จ  
          ๑. โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
          ๒.  โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา กรีฑาของโรงเรียนได้ครบ ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
          ๓.  โรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
              ในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ได้ตามนโยบาย 
 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-กิจกรรมกีฬา
ภายใน 
-กิจกรรมกีฬา
กลุ่ม 
-กิจกรรมกีฬา
สพป.ขก.๑ 
-กิจกรรมลาน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
-ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน การ
ปฏิบัติงาน 
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ดำเนินการตามแผน 
-กำกับติดตามและประเมินผล 
-สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

นางบูชิตา จันทร์สิงค์โท 
นายณรงค์ศักดิ์ เดือนฉาย 
นายศุภสวัสด์ิ โคตรทุม 



๘๕ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-แข่งขันนักเรียนดี
ศรีไทยรัฐ 

มิถุนายน -สำรวจวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
-เสนอจัดซื้อจัดจ้าง 
-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

นางบูชิตา จันทร์สิงค์โท 
นายณรงค์ศักดิ์ เดือนฉาย 
นายศุภสวัสด์ิ โคตรทุม 

-กิจกรรมซ่อม
บำรุงสนามกีฬา
ในโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

-สำรวจสนามกีฬาต่างๆ 
-เสนอท่ีประชุม 
-ดำเนินการซ่อมบำรุง 

นางบูชิตา จันทร์สิงค์โท 
นายณรงค์ศักดิ์ เดือนฉาย 
นายศุภสวัสด์ิ โคตรทุม 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

๑.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน   สอบถาม     สัมภาษณ์  
๒.  ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

กิจกรรม วันสำคัญ 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและ
วัฒนธรรมตั้งแต่อดีต มีวัน  สำคัญต่างๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทางด้านวัตถุส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาด
ความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการ
แข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกได้ง่าย โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้คุณค่าการ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญา
ไทยไว้ โดยให้ผู ้เรียนได้มี ส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำ
หลักธรรมไปปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิต ประจำวัน ทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการ
พัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี ความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 นักเรียนได้เรียนรู ้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธสาสนา ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทุกครั้ง 
งบประมาณ : ๒๑,๕๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประชุม 
๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
ประชุมช้ีแจ้งเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและวาง
แผนการดำเนินงาน 

ประภาพร  
 

ดำเนินกิจกรรม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ –  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่าง ๆดังนี้ 
๑.วันไหว้คร ู
๒.วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย/วันต่อต้านยาเสพติด 
๓.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๔.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕.วันแม่แห่งชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 
๖.วันเด็ก 
๗.วันคริสมาสต์/วันปีใหม่ 
๘.วันปัจฉิมนิเทศ 
๙.วันกำพล 

การติดตามประเมินผล
แต่ละกิจกรรม 

ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมในวันสำคัญ
ติดตามผลการประเมินและรายผลการจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นำผลการรายงานมาทบทวนการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล หลักฐานการลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 



๘๗ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 มาตรการท่ีสำคัญ
คือการป้องกันตนเอง ไม่ให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเล่ียงการอยู่ในสภาพท่ีแออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ 
หรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจล ดังนั้นเพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ทุกคน สามารถเข้าถึงการป้องกันตนเองโดยการล้างมือด้วยเจล เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)จึงจัดทำโครงการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนเพื่อป้องกันตนเอง ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีความรู้ และสามารถจำเจลล้างมือโดยไม่ใช้น้ำ ใช้ในโรงเรียน 
          2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรและนักเรียนป้องกนัโรคด้วยตนเอง 
          3. เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากรและนักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเช้ือ 

   ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
เป้าหมายความสำเร็จ  

๑. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  และ
สามารถจำเจลล้างมือโดยไม่ใช้น้ำ ใช้ในโรงเรียน 

๒. ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
๓. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) โดยเริ่มจากตนเอง 
 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-จัดอบรมให้
ความรู้ 
-กิจกรรมล้างมือ 
-กิจกรรมผลิต 
เจลล้างมือ 
-จัดหาเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิ
และแอลกอฮอร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-ประชุมเพื่อแจกแจงการดำเนินกิจกรรม 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ดำเนินการตามแผน 
ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

นางสาวประภาพร สุขพูล 
นางสาวมะลิวรรณ์ ภูแช่ม
โชติ 
นางสาวสุพัฒตา นุ
ประสิทธิ์ 
นางบูชิตา จันทร์สิงค์โท 
 



๘๘ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-กิจกรรมจัดทำ
และจัดหา
หน้ากากอนามัย 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

๓. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน   สอบถาม     สัมภาษณ์  
๔. ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๘๙ 
 

กิจกรรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและ
บริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง 
และมีความสุขอย่างแท้จริง 
 ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ 
และหลักการในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพล
โลก    
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมายความสำเร็จ  
เชิงประมาณ 

1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนทุกยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนัก ในการร่วมอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการและ
การวางแผนดำเนินงาน 
 

๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

๑. ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
๒. จัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม/และปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ครูสุภาวดี 
ครูวิภาพร 



๙๐ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอ
และขออนุมัติโครงการ 

๒. ขั้นดำเนินการและ
ปฏิบัติตามแผน 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เชิญวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

ครูสุภาวดี 
ครูวิภาพร 
วิทยากร 

๓. ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. ประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของผู้เรียน 
๒. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

ครูสุภาวดี 
ครูวิภาพร 

๔. สรุปรายงาน
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

ครูสุภาวดี 
ครูวิภาพร 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๒ 

๑. ประเมินหลังการสอน 
๒. ประเมินผ่านการทดสอบ 
 

๑. แบบทดสอบหลังการ
สอน 
๒.แบบทดสอบปลายภาค 

๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด(ระดับดี
ขึ้นไป) อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

๑. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒.แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

๓. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล  การพัฒนากระบวนการบรหิารและการจัดการการศึกษาในโรงเรียน และร่วมกับชุมชน เป็น
กระบวนการท่ีมีความสำคัญ  ท่ีมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

๑. เพื่อพัฒนาครูและบุคลา 
กรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      ๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      ๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

      ๒.๓ สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูและบุ
ลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      ๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      ๒.๖ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๑. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีชัดเจนของสถานศึกษา 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๒,๐๐๐ 

  
ฝ่ายวิชาการ 

๒. การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู ้

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  

  

ฝ่ายวิชาการ 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๓. กำหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๒,๐๐๐ 

  มะลิวรรณ์ 
สุภาวดี 

๔. การจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๘,๐๐๐ 

  ธัษชา/ฝ่าย
วิชาการ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๓,๐๐๐ 

  
วิภาพร/ฝ่าย

วิชาการ 

๖. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๑๗,๐๐๐ 

  
มะลิวรรณ์/ธัษ
ชา/ธนกฤต 

๗. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส.ค. – ก.ย. ๖๔ 
๔๐,๐๐๐ 

  มะลิวรรณ์/ธัษ
ชา/ธนกฤต 

๘. จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

เม.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๕๐,๐๐๐ 

  งานอาคาร
สถานท่ี 

๙. กิจกรรม ๕ ส มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๒๐,๐๐๐ 

  ศุภสวัสด์ิ/ธนินท์/
ธนกฤต 

๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๕,๗๒๕ 
  

สุภาวดี/ธนินท์ 

๑๑. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ 
  

รองผู้อำนวยการ/ 
มะลิวรรณ์ 

๑๒. กิจกรรมการประเมินผู้เรียน
และสถานศึกษา 

ก.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ 
๑๐,๐๐๐ 

  
เพ็ญศรี/ดาหวัน 

๑๓. วิทยากรภายนอก มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๔๕,๐๐๐   สุภาวดี/วิภาพร 

รวม  ๒๑๒,๗๒๕    
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
 

…………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ)    
 
   ………………………………. ผูพ้ิจารณาโครงการ
(นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ) 

…………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา)          
          

๑. แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม ๑. สังเกต 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 

๒. สัมภาษณ์ 
 

๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐาน 

๓. ตรวจสอบร่องรอย / 
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิรูปการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งท่ี

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้ได้ มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของครู ถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาให้เป็นครู
มืออาชีพและให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์กำหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษา
จำเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม  สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยจัดประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรด้วยการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การประชุมปฏิบัติการ 
เป็นต้น  ทางโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
2.2  เพื่อส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความรู้ให้บุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3  เพื่อพัฒนาระบบงานในโรงเรียนให้มีระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

3.1.1  บุคลากร ร้อยละ  100  รับทราบ  เข้าใจ  แนวทางในการดำเนินงาน 
3.1.2  บุคลากร ร้อยละ  100  ได้เข้ารับการอบรม  สัมมนา  และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 
3.1.3  บุคลากร  ร้อยละ  100  ได้รับขวัญและกำลังในในการทำงาน 

3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
3.2.1  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์  และสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.2.2  บุคลากร  ร้อยละ  100  ในสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรม/รายการที่ปฏิบัติ ระยะเวลา 
1. ขั้นวางแผน/ 
เตรียมการ (PLAN) 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการจัด
กิจกรรมของโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. ประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสาร 
6. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ปีการศึกษา  
2564 

2.  ขั้นดำเนินการ
(DO) 

1. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดปี
การศึกษา 

3.  ขั้นติดตาม นิเทศ  1. ติดตามนิเทศ ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 
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และตรวจสอบ
(CHECK) 
4. ขั้นสรุประเมินผล 
และรายงาน
(ACTION) 

1. ประเมินผลการดำเนินงาน 
2. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา  
2564 

 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม และคำชี้แจงงบประมาณ 

๖.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

ผลผลิต  (Outputs) 
-บุคลากร ร้อยละ  100  รับทราบ  เข้าใจ  แนวทางในการ
ดำเนินงาน 
-บุคลากร ร้อยละ  100  ได้เข้ารับการอบรม  สัมมนา  และ
พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
-บุคลากร  ร้อยละ  100  ได้รับขวัญและกำลังในในการ
ทำงาน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์  และ
สามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-บุคลากร  ร้อยละ  100  ในสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สอบถาม 
 
- สำรวจ 
 
 
- สอบถาม 
 
- สำรวจ 
 
- สำรวจ 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสำรวจ 
 
 
-แบบสอบถาม 
 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสำรวจ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ได้ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความรู้ให้บุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ได้พัฒนาระบบงานในโรงเรียนให้มีระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  ขวัญและกำลังใจ 
2.  อบรม  สัมมนา  ทัศน
ศึกษาและศึกษาดูงาน 

 
 

 
14,000 

3,000 3,000 
14,000 

ดำเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

 

รวม - 14,000 3,000 17,000   
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กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งท่ีบัญญัติไว้ว่า “ให้คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดี
ของ ชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ” และในวรรคสองท่ีว่า “ให้
สถานศึกษาข้ัน พื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ” 

ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) กำหนด และ
หลักสูตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม โดยโรงเรียนมีการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตลอดจนหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้พยายามปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความเคล่ือนไหว ทางการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น และความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุกสาระการเรียนรู้ 
 
เป้าหมายความสำเร็จ  

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 
 2. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
งบประมาณ  

ใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ  2564  จำนวน 3,000  บาท ดังนี้ 
         ด้านค่าใช้จ่าย 

1. ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทำรูปเล่ม 1,500 บาท 
2. ค่าวัสดุอุกรณ์   1,500 บาท 



๙๗ 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน 
(Plan) 

เม.ย. 2564 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก 
นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 

2.กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรและ 
กระบวนการการ
เรียนรู้ (Do) 

เม.ย. 2564 
 
 

1. ทบทวนผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

คณะครู 
 
 
 
 

 

 
 
 

เม.ย.2564 – 
มี.ค. 2565 

2.ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์
และ 
ปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระ  
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์ 
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่และนำเสนอ
ต่อ ฝ่ายวิชาการ  
4. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำ
หลักสูตร ไปในใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  

มี.ค. 2565 5. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

3. ขั้นติดตาม 
ตรวจสอบ (Check) 

มี.ค. 2565 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงาน 

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก 
นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 

4. ขั้นประเมินผล (A มี.ค. 2565 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก 
นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 

วิธีการวัด/ประเมินผล  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ทุกสาระการเรียนรู้ 
 
        
 

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้าน
สำราญเพี้ยฟาน) มีหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 
2. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่าง 
เหมาะสม  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุก
กลุ่มสาระการเรียน       

-สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 

-แบบประเมินการ
ใช้หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และ 
กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแนวทางปฏิรูปการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งท่ี
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้ได้ มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของครู ถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาให้เป็นครู
มืออาชีพและให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์กำหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษา
จำเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม  สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยจัดประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรด้วยการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การประชุมปฏิบัติการ 
เป็นต้น  ทางโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความรู้ให้บุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓  เพื่อพัฒนาระบบงานในโรงเรียนให้มีระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  ผลผลิต  (Outputs) 

๓.๑.๑  บุคลากร ร้อยละ  ๑๐๐  รับทราบ  เข้าใจ  แนวทางในการดำเนินงาน 
๓.๑.๒  บุคลากร ร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้ารับการอบรม  สัมมนา  และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑.๓  บุคลากร  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับขวัญและกำลังในในการทำงาน 

๓.๒  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
๓.๒.๑  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์  และสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.๒.๒  บุคลากร  ร้อยละ  ๑๐๐  ในสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรม/รายการที่ปฏิบัติ ระยะเวลา 
๑. ขั้นวางแผน/ 
เตรียมการ (PLAN) 

๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการจัด
กิจกรรมของโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๓. ประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
๕.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสาร 
๖. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

๒.  ขั้นดำเนินการ
(DO) 

๑. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดปี
การศึกษา 

๓.  ขั้นติดตาม นิเทศ  ๑. ติดตามนิเทศ ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 



๙๙ 
 

ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรม/รายการที่ปฏิบัติ ระยะเวลา 
และตรวจสอบ
(CHECK) 
๔. ขั้นสรุประเมินผล 
และรายงาน
(ACTION) 

๑. ประเมินผลการดำเนินงาน 
๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม และคำชี้แจงงบประมาณ 

๖.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

วัด 
ผลผลิต  (Outputs) 
-บุคลากร ร้อยละ  ๑๐๐  รับทราบ  เข้าใจ  แนวทางในการดำเนินงาน 
-บุคลากร ร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้ารับการอบรม  สัมมนา  และพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
-บุคลากร  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับขวัญและกำลังในในการทำงาน 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์  และสามารถพัฒนาการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-บุคลากร  ร้อยละ  ๑๐๐  ในสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สอบถาม 
- สำรวจ 
 
 
- สอบถาม 
 
- สำรวจ 
 
- สำรวจ 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสำรวจ 
 
-แบบสอบถาม 
 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสำรวจ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ได้ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความรู้ให้บุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ได้พัฒนาระบบงานในโรงเรียนให้มีระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิ
ดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.  ขวัญและกำลังใจ และ
การอบรมตามภาระงาน 
๒. สัมมนา ทัศนศึกษาและ
ศึกษาดูงาน 

 
 

๑๑,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

ดำเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

 

รวม - ๕๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐   



๑๐๐ 
 

กิจกรรม จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัย
ให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อม
ด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซม
และบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอื ้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการเพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียน
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในแต่ละวันมากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่ง
สมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสม
และลดภาวะท่ีเป็นพิษจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรียนได้ดำเนินการ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน อาคารต่างๆมีอายุการใช้
งานมากขึ้น จัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน พัฒนา
ส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักเรียน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้รับประสบการณ์ในการเลือกตั้ง และสภานักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นท่ี
ยอมรับในเชิงประจักษ์ 
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
และรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ธนินท์/
ศุภสัวสด์ิ 

การรณรงค์ไปเลือกตั้ง ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้สมัครจัดทำป้ายประกาศและรณรงค์หาเสียง 

เลือกตั้งสภานักเรียน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
นักเรียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และประกาศผลผู้ได้รับ
เลือก 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ –  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของสภานักเรียน 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงานจากแบบสอบถาม 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล จำนวนบัตรเลือกตั้ง แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าท่ีของสภานักเรียน 
 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

กิจกรรม ๕ ส 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที ่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานคือกิจกรรม 5 ส. ได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนา
สถานที่ส่วน 2 ส. หลังเป็นการพัฒนาคนซึ่ง 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพประโยชนท่ี์
เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรมได้แก่สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดปราศจากส่ิง
สกปรกบุคลากรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีบุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้นการขจัดความส้ินเปลืองของทรัพยากร
คนวัสดุและงบประมาณและการลดการเก็บเอกสารท่ีซ้ำซ้อนลงนอกจากนี้5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงาน
ลงอีกด้วย 
 ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. ขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนรวมทั้งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท้ังภายในและภายนอกได้รับการบริการท่ีดี 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู้ การทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติท่ีดี  สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ  
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ผลการประเมินการทำความสะอาดของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กำหนดบริเวณ

รับผิดชอบ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

จัดทำรายละเอียด แผนผังการแบ่งเขตพื้นท่ีการ
ทำกิจกรรม ๕ ส ประจำวัน 

ศุภสวัสด์ิ/
ธนินท์/
ธนกฤต 

ประชาสัมพันธ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประชาสัมพันธ์ แผนผังการแบ่งเขตพื้นท่ีการทำ
กิจกรรม ๕ ส ประจำวัน แก่คณะครูและนักเรียน 

การดำเนินกิจกรรม 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ –  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

นักเรียนทุกคนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการนักเรียนเป็น
ผู้ตรวจบริเวณในทุกวัน 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงานจากแบบประเมิน 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล ค่าเฉล่ียจากแบบประเมินการทำความสะอาด 
 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

การใช้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT) เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้
จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ภายในส่วนของโรงเรียน ดังนั้น 
เพื่อให้การดําเนินงานในภารกิจดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงจัดทํา “กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อจัดหาส่ือเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT 

๒. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร ์
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการบริหารจัดการ 

เป้าหมายความสำเร็จ  
สถานศึกษามีส่ือทางเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 90 
 
งบประมาณ ๕,๗๒๕ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศึกษารวบรวม
ข้อมูล สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา นำเสนอ
โครงการ ขออนุมัติ 

๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา 

ครูสุภาวดี 
ครูธนินท์ 

๒. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน / 
มอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูประชุมวางแผน 
เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้บริหารและ 
คณะครู 

๓. ดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ือ
เทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
ระบบ  ICT 
๒. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

ครูสุภาวดี 
ครูธนินท์ 



๑๐๓ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔. สรุปรายงาน
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีและเครือข่าย 
๒. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

ครูสุภาวดี 
ครูธนินท์ 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจใน
การใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย 

๑. ประเมินผ่านแบบประเมิน ๑. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

กิจกรรม เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลลากรเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ 
การศึกษา เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้ 
เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้ร่วมกันทํางานเป็นทีมและด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมี 
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลท่ี 
แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูง หากขวัญ 
และกําลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวัญกําลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้นการจัด 
สวัสดิการต่างๆให้แก่บุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการสร้างขวัญและกําลังใจ 
บุคลากรเป็นอย่างดี จึงได้จัดทํา โครงการนี้ขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
3 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความภาคภูมิใจ  

เป้าหมายความสำเร็จ  
1. เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

          2. เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดีขึ้นปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 

 
งบประมาณ  

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรสวัสดิการโรงเรียน 10,000 บาท)  
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ช่อดอกไม้ของขวัญ 
- วันเกิด 

 
 
14 มิ.ย 64 -31มี.ค 65 

 
- วันเกิดรายละ 300 บาท 

นางสาวมะลิวรรณ์  
ภูแช่มโชติ 

- เย่ียมไข้ 14 มิ.ย 64 -31มี.ค 65 - เย่ียมไข้รายละ 500 บาท นางสาวมะลิวรรณ์  
ภูแช่มโชติ 

- เกียรติบัตร  
เชิญชูเกียรติ 

14 มิ.ย 64 -31มี.ค 65 - เกียรติบัตร1000 บาท นางสาวมะลิวรรณ์  
ภูแช่มโชติ 



๑๐๕ 
 

วิธีการวัด/ประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  วิธีวัดและประเมินผล  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีขวัญ และ กําลังใจ  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด 

แรงจูงใจ ให้ปฏิบัติงาน 
อย่างมีความสุข  และมี   
ประสิทธิภาพ  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอยา่างท่ีดี 
มีความภาคภูมิใจ 
เต็มตามศักยภาพ  

 

- แบบประเมินความพึง พอใจ  
 

- การประเมินความพึง 
พอใจในการปฏิบัติงาน  
 

 
 ผลที่คาดว่าจะไดรับ 

1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ทุกคน มีขวัญและกําลังใจ  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความภาคภูมิใจ เต็มตามศักยภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๖ 
 

๔. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลักการและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  “กระบวนการจัดการเรียนการสอน” จึงถือเป็นหัวใจของครู การสอนจะบรรลุผลตาม
จุดประสงค์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สอนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ และเทคนิคการสอนเป็น
สำคัญ  

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึง
ได้จัดให้มีโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการให้กับครู 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

๘๘.๘๗ ๙๓.๐๐ 

       ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสารมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๙๑.๓๐ ๙๔.๐๐ 

       ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

๙๑.๓๐ ๙๓.๐๐ 

       ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๒.๑๗ ๙๔.๐๐ 
       ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนางาน 

๘๔.๓๕ ๙๑.๐๐ 

       ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๘๕.๒๒ ๙๓.๐๐ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนการ
สอนแบบปฏิบัติจริง Active 
Learning  

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐  
 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ (จุดเน้น ช๒.๑,ช๒.๒/
ช๓.๑) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๘,๐๐๐  
 

สุภาวดี/ดุจฤดี 
ธมนันท์/ธนกฤต 



๑๐๗ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

มูลนิธิ
ไทยรัฐ 

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
    ๓.๑) กิจกรรมแนะแนว  ก.พ. ๖๕ ๒,๐๐๐   เพ็ญศรี 

    ๓.๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.ค. - ก.พ. ๖๕  ๔๐,๐๐๐ 
 สัญชัย/พิชยดา 

ศุภสวัสด์ิ/สุภาวดี 
ธนินท์/ณรงศักดิ ์

    ๓.๓) กิจกรรมชุมนุม  มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕    ฝ่ายวิชาการ 
    ๓.๔) กิจกรรมเพื่อสังคมและ                
สาธารณประโยชน์  

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕   
 สัญชัย/ศุภสวัสด์ิ/

ธนกฤต 
๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ม.ค. - มี.ค. ๖๕  ๕๕,๐๐๐ 
 ธัษชา/อุทัยวรรณ/

ธนกฤต 
๕. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐  
 

ประภาพร 

๖. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
ผู้เรียน(จุดเน้น ช๑.๔/ช๒.๔/ช๓.๔) 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  ๒๕,๐๐๐ 
 

สุภาวดี 

๗.วันวิทยาศาสตร์ ส.ค. ๖๔ ๕,๐๐๐  
 ธมนันท์/วนัวิสาข์/ 

นศ.วิทย ์
๘. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ      
    ๘.๑) จัดช้ันเรียนท่ีส่งเสริม
บรรยากาศ การเรียนรู้ของผู้เรียน  

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๓๘,๐๐๐  
 

ฝ่ายวิชาการ 

    ๘.๒) ผลิตหรือจัดหาส่ืออุปกรณ์ท่ี
สอดคล้องกับกิจกรรม 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐  
 

งานพัสดุ 

    ๘.๓) จัดแหล่งเรียนรู้สอดคล้อง
กับกิจกรรมและความสนใจของ
ผู้เรียน 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕   
 

ครูผู้สอนทุกคน 

    ๘.๔) สร้างวินัยเชิงบวกในช้ัน
เรียน 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕   
 

ครูผู้สอนทุกคน 

๙. กิจกรรมพัฒนาครูดานการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ๓,๐๐๐  
 

พิชยดา/ดุจฤดี 

๑๐. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 
๒,๔ ของเดือน ๕,๐๐๐  

 
ธนินท์ 

๑๑. กิจกรรม Open House เปิด
ประตูสู่ไทยรัฐวิทยา๘๔ 

มี.ค. ๖๔ ๑๕,๐๐๐  
 

ฝ่ายวิชาการ 

รวม  ๑๐๖,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐   



๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
 

…………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
       (นางดาหวัน  รุ่งวงษ์)       
 
   ………………………………. ผูพ้ิจารณาโครงการ
(นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ) 

 
…………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา)          
                  

๑. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑. การทดสอบระหว่างเรียน 

๒. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ ๒. การทดสอบกลางภาค 
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓. การทดสอบปลายภาค 
๔. รายงานผลการนิเทศช้ันเรียน ๔. การทดสอบ NT, O-NET 
๕. แบบบันทึกการ PLC ๕. การสังเกตพฤติกรรมการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
๖. แบบนิเทศ ติดตามผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET, NT 

๖. การประเมินพฤติกรรม
รายบุคคล 

๗. แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

 

๘. แบบทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู 



๑๐๙ 
 

กิจกรรม การเรียนการสอนการสอนแบบปฏิบัติจริง Active Learning 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
และอำนวยความสะดวก ซึ่งต่างจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ัวไปท่ีเน้นให้เด็กศึกษาหาความรู้จากการสอน
ของครูโดยตรง แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาได้ตามของตัวเอง แต่แตกต่างที่ความต้องการ ความสนใจและความถนัด รวมไปถึงทักษะ
ต่างๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงไม่ควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียว ควรมีความหลากหลายและตอบสนองได้
กับเด็กทุกกลุ่ม ซึ่งผลดีของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวคือการที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จน
นำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ตามความเหมาะสมและความต้องการ ซึ่งแตกต่างกับการจัดการศึกษา
ในรูปแบบท่ัวไป ท่ีครูเป็นผู้วางแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด แต่อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผู้เรียน
เป็นสำคัญนี้ ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ และเรียนรู้ทักษะความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ 
รวมไปถึงต้องรู้จังหวะในการสอดแทรกส่ิงท่ีต้องการสอนเข้าไปในการเรียนรู้ของพวกเขา เพราะการกำกับดูแล
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือเป็นตัวแปรหนึ่งในการส่งเสริมให้การจัดการศึกษา
รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และนักเรียนมีสมรรถนะทุกด้านผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด(ระดับดีขึ้นไป)อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กำหนดบริเวณ

รับผิดชอบ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดครูประจำช้ัน 
ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 

ฝ่ายวิชาการ 

จัดทำตารางเรียน/สอน 
๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม  

๒๕๖๔ 
ฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดตารางเรียน/
ตารางสอน 

กำหนดการ/แผนการ
สอน  

๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ครูผู้สอนจัดทำกำหนดการสอน เตรียมการ
จัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอน 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ครูทุกคนดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมการสอนแบบ Active learning 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงานจากแบบประเมิน/สำรวจ 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน, แบบสำรวจนวัตกรรมของครู 
 
 
 



๑๑๐ 
 

กิจกรรม ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ภายใต้โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อ ต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้
ของนักเรียน ท่ีครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเรื่องราวที่จะจัดกิจกรรมค่ายให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยยึดถือความแตกต่างระหว่างบุคคล และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ต้อง
พัฒนาคนของประเทศเป็นสำคัญ โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือของการพัฒนา และมุ่งให้เยาวชนของชาติมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยนำ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะ
กระบวนการทำงานรว่มกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-3  เข้าร่วมโครงการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 90  และมี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น  
 เชิงคุณภาพ 
            1. นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผลในระดับสูง 
            2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  อดทน อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
งบประมาณ  18,000 บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
กิจกรรมย่อย 
(ขั้นตอน) 

วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคคล/กลุ่มงาน 
1.วางแผน 
(Plan) 
 

1 พฤศจิกายน 
2564 

1.     ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา 
  2.   ประชุมครูคณะครูในโรงเรียนทุกคนเพื่อ ร่วม
วางแผนปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทำ
กิจกรรม/โครงการ 

1.นางสาวสุภาวดี 
คงอุ่น 
2.นางสาวดุจฤดี 
ประเสริฐศิลป์พลมา 



๑๑๑ 
 

กิจกรรมย่อย 
(ขั้นตอน) 

วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคคล/กลุ่มงาน 
  3.   จัดทำโครงการและปฏิทินการดำเนินงานโครงการ 
  4.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
  5.  สำรวจ/จัดเตรียมบุคลากร   วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น
เกี่ยวข้องและท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
  6.  ประชุมออกคำส่ัง มอบหมายงาน กำหนดหน้าท่ี  
รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 

3.นางสาวธมนันท์ 
สร้อยมณี 
4.นายธนกฤต แลฟ
เฟอร์ที 

2. การ
ดำเนินการ 
(D๐) 
 

13-17 ธันวาคม 
2564 

  1.   ติดต่อประสานงาน 
  2. ครูแต่ละกลุ่มสาระออกแบบกิจกรรมและนำเสนอ
กิจกรรม 
  3.  ดำเนินการตามโครงการดังนี ้
กิจกรรมท่ี 1 ค่ายบูรณาการระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 
กิจกรรมท่ี 2 ค่ายบูรณาการระดับช้ันมัธยมศึกษา 1-3 

คุณครูผู้สอน 4 กลุ่ม
สาระหลัก 

3.การติดตาม
ผล (Check) 
 

13-17 ธันวาคม 
2564 
 

1. นิเทศ  กำกับ  ติดตามการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
2.ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้คำแนะนำช่วยเหลือ 

-หัวหน้ากิจกรรม 
-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
- คณะผู้บริหาร 

4.การ
ประเมินผล 
(ACT) 
 

21-24 ธันวาคม 
2564 

 1.  ประเมินผลโครงการ/รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการเสนอคณะผู้บริหาร 
2.  ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการต่อบุคลากรทุก
คน/เพื่อรับทราบปัญหา /ผลการดำเนินการ /หา
แนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1.นางสาวสุภาวดี 
คงอุ่น 
2.นางสาวดุจฤดี 
ประเสริฐศิลป์พลมา 
3.นางสาวธมนันท์ 
สร้อยมณี 
4.นายธนกฤต แลฟ
เฟอร์ที 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
สำราญเพี้ยฟาน) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-3  เข้าร่วม
โครงการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 
90  และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 

1.สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
2.ทดสอบการเรียนรู้ 4 กลุ่ม
สาระ 

1. แบบสำรวจนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. แบบทดสอบ 

2.  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ90 

ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



๑๑๒ 
 

กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ตามนโยบายหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประการ ให้เกิดข้ึนกับ ผู้เรียนทุก
คน และต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ป้องกันตัวเองจากยาเสพติด  เห็นคุณค่าในตัวเอง  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  เอื้ออาธรผู้อื่น  ยอมรับความคิดความแตกต่าง  รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  วาง
แผนการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและ
ตอบสนอง ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมลูกเสือ –ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร เช่น กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ การจัด
กิจกรรมเสริมท้ังหมดนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจเรียนรู้ วางแผน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
 ๒ เพื่อให้นักเรียนมีมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาทางวินัยและด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา 
 ๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
ตามโอกาสต่าง ๆ 
 ๔ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความสามารถตามความถนัด ได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
ตระหนัก รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
งบประมาณ : ๔๒,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การวางแผน  
๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการและประชุม
คณะกรรมการเพื่อวางแผนการทำงาน 

ดาหวัน การดำเนินการ 
๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ดำเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมท่ีกำหนด
๑) กิจกรรมแนะแนว  
๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๓) กิจกรรมชุมนุม  
๔) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์            

ติดตามประเมินผล  
๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมติดตามผลการ
ดำเนินการตามรายละเอียดของกิจกรรม 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นำรายงานผลมาทบทวนการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๑๑๓ 
 

กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๑. หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  
ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียน

เกิดทักษะ  เกิดประสบการณ์และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา  เจตคติ  ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนกล้าคิดกล้าทำ  กล้าตัดสินใจ  เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดรู ้ข่าวสารสารสนเทศ  เป็นคนหูตากว้างไกลมี
วิสัยทัศน์ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่  ต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อส่งเสริมนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เชิงอนุรักษ์ 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมนักเรียนใฝ่ศึกษา หาความรู้ ประสบการณ์จริง 

 
๓.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงอนุรักษ ์
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ นักเรียนใฝ่ศึกษา หาความรู้ ประสบการณ์จริง 
      เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงอนุรักษ์ 
 ๒. นักเรียนใฝ่ศึกษา หาความรู้ ประสบการณ์จริง 
 
๔.  วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรม/รายการที่ปฏิบัติ ระยะเวลา 
๑. ขั้นวางแผน/ 
เตรียมการ (PLAN) 

๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการจัด
กิจกรรมของโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๓. ประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
๕.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสาร 
๖. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

๒.  ขั้นดำเนินการ
(DO) 

๑. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดปี
การศึกษา 

๓.  ขั้นติดตาม นิเทศ  
และตรวจสอบ
(CHECK) 

๑. ติดตามนิเทศ ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

๔. ขั้นสรุประเมินผล 
และรายงาน
(ACTION) 

๑. ประเมินผลการดำเนินงาน 
๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

 



๑๑๔ 
 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม และคำชี้แจงงบประมาณ 

 
๖.  การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดและความสำเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑ 
 

๒ 
 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เชิงอนุรักษ ์
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใฝ่ศึกษา หาความรู้
เพิ่มเติม ประสบการณ์จริง 
 

๑. การสัมภาษณ์ 
๒. การสำรวจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้ความรู้ เพิ่มเติม ในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เชิงอนุรักษ์ 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิ
ดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. นักเรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เชิงอนุรักษ์ 

 
 

 
๕๕,๐๐๐ 

  
๕๕,๐๐๐ 

ดำเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

 

รวม - ๕๕,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐   



๑๑๕ 
 

กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงจากภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที ่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม     มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)จึงได้
ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น กิจกรรมค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด  
กิจกรรมสื่อสารความรู้จากอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี แบ่งเป็นกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด สถานีอนามัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้นักเรียน ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1. เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  
2. เพื่อให้นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้รว่มกับผู้อื่น  
3. เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ นอกสถานศึกษา 

 
เป้าหมายความสำเร็จ  
           ๑. นักเรียนร้อยละ 80  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  
           ๒. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่งความรู้และ ส่ือต่าง ๆ นอกสถานศึกษา 
           ๓. นักเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรูร้่วมกับผู้อื่นได้                             
           ๔. นักเรียนร้อยละ 80 สนุกกับการเรียนรู้ 
 

งบประมาณ ๕,๐๐๐  บาท 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน/
ภายนอกโรงเรียน 
- ค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด   
- ค้นคว้าจากสื่ออินเตอร์เน็ต  
- แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง  
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วัด /
สถานีอนามัย/ม.ข. 
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ม.ข. 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

วางแผน                                          
-  ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ/
กิจกรรม               
-  ขออนุมัติโครงการ                      
-  แต่งต้ังคณะทำงาน 
-ดำเนินการตามโครงการ 
-นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
-สรุปและประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

นางสาวประภาพร  สุขพูล 
นางบูชิตา  จันทร์สิงโท 

วิธีการวัด/ประเมินผล  
- แบบสำรวจ/สอบถามความคิดเห็น/แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 



๑๑๖ 
 

กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียน 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษาเป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ 
จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 ๑. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบการอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ 

๒. เพื่อนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู ้

๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
๔. เพื่อให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพื่อรองรับในการพฒันา 

เป้าหมายความสำเร็จ  
เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที ่ม ีระบบการอินเทอร์เน็ตที ่มี
ประสิทธิภาพสูง 

๒. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และ  
ช้ันมัธยมศึกษา ๑-๓ จำนวน  ๓๘๘  คน  ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๓. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้น
สารสนเทศบนระบบเครือข่ายท่ีถูกต้อง ปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 
 
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศึกษารวบรวม
ข้อมูล สภาพปัจจุบัน 

๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา 

ครูสุภาวดี 



๑๑๗ 
 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา นำเสนอ
โครงการ ขออนุมัติ 
๒. ผู้บริหาร คณะครู
ประชุมวางแผน  

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูประชุมวางแผน 
เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผู้บริหารและ 
คณะครู 

๓. ดำเนินงานตาม
กิจกรรม  
 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ือ
เทคโนโลยี การส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้  
- พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ 
ให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง
ใหม่ได้ 

ครูสุภาวดี 

๔. จัดกิจกรรมเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ี
ให้ผู้เรียนได้ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วยต้น
เอง 

ครูสุภาวดี 

๔. สรุปผล และให้
ข้อมูลย้อนกลับกับ
นักเรียนทุกคน 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. ประเมนิการจัดการเรียนการ
สอนของผู้เรียน 
๒. สรุปผลการประเมินผู้เรียนการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๓. รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

ครูสุภาวดี 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๒ 

๑. ประเมินหลังการสอน 
๒. ประเมินผ่านการทดสอบ 
 

๑. แบบทดสอบหลังการ
สอน 
๒.แบบทดสอบปลายภาค 

๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด(ระดับดีขึ้นไป) อย่างน้อยร้อยละ 
๙๐ 

ประเมินสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี 

 

๑. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒.แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม ด้วยวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์จะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น 
นักเรียนจะได้แสดงออก และค้นพบด้านท่ีตนเองถนัด ซึ่งนำไปสู่การเลือกเรียนต่อในสายท่ีตนเองถนัด 

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถท่ีตนเองถนัด 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายความสำเร็จ  
3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

   
      4. งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท 
 
      5. ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน/
เตรียมการ (Plan) 

มิถุนายน  2564 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. จัดทำปฏิทินงาน/ กำหนดการ 
4. ประสานงานกับหน่วยงาน/ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. ข้ันดำเนินการ
(Do) 

สิงหาคม 2564 1. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ครูทุกกลุ่มสาระ 

3. ข้ันติดตาม 
นิเทศ และ
ตรวจสอบ 
(Check) 

สิงหาคม 2564 1. ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผล
การดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ทราบปัญหา  อุปสรรค หรือ
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. ข้ันสรุป 
ประเมินผล และ
รายงาน (Action) 

สิงหาคม 2564 1. ประเมินผลการดำเนินงาน 
2. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 



๑๑๙ 
 

วิธีการวัด/ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบประเมิน
พฤติกรรม 

2.  นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินแบบสอบถาม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๐ 
 

กิจกรรม ห้องเรียนคุณภาพ 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม บรรยากาศในช้ันเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่
เรียนให้แก่ผู้เรียน ช้ันเรียนท่ีมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน และช่วย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
แจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มี
การตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู ้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมาย 
ความสำคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามท่ีหลักสูตรได้กำหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การเรียนการสอน การเรียนรู้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เสริมลักษณะนิสัย 
สุขภาพท่ีดี ความมีระเบียบวินัย ละทัศนคติท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ห้องเรียนมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
งบประมาณ : ๔๘,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
เสนอกิจกรรม ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ฝ่ายวิชาการดำเนินการส่งรายละเอียดการจัด
กิจกรรมให้ฝ่ายการเงินอนุมัติงบประมาณให้ครู
ทุกท่าน 

ดำเนินกิจกรรม  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ –  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  - จัดหาซื้อส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้และตกแต่ง
บรรยากาศห้องเรียน 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงานจากแบบประเมิน/สำรวจ 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล หลักฐานการซื้อของและจ่ายเงิน ประกอบภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

กิจกรรม พัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม  

แนวนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในด้านแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษา
ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มได้รับ ความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาและในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
ควรม ีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ( Active Learning) ในด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการ จัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและครูจะนำผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึง
ให้ความสำคัญในการจัดบริการข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมเพื่อให้ทันต่อการใช้งานยุค
ปัจจุบัน งานวัดผลประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงจัดทำโครงการงานวัดผลประเมินผลเพื่อให้
มีประสิทธิภาพท้ังด้านสารสนเทศและด้านการให้บริการ 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1. เพื่อพัฒนาระบบ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้บริการด้านการจัดบริการข้อมูล สารสนเทศและเอกสารในงานวัดผลประเมินผลการ เรียนรู้ 

และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
 

เป้าหมายความสำเร็จ  
ผลผลิต ( เชิงปริมาณ )  
1. จัดทำและพัฒนางานระบบข้อมูลโดยคณะทำงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
2. จัดทำเอกสารงานทางการศึกษา โดยคณะทำงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
3. ให้บริการเอกสารฝ่ายงานทะเบียนนักเรียน ครู และประชาชนท่ัวไป ตลอดปีการศึกษา 2564  
ผลลัพธ์ ( เชิงคุณภาพ )  
1. สถานศึกษามีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีการด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง  
2. เป็นการแบ่งเบาภาระงานของครู เพื่อให้ครูมีโอกาสในการพัฒนางานและ จัดกิจกรรม การเรียนรู้

ได้อย่างประสิทธิภาพ 

 
งบประมาณ  

ใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ  2564  จำนวน 3,000  บาท ดังนี้ 
         ด้านค่าใช้จ่าย 

ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทำรูปเล่ม 1,500 บาท 
ค่าจัดเอกสารปพ.   1,500 บาท 

 
 



๑๒๒ 
 

 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นวางแผน 

(Plan) 
เม.ย. 2564 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  

2. ขออนุมัติโครงการ  
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก 
นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 

2.ดำเนินงานตาม
โครงการ (Do) 

เม.ย. 2564 
 
 

1. จัดสร้างแบบทดสอบวัดผลและ
ประเมินผล  
2. พัฒนาระบบจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
3. จัดสร้างเครื่องมือการวัดผล/ 
ประเมินผล  
4. จัดทำ/ จัดหา/ จัดซื้อ เอกสาร/
เอกสาร ปพ.ต่างๆ  
5. จัดทำเอกสาร/หลักฐานทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 
 

คณะครู 
 
 
 
 

3. ขั้นติดตาม 
ตรวจสอบ (Check) 

มี.ค. 2565 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงาน 

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก 
นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 

4. ขั้นประเมินผล (A มี.ค. 2565 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก 
นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา 

 
วิธีการวัด/ประเมินผล  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. คุณภาพงานระบบข้อมูลและ
เอกสาร การวัดผลประเมินผล  
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
        
 

1.ความสำเร็จของงาน / การวัดผล/
ประเมินผล 
 2. การสัมภาษณ์/การสอบถาม     

- ประเมิน 

- สอบถาม 

1. แบบประเมินผล  
2. แบบสอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

กิจกรรม พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม การที่จะเปลี ่ยนแปลงชั ้นเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้นั้นจําเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากท่ีเคยเป็นอยู่อย่าง 
เช่น การสอนที่ครูเป็นผู้สาธิตหรือแสดงวิธีการให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความ
ชํานาญและให้จําเนื้อหาเหล่านั้นให้ได้ ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์แต่
อย่างใด ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนการสอนจึงจําเป็นต้องเริ่มต้นทั้งจากครูผู้สอนและ
วิธีการสอนควบคู่กันไป ซึ่งการศึกษาช้ันเรียนหรือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การจะเน้น
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปอย่างต่อเนื ่องดังที ่กล่าวมาข้างต้น และในการ
เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการเข้ากับรูปแบบการสอนที่เน้น การแก้ปัญหาโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ ่งให้นักเรียนทุกคนเรียนด้วยพลังและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลโดยนักเรียนสามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนาผลงาน และกระบวนการเรียน
ของตนเองอย่างมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองท้ังระบบ โดยการบูรณาการการบริหารจัดการระดับโรงเรียน และ
ด้านการบริหารจัดการในระดับช้ันเรียน อีกท้ังยังเป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 ครูทุกคนเข้าร่วมเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้จากกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
งบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประชุมการแบ่งทีมการศึกษาช้ันเรียนเป็นสาระ
การเรียนรู้ และช่วงช้ัน 

ฝ่ายวิชาการ 

กำหนดรูปแบบ
กิจกรรม 

๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๔ 

- กำหนดปฏิทินการ PLC รายสัปดาห์และราย
เดือน  
- จัดทำเอกสารแบบสังเกต แบบสะท้อนผล และ
วงทีมการศึกษาช้ันเรียน 

ดำเนินกิจกรรม  วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๒,๔ 
ของเดือน 

ดำเนินการสะท้อนผลระดับโรงเรียนวันพฤหัสบดี 
สัปดาห์ที่ ๒,๔ ของเดือน เป็นการสะท้อนผลโดย
ตัวแทนแต่ละช่วงช้ัน 

สรุปผลการดำเนินงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
สรุปผลการดำเนินงานจากเอกสารการบันทึกการ
เรียนรู ้

 
วิธีการวัด/ประเมินผล เอกสารการสังเกตช้ันเรียน และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๑๒๔ 
 

กิจกรรม Open House เปิดประตูสู่ไทยรัฐวิทยา๘๔ 
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอด
ชีวิตและการสร้างสังคมชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม 
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน 
องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เป็นส่ือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กร
ต่างๆ อย่างทั่วถึงปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้อง
ส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพันธ์กันท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ี
ดีต่อโรงเรียน 
 ดังนั้นกลุ่มงานวิชาการ ได้มองเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรม Open House เปิดประตูสู่ไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้คณะครูและนักเรียนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาส เข้าชม และปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อ  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน แสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน โรงเรียน 
คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน ในพื้นที่เขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี
โอกาสทราบ และแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป้าหมายความสำเร็จ  
 นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย วัน/เดือน/ป ี วิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประชุม ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ประชุมช้ีแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม และ
จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง 

ฝ่ายวิชาการ การเตรียมการ ๒ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการตามคำส่ังดำเนินการจัดเตรียม
ตามหน้าท่ีฝ่ายของตนเอง 

ดำเนินกิจกรรม  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรม 
สรุปผลการดำเนินงาน ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
วิธีการวัด/ประเมินผล รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 

๑. ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET เปรียบเทียบ ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒  -  
๒๕๖๓ 
๓. ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) 
๔. ผลการทดสอบความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ
เพี้ยฟาน) 
๕. สรุปผลการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพือ่การประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  : ระดบัปฐมวัย 
๗. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๘. ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) 
๙. การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
๑๐. กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เพื่อประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๑. บันทึกขอ้ความขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 
๑๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑๓. แผนผังการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑๔. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 



 
 

๑๕. กระบวนการพัฒนาสู่สถานศึกษาคณุภาพ ๕ ดาว ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๓ 

    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำแนกเป็นรายช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับชั้น    (เฉลี่ยร้อยละ) เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ภาษาไทย ๗๕.๐๘ ๗๕.๔๘ ๗๐.๙๖ ๖๙.๔๖ ๗๐.๙๙ ๗๕.๖๖ ๗๒.๐๐ ๖๙.๒๓ ๗๗.๑๓ ๗๒.๘๙ 

คณิตศาสตร์ ๗๔.๔๔ ๗๕.๙๕ ๗๒.๑๗ ๗๒.๗๘ ๗๐.๓๕ ๗๑.๐๙ ๖๔.๙๒ ๖๖.๕๕ ๖๗.๔๔ ๗๐.๖๓ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
 

-วิทยาศาสตร์ ๗๒.๒ ๗๓.๖๙ ๗๓.๒๖ ๖๘.๑๙ ๖๘.๒๑ ๖๘.๑๘ ๖๗.๔๑ ๗๐.๒๒ ๗๑.๓๗ ๗๐.๓๐ 
- เทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) 

๗๘.๙๘ ๗๗.๘๘ ๗๕.๑๕ ๗๕.๖๖ ๗๓.๓๗ ๗๖.๐๒ ๗๕.๑๑ ๗๔.๐๗ ๗๕.๙๗ ๗๕.๘๐ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

-สังคมศึกษา ๗๕.๘๑ ๗๕.๙๓ ๗๘.๓๗ ๖๗.๔๑ ๗๓.๒๕ ๘๒.๓๖ ๗๓.๕๙ ๗๗.๑๔ ๘๓.๓๖ ๗๗.๘๘ 
-ประวัติศาสตร์ ๘๐.๔๓ ๗๗.๓๓ ๗๘.๕ ๗๒.๕๗ ๗๕.๓๓ ๘๒.๖๓ ๗๓.๕๙ ๗๗.๑๔ ๘๓.๓๖ ๗๖.๕๘ 
-หน้าที่พลเมือง ๗๕.๘๑ ๗๖.๘๘ ๗๘.๖๑ ๗๓.๐๗ ๗๗.๗๕ ๘๒.๐๕ ๗๒.๒๐ ๗๓.๐๐ ๗๙.๘๔ ๗๕.๕๐ 

ศิลปะ ๗๖.๘๗ ๗๕.๐๒ ๗๔.๐๒ ๗๔.๔๑ ๗๔.๑๔ ๗๔.๑๓ ๗๒.๓๕ ๗๔.๖๒ ๘๓.๙๒ ๘๕.๙๒ 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
๘๖.๕ ๘๒.๒๖ ๘๒.๖๗ ๗๙.๗๖ ๘๔.๒๑ ๘๔.๒๐ ๘๙.๑๘ ๙๑.๙๕ ๙๒.๕๕ ๗๙.๗๖ 

การงานอาชีพ ๗๘.๘๗ ๘๒.๐๒ ๘๒.๐๒ ๗๘.๗๔ ๗๙.๐๔ ๗๙.๑๗ ๗๘.๒๗ ๗๙.๒๑ ๘๐.๔๖ ๗๑.๙๒ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
๗๒.๕ ๗๐.๓๘ ๗๐.๐๖ ๗๐.๘๑ ๗๒.๓๖ ๗๑.๕๓ ๗๒.๗๐ ๗๓.๒๙ ๗๓.๖๙ ๗๗.๘๘ 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ ( บ้านสำราญเพี้ยฟาน )  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2562  -  2563 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที ่
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน ผลต่าง 

 ( เพ่ิม/ลด ) 
ผลต่าง

ระดับประเทศ 
หมายเหตุ 

ปี 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 ภาษาไทย  56.20 40.30 56.22 + 15.92 + 0.02 สูงกว่าระดับประเทศ 

2 คณิตศาสตร ์ 29.99 29.05 29.23 + 0.18 - 0.76  
3 วิทยาศาสตร์ 38.78 30.85 41.39 + 10.54 + 2.61 สูงกว่าระดับประเทศ 

4 ภาษาต่างประเทศ 43.55 26.79 37.98 + 11.19 - 5.57  
รวมทุกกลุ่มสาระ 42.13 31.75 41.21 + 9.46 - 0.92  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      ที่ 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน ผลต่าง 

 ( เพ่ิม/ลด ) 
ผลต่าง

ระดับประเทศ 
หมายเหตุ 

ปี 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1 ภาษาไทย 54.29 51.29 59.64 + 8.35 + 5.35 สูงกว่าระดับประเทศ 

2 คณิตศาสตร ์ 25.46 25.50 23.61 - 1.89 - 1.85  
3 วิทยาศาสตร์ 29.89 30.25 25.79 - 4.46 - 4.10  
4 ภาษาต่างประเทศ           34.38 30.50 28.79 - 1.71 - 5.59  

รวมทุกกลุ่มสาระ 36.00 34.38 
 

34.45 + 0.07 - 1.54  
เป้าหมายและผลการประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ( O-NET + 5 ) 

ที ่ สาระการเรียนรู ้ ข้อมูลปี 2562 เป้าหมาย 2563 ผลการประเมิน สรุปผล 
1 ภาษาไทย 40.30 45.30 56.22 เพิ่ม/ผ่าน/สูงกว่าระดับประเทศ 
2 คณิตศาสตร ์ 29.05 34.05 29.23 เพิ่ม/ไม่ผ่าน 
3 วิทยาศาสตร์ 30.85 35.85 41.39 เพิ่ม/ผ่าน/สูงกว่าระดับประเทศ 
4 ภาษาต่างประเทศ 26.79 31.79 37.98 เพิ่ม/ผ่าน 
 รวมทุกกลุ่มสาระ 31.75 36.74 41.21 เพิ่ม/ผ่าน 

เป้าหมายและผลการประเมิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( O-NET + 5) 
ที ่ สาระการเรียนรู ้ ข้อมูลปี 2562 เป้าหมาย 2563 ผลการประเมิน สรุปผล 
1 ภาษาไทย 51.29 56.29 59.64 เพิ่ม/ผ่าน/สูงกว่าระดับประเทศ 
2 คณิตศาสตร ์ 25.50 30.50 23.61 ไม่เพิ่ม/ไม่ผ่าน 
3 วิทยาศาสตร์ 30.25 35.25 25.79 ไม่เพิ่ม/ไม่ผ่าน 
4 ภาษาต่างประเทศ 30.50 35.50 28.79 ไม่เพิ่ม/ไม่ผ่าน 
 รวมทุกกลุ่มสาระ 34.38 39.38 

 

34.45 เพิ่ม/ไม่ผ่าน 

รวมระดับสถานศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3   เฉลี่ย สรุปผล 
ปีการศึกษา  2561 38.02 32.68 35.35  
ปีการศึกษา  2562 31.75 34.38 33.06  
ปีการศึกษา  2563 41.21 34.45 37.83  

เพิ่ม/ไม่ผ่าน เพิ่ม + 4.77 
 

ลงชื่อ......................................วิชาการช่วงชั้นท่ี  1  ลงชื่อ .....................................วิชาการช่วงชั้นท่ี2  ลงชือ่ .....................................วิชาการช่วงชั้นท่ี3 



 
 

    (นางสาวสุพัฒตา  นุประสิทธิ์)                  (นางสาวธัษชา  อินทะโสม)                            (นายธนินท์  วดีศิริศักด์ิ) 
 

ลงชื่อ.......................................วิชาการโรงเรียน ลงชื่อ.......................................     ลงชื่อ....................................... 
   (นางเพ็ญศรี  ไขยทุม)       (นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ)          (นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา) 

              รองผู้อำนวยการโรงเรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 /ม.3 ปีกศ.63 
    - ระดับชั้นป.6  มีผลการทดสอบเพิ่มข้ึนทุกสาระในภาพรวมเพิ่มข้ึน + 9.46และมีสาระภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ท่ี

มีผลการทดสอเพิ่มข้ึนผ่านเป้าหมายท่ีกำหนดอย่างนอ้ยร้อยละ 5 และมี  ผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
     - ระดับชั้นม. 3 มีผลการทดสอบในภาพรวมเพิ่มข้ึน + 0.07 และมี สาระภาษาไทยทีมีผลการทดสอบเพิ่มข้ึนผ่าน

เป้าหมาย ท่ีกำหนด อย่างน้อยร้อยละ 5 และมีผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
     -  สรุปภาพรวมท้ัง 2 ชั้นระดับสถานศึกษาเพิ่มข้ึน+ 4.77  มีผลการทดสอบเพิ่มแต่ไม่ผ่านเป้าท่ีกำหนด 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนน O-net ป.6   เปรียบเทียบปีการศึกษา  2561-2563

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา 2563



 
 

 
 

 
 
 
 
ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                 การทดสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีคะแนนเฉล่ียผลการสอบ NT ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  รวมความสามารถ ๒ ด้าน มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๓๓.๘๘ ระดับคุณภาพ  พอใช้  
ความสามารถด้านภาษาไทยมีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๓๔.๗๗  ระดับคุณภาพ  พอใช้  ความสามารด้าน
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากับ ๓๓.๐๐  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนน O-net ม.3 เปรียบเทยีบปีการศกึษา   2561-2563

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563

ความสามารถ ๒ ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถด้านภาษาไทย ๑๖ ๑๐๐ ๓๘.๔๖ พอใช ้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
นำไปใช้ตัดสินใจ 

๑๖ 
๑๐๐ ๔๕.๓๑ พอใช้ 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๖ ๑๐๐ ๓๕.๘๔ พอใช้ 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

๑๖ ๑๐๐ ๓๑.๒๕ พอใช้ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และ

๑๖ ๑๐๐ ๔๐.๕๑ พอใช้ 



 
 

  
 
 
 จากตารางผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ พบว่า ผลการประเมินด้านภาษาโดยรวมมี
คะแนนร้อยละ  ๓๔.๕๙  ระดับคุณภาพ  พอใช้  ด้านความสามารถด้านภาษาไทยท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา
ตามลำดับ มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒๐.๓๑ ระดับปรับปรุง ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาคือ มาตรฐาน ค ๓.๑ ข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการ
แก้ปัญหา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๒๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  สรุปรวมท้ัง ๒ ด้าน พบว่า คะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ ๓๔.๕๙ ระดับคุณภาพ  พอใช้  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ร่วมกันวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับพอใช้ต่อไป. 
 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
 การทดสอบ RT ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑  มคีะแนนเฉลีย่ผลการสอบ RT ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒  รวมสมรรถนะทัง้ ๒ ดา้น มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ เท่ากบั ๗๕.๕๐ ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  

รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑๖ ๑๐๐ ๒๐.๓๑ ปรับปรุง 

ความสามารถ ๒ ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ๑๖ ๑๐๐ ๓๑.๔๓ พอใช ้
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน 
ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการ และสมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 

๑๖ ๑๐๐ ๒๘.๕๐ พอใช้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 

๑๖ ๑๐๐ ๓๔.๓๗ พอใช้ 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน
ขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนำไปใช้ 

๑๖ ๑๐๐ ๓๒.๗๓ พอใช้ 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 

๑๖ ๑๐๐ ๕๐.๐๐ ดี 

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทาง
สถิติในการแก้ปัญหา 

๑๖ ๑๐๐ ๒๕.๐๐ ปรับปรุง 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๑๖ ๑๐๐ ๓๔.๕๙ พอใช ้



 
 
สมรรถนะการอ่านออกเสยีง  มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ เท่ากบั ๗๘.๖๙  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  สมรรถนะการอ่าน
รูเ้รื่อง มคี่าเฉลีย่รอ้ยละเทา่กบั 72.30  ระดบัคณุภาพ  ด ี  

สมรรถนะ ๒ ดา้น 
จ านวน
นักเรยีน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
รอ้ยละ 

ระดบั
คุณภาพ 

การอ่านออกเสยีง 26 ๑๐๐ 78.69 ดมีาก 
1.1 สระเดีย่ว (เทวดา) 26 ๑๐๐ 53.84 ด ี
1.2 สระเดีย่ว (เลขที)่ 26 ๑๐๐ 96.15 ดมีาก 
1.3 สระเดีย่ว (กระดาษ) 26 ๑๐๐ 84.61 ดมีาก 
1.4 ตวัสะกดตรงมาตรา (คนเดยีว) 26 ๑๐๐ 92.30 ดมีาก 
1.5 ตวัสะกดตรงมาตรา (อย่างนี้) 26 ๑๐๐ 73.07 ด ี
1.6 ตวัสะกดตรงมาตรา (แขง็แรง) 26 ๑๐๐ 92.30 ดมีาก 
1.7 มรีูปวรรณยุกต์ (เจา้หญงิ) 26 ๑๐๐ 96.15 ดมีาก 
1.8 มรีูปวรรณยุกต์ (ชัว่โมง) 26 ๑๐๐ 88.46 ดมีาก 
1.9 ไม่มรีูปวรรณยุกต์ (นิยาย) 26 ๑๐๐ 100.00 ดมีาก 
1.10 ไม่มรีูปวรรณยุกต์ (เสาเอก) 26 ๑๐๐ 96.15 ดมีาก 
1.11 สระเปลีย่นรูป/สระลดรูป (ทัง้หมด) 26 ๑๐๐ 69.23 ด ี
1.12 สระเปลีย่นรูป (ชอ็กโกแลต) 26 ๑๐๐ 61.53 ด ี
1.13 สระประสม (หวัใจ) 26 ๑๐๐ 100.00 ด ี
1.14 สระประสม (เพื่อนบา้น) 26 ๑๐๐ 96.15 ดมีาก 
1.15 ตวัสะกดไม่ตรงมาตรา (ขอ้มูล) 26 ๑๐๐ 76.92 ดมีาก 
1.16 ตวัสะกดไม่ตรงมาตรา (ผูว้เิศษ) 26 ๑๐๐ 76.92 ดมีาก 
1.17 ค าควบกล ้า (วงกลม) 26 ๑๐๐ 88.46 ดมีาก 
1.18 ค าควบกล ้า (ผดักะเพรา) 26 ๑๐๐ 80.76 ดมีาก 
1.19 อกัษรน า (เหมอืนกนั) 26 ๑๐๐ 92.30 ดมีาก 
1.20 อกัษรน า (ขนมจนี) 26 ๑๐๐ 96.15 ดมีาก 
การอ่านรูเ้รื่อง 26 ๑๐๐ 72.30 ด ี
๑.การอ่านรูเ้รื่องค า(จบัภาพ) 26 ๑๐๐ 94.23 ดมีาก 
๒.การอ่านรูเ้รือ่งประโยค(เล่าเรื่องจากภาพ) 26 ๑๐๐ 75.00 ดมีาก 
๓.การอ่านรูเ้รื่องประโยค(เลอืกตอบ) 26 ๑๐๐ 71.53 ด ี
๔.การอ่านรูเ้รือ่งขอ้ความ 26 ๑๐๐ 49. พอใช ้
รวม ๒ สมรรถนะ 26 ๑๐๐ 75.50 ดมีาก 
  
 

สรุปผลการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑.๑ ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



 
 
 การทดสอบ RT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  มีคะแนนเฉล่ียรวมสมรรถนะท้ัง ๒ ด้าน มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ เท่ากับ ๗๕.๕๐ ระดับคุณภาพ  ดี  สมรรถนะการอ่านออกเสียง  มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๗๘ .๖๙  
ระดับคุณภาพ  ดี  สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากับ ๗๑.๘๖ ระดับคุณภาพ  ดี     

ด้าน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระดับ

โรงเรียน ปี 2562 
และ 2563 

ผลต่าง
ระดับประเทศ 

ปี 2563 
หมายเหต ุ

ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 71.34 78.69 74.14 +7.35 +4.55 สูงกว่าระดับประเทศ 
การอ่านรู้เรื่อง 62.87 72.3 71.86 +9.43 +0.44 สูงกว่าระดับประเทศ 
รวม 2 ด้าน 67.1 75.5 73.02 +8.4 +2.48 สูงกว่าระดับประเทศ 

 
 

 
 
 

๑.๒ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ด้าน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระดับ
โรงเรียนปี 
2562 และ 

2563 

ผลต่าง
ระดับประเทศ

ป ี2563 
หมายเหตุ 

ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 33.00 31.43 40.47 -1.57 -4.47   

ความสามารถด้านภาษาไทย 34.77 38.46 47.46 3.69 1.00   

รวมทั้ง 2 ด้าน 33.88 34.95 43.97 1.07 -1.73   
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กรอ่านออกเสียง การอ่านรู่เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 78.69 72.3 75.5

ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ้านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาป้ที่ ๑ ป้การศึกษา ๒๕๖๓

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ



 
 
 

การทดสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ียรวมสมรรถนะท้ัง ๒ ด้าน            
มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๓๔.๙๕ ด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ ๓๑.๔๓  ด้านความสามารถด้านภาษาไทย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓๘.๔๖    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET ) 
๑) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
โรงเรียน ผลต่าง 

 ( เพิ่ม/ลด ) 
ผลต่าง

ระดับประเทศ 
หมายเหตุ 

ปี 2563 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 

1 ภาษาไทย  56.20 40.30 56.22 + 15.92 + 0.02 สูงกว่าระดับประเทศ 
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ด่านคณิตศาสตร่ ความสามารถด่าน
ภาษาไทย

รวม 2 ด่าน

ระดับโรงเรียน 31.43 38.46 34.95

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ้านของผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาป้ที่ ๓ ป้การศึกษา ๒๕๖๓

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ



 
 
2 คณิตศาสตร ์ 29.99 29.05 29.23 + 0.18 - 0.76  

3 วิทยาศาสตร์ 38.78 30.85 41.39 + 10.54 + 2.61 สูงกว่าระดับประเทศ 

4 ภาษาต่างประเทศ 43.55 26.79 37.98 + 11.19 - 5.57  
รวมทุกกลุ่มสาระ 42.13 31.75 41.21 + 9.46 - 0.92  

ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉล่ียรวมทุก
กลุ่มสาระ มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๔๑.๒๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
๒) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

      ที่ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
โรงเรียน ผลต่าง 

 ( เพิ่ม/ลด ) 
ผลต่าง

ระดับประเทศ 
หมายเหตุ 

ปี 2563 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 

1 ภาษาไทย 54.29 51.29 59.64 + 8.35 + 5.35 สูงกว่าระดับประเทศ 

2 คณิตศาสตร ์ 25.46 25.50 23.61 - 1.89 - 1.85  
3 วิทยาศาสตร์ 29.89 30.25 25.79 - 4.46 - 4.10  
4 ภาษาต่างประเทศ 34.38 30.50 28.79 - 1.71 - 5.59  

รวมทุกกลุ่มสาระ 36.00 34.38 34.45 + 0.07 - 1.54  

 
ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉล่ียรวมทุก

กลุ่มสาระ มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๓๔.๔๕ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร่ วิทยาศาสตร่ คะแนนรวม
เฉลี่ย

2562 40.3 26.79 29.05 30.85 31.75

2563 56.22 37.98 29.23 41.39 41.21

ค่าเฉลี่ยนระดับประเทศป่การศึกษา 2563 56.2 43.55 29.99 38.78 42.13
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป้การศึกษา 2562 - 2563 
ชั้นประถมศึกษาป้ที่ 6
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร่ วิทยาศาสตร่ คะแนนรวม
เฉลี่ย

2562 51.29 30.5 25.5 30.25 34.39

2563 59.64 28.79 23.61 25.79 34.46

ค่าเฉลี่ยนระดับประเทศป่การศึกษา 2563 54.29 34.38 25.46 29.89 36
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป้การศึกษา 2562 - 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาป้ที่ 3



 
 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย

.................................................................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

ผลการ
ประเมินปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของ   ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ขอองท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ไม่บรรลุ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 



 
 

ความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
 
 
 
 

สรปุผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 
(บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
จุดเด่นท่ีพบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ) มีดังนี้ 

ด้านคุณภาพของเด็ก พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีมีความมั่นใจ  กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าท่ีรับผิดชอบ  อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ มีความเมตตา  กรุณา  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือและแบ่งปัน  และมีพัฒนาการด้านสังคมเด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การยิ้ม  ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว  เช้ือชาติศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง  เก็บของเล่น  ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียนร้อยด้วยตนเอง 
สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  สามารถทักทาย  พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที
คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นอย่างมากเนื่องจากในแต่ละช่วงช้ันได้แบ่งงาน



 
 
และกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ดังนั้นในการบริหารสายช้ันปฐมวัยนั้น มีความครอบคลุมและเบ็ดเสร็จด้วยตัว
ของสายช้ันเองโดยผู้อำนวยการมีหน้าท่ีในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและคอยสนับสนุนส่ิงท่ียัง
ขาดแคลนและการพัฒนาระดับปฐมวัยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนทำให้ทำงานได้สะดวก
และคล่องตัวมากขึ้น  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  และมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยได้แต่งต้ังตัวแทนครู ผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาให้เข้ามาดูแล ร่วมมือและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  โดย
จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลการประเมินปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๗)  มีศักยภาพในการแข่งขัน ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ



 
 

     ๕) มีความเป็นพลเมืองที่ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (บทสรุปของผู้บริหาร) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จุดเด่นท่ีพบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ) ดังนี้ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถด้านการคิดขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดการบริหารจัดการในระดับช้ันเรียนเชิงบวก 
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยสามารถใช้เครื่องมือส่ือสาร หรือsmartphone ประกอบการ



 
 
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างหลากหลายท้ัง google form application และการใช้ google drive สำหรับเก็บและ
ใช้ข้อมูลด้วยตัวผู้เรียนเอง  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยสามารถเข้าศึกษาต่อในสาย
อาชีพได้อย่างหลากหลาย และได้มีโอกาสจัดนิทรรศการผลงานการประกวดโครงงาน การทำมาค้าขาย เพื่อให้
ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ มีศักยภาพในการแข่งขันในด้าน
ต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมวัย มีสุขนิสัยท่ีดี และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้และ ร่วมกันและปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม เป็นผู้มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสาธารณชน  เป็นผู้มีจิต
อาสาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานศึกษเป็นศูนย์กลางในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสำคัญทำให้ต้องอาศัยผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้การบริหารการจัดการ
เป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย ทำให้เป็นที่ช่ืนชมแก่ชุมชนและสังคม 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ท้ังในส่วนการวางแผน และดำเนินการครบวงจร PDCA การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report) ทุกปีการการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพ และจัดสภาพแสดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย และมีระบบสารสนเทศ
ช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก ทุกวิชา มีความพร้อมในการจัด กิจกรรมการเรียนรูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม 
ระบบเรียนรู้ ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายโดยมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนยึด โยงความ
ต้องการของชุมชน ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตาม
มาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้จัดทำ PLC เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

      

 



 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

.................................... 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย เมือ่วันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  ของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันท่ี  ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

( นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๑๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลและการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดพัฒนาเด็กประสบการณ์ 

๑๐๐ 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) เพื่อประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

  ดว้ยโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน)  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น มภีารกิจจดั
การศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่ ง
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์วตัถุประสงค์การจดัการศกึษาของชาต ิ 
พร้อมตอบสนองความต้องการของผูป้กครอง และเอกลกัษณ์ของท้องถิน่  และขบัเคลื่อนด้วยแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อพฒันาสู่คุณภาพทัง้ระบบอย่างมปีระสิทธภิาพ  
และมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัทัว่ไป 
  โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา๘๔ (บา้นส าราญเพีย้ฟาน) จงึก าหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานตามขอ้ ๑๔ (๑) และขอ้ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวธิกีารประกนัคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และ
มาตรฐานการศกึษาระกบัการศกึษาขัน้พื้นฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร  ครอบคลุมสาระการเรยีนรู้และ
กระบวนการเรยีนรู้ รวมทัง้สอดคล้องกบัศกัยภาพของนักเรยีน  ชุมชนและท้องถิน่  ส าหรบัใชด้ าเนินงาน
และประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ  
ดงันัน้โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) จงึได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ไทยรฐัวทิยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ตามนโยบายปฏริูประบบการประเมนิและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา ฉบบัลงวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓  มาตรฐาน  ดงัต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี
จ านวน ๓ มาตรฐาน ดงันี้ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเ้รยีน 
   ๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
   ๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 



 
 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

แต่ละมาตรฐานมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร  ละการคดิค านวณ 
๒) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น 
๓) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
๔) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
๖) มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
๗) มศีกัยภาพการแขง่ขนั 

 ๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
๑) มคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด    
๒) เพื่อพฒันาความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
๓) เพื่อการยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่าง และหลากหลาย 
๔) เพื่อสุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
๕) มวีคามเป็นพลเมอืงทีด่ ี
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. สถานศกึษามเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
             ๒. สถานศกึษามรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
 ๓. สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลกัสตูรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. สถานศกึษามกีระบวนการพฒันาครูและบุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
 ๕. สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 ๖. สถานศกึษามกีารจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ

จดัการเรยีนรู ้

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๑. จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสารมารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ 
 ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 



 
 
 ๓. มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
 ๔. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันางาน 
 ๕. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที ่๒๘  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
         ( นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา ) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา๘๔ (บา้นส าราญเพีย้ฟาน)   

 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน 

เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
๙๓.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๙๔.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๙๓.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ๙๖.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๘๘.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๙๗.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๗ มีศักยภาพการแข่งขัน ยอดเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยม ๙๗.๐๐ 



 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

  ตัวชี้ วัดที่  ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

๙๙..๐๐ 

  ตัวชี้ วัดที่  ๑.๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

๙๘.๐๐ 

  ตัวชี้ วัดที่  ๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

๙๗.๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๕ มีความเป็นพลเมืองดี  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ยอดเย่ียม 

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีระบบการจัดการคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเย่ียม 

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตั วชี้ วั ดที่  ๓ .๑  จัดกระบวน การเรี ยน รู้ ผ่ าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๙๔.๐๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๙๓.๐๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการเชิงบวก ๙๔.๐๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๙๑.๐๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล ๙๓.๐๐ 



 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 

                                  การกำหนดค่าเป้าหมาย  
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้ สอดคล้องกับ 
การประเมิน ดังนี้  

 
ตารางเทียบเคียง 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 

ดี ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 
ปานกลาง ร้อยละ ๓๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ 

กำลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐ 
 

๓. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น 
ท่ี           / ๒๕๖๔            วันท่ี   ๙   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เร่ือง    ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ี-การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของแต่ละกลุ่มงานตามบริบทและให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด 

๒.  กำหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนา
งาน 

๓.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เครื่องมือและนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยรายละเอียดตามร่างแผนฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
       

            
                                 ( นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ) 

                                      ผู้อำนวยการไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
  เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ 
 
 

 
( นายสุพัฒน์  แพงปัสสา ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 



 
 

 

แผนผังการดำเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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