
๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทน ำบทน ำ  
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                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 

ข้อมูลสถำนศึกษำข้อมูลสถำนศึกษำ  
 

 

สัญลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย) 
 
ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
ทีต่ั้ง    หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐ 
วันก่อตั้ง  พ.ศ. ๒๔๔๖ พระภิกษุล้อม (พระใบฎีกาวัดนาทุ่ง ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร) และ  
                               พระภิกษุฤกษ์ (เจ้าอาวาสวัดป่ายาง ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร)    
ครูใหญ่คนแรก   นายสอน  เสวกวัชรี   
เนื้อที ่    ๖ ไร่  ๔ งาน แปลงที่ ๑ จ านวน ๓ ไร่ ๓ งาน แปลงที่ ๒ จ านวน ๓ ไร่ ๑ งาน  
อำคำรเรียน  ๔ หลัง (สปช./๓ หลัง และไทยรัฐ /๑ หลัง)                           
ประเภทสถำนศึกษำ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนไป-กลับ 
จัดกำรศึกษำ   อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จ ำนวนนักเรียน   ๒๗๕ คน  
จ ำนวนครูและบุคลำกร  ๒๑ คน ผู้บริหาร ๑ คน ครูประจ าการ ๑๘ คน ธุรการ ๑ คน ครอัูตราจ้าง ๑ คน 
สีประจ ำโรงเรียน  สีเขียว – เหลือง 
อักษรย่อ   ทร.๗๘ 
อีเมล์    78thairath@gmail.com 
เว็บไซค์   Wthairathwittaya78.ac.th 
โทรศัพท์   ๐ ๗๗๙๗ ๙๓๒๓ 
วิสัยทัศน์   โรงเรียนจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานประสานชุมชน  สร้างสรรค์บุคลากร  สอนเน้น 
                               คุณธรรม  ก้าวน าเทคโนโลยี ดีเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญำ   ร่วมคิด ร่วมท า มุ่งมั่นพัฒนา  
อัตลักษณ์                   “นักเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริง ซื่อสัตยส์จุริต และมีจิตอาสา” 
เอกลักษณ์                  “แหล่งภูมิปัญญา นามลือชาศิลป์ผูกผ้า”  
ผู้บริหำรโรงเรียน  นายธวัช  ตัสโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:78thairath@gmail.com
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ประวัติประวัติ  
โรโรงเรียนงเรียนไทยรัฐวิทยำ ไทยรัฐวิทยำ ๗๘ ๗๘ ((วัดสำมัคคีชัยวัดสำมัคคีชัย))  

 
 
 
  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เดิมเรียกว่า "โรงเรียนวัดป่ำยำง"  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลสะพลี อ าเภอ    
ปะทิว  จังหวัดชุมพร ซึ่งมีพระภิกษุล้อม (พระใบฎีกาวัดนาทุ่ง ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร) และพระภิกษุฤกษ์เจ้า
อาวาสวัดป่ายาง  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในสมัยนั้นได้ร่วมมือกันจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นและใช้ศาลาวัดเป็นที่
เรียนในปี พ.ศ. ๒๔๔๖  จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ 
 พ.ศ.  ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม นายอ าเภอปะทิวได้เข้ามาร่วมมือจัดการศึกษาให้โรงเรียนเจริญขึ้น และตั้งชื่อ
โรงเรียนว่า "โรงเรียนประชาบาลต าบลสะพลี"   
 พ.ศ. ๒๔๗๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการศึกษาไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ศึกษาธิการ
อ าเภอปะทิวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดสามัคคีชัย” ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ๕ ขวบขึ้นไปและชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔   
 พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒  โรงเรียน
ไดป้ระสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ ส่งผลให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน และอาคารประกอบ เสียหายทั้งหมด 
  พ.ศ. ๒๕๓๓  มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/ไทยรัฐ ๒ ชั้น ๑๒ 
ห้องเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท  โดย พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 
๒๓ มกราคม  ๒๕๓๓  ต่อจากนั้นทางราชการได้ก่อสร้างอาคารประกอบทดแทนอาคารช ารุดเมื่อครั้งประสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ 
 พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนเข้าโครงการน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ เป็นปีแรก มีนักเรียน ๘๐ คน   

ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
โดยมี นำยธวัช  ตัสโต  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ตอนที่ ตอนที่ ๑๑  
ข้อมูลพื้นฐำนข้อมูลพื้นฐำน  
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ข้อมูลพื้นฐำน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   

    ตั้งอยู ่หมู่ที่ ๕  บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร   รหัสไปรษณีย์  ๘๖๒๓๐   
    โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๗ ๙๓๒๓ 

      e-mail: 78thairath@gmail.com  เว็บไซค ์:thairathwittaya78.ac.th 
               สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๑  

 
แผนที่ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ เปิดท าการสอนตั้งแต่  ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   
๑.๓ เขตพื้นที่บริการ   ๓ หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๕, ๙  ต ำบลสะพลี 
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แผนที่เขตพื้นที่บริกำร 
ต ำบลสะพลี  อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  
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๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
 
๒.๑ ผู้บริหาร 
          ๒.๑.๑   ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร  นำยธวัช  ตัสโต   

   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
   โทรศัพท์   08 1084 7519 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน  
 

๒.๒ ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้ง  ๓  ท่าน คือ 

๒.๒.๑  ชื่อ นำงจรรยำ    พุ่มคง       
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ศษ.บ. สาขา การบริหารการศึกษา   
   โทรศัพท์ ๐๘ ๗๒๘๐ ๕๙๐๒   
   รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  การบริหารบัญชี  งานกิจการนักเรียน/ทุนการศึกษาของนักเรียน  และ 

แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒.๒.๒  ชื่อ นำยสิงหล  กลิ่นน้อย    
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  วบ.บ. สาขา การฝึกและการกีฬา   
    โทรศัพท์  ๐๘ ๔๐๕๘ ๗๕๒๓ 
    รับผิดชอบ งานวินัยและการรักษาวินัย งานลูกเสือโรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 ๒.๒.๓  ชื่อ นำงสำวนำรีกร  พุทธิเภษัช 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศษ.ม. สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  
                             ปริญญาโท  ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา   
    โทรศัพท์  ๐๘ ๗๙๓๓ ๑๖๓๑ 
    รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา งานวิชาการมัธยม  งาน

ทะเบียนโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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๓. ข้อมูลนักเรียน 
 ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ ำนวนห้อง 
ชำย หญิง 

อ.๑ 14 20 34 ๑ 

อ.๒ 9 15 24 ๑ 

รวม 23 35 58 ๒ 
ป.๑ 17 14 31 ๑ 

ป.๒ 8 14 22 ๑ 

ป.๓ 14 16 30 ๑ 

ป.๔ 10 11 21 ๑ 

ป.๕ 9 11 20 ๑ 

ป.๖ 15 11 26 ๑ 

รวม 73 77 150 ๖ 
ม.๑ 18 15 33 ๑ 

ม.๒ 15 10 25 ๑ 

ม.๓ 3 6 9 ๑ 

รวม 36 31 67 ๓ 
รวมทั้งสิ้น 132 143 275 ๑๑ 
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๔. ข้อมูลครู และบุคลำกร 
  

ครูประจ ำกำร 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
(ปี) 

อำยุ
รำชกำร 

(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 

๑ นางเพลินจิตต์  ไพ
รัตน ์

๕๗ ๓๓.๓ คศ.๒(๓) คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ป.๖/ม.๑-๓ 
กพอ. ม.๑-๒ 

๒ นางจรรยา  พุ่มคง ๕๗ ๓๘ คศ.๓ คบ. บริหารการศึกษา ป.๓ 
ผูกผ้า ม.๑ 

๓ นางอุษา   
           เนียมสุวรรณ ์

๕๘ ๓๘ คศ.๓ คบ. ประถมศึกษา  คณิต ป.๑-๓ 

๔ นายอุทิศ  จันทร์สุริย ์ ๕๙ ๓๗.๒ คศ.๒ ศษ.บ. ประถมศึกษา สุขศึกษา ป.๑-ม.๓ 
๕ นายสิงหล  กลิ่นน้อย ๔๔ ๑๑.๒ คศ.๒ วท.บ. การฝึกและการกีฬา สุขศึกษา ม.1-.3 สื่อมวลชน ป.

4-6 ศิลปะ ป.5-6 
๖ นางสาวสร้อยสุวรรณ   

           เนียมสุวรรณ ์
๕๔ ๒๖.๒ คศ.๒ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศป.๑-๕ 

ไทย หน้าท่ีฯ ป.๔ 
๗ นางสาวจุติมา   

           บุษยะจารุ 
๔๕ ๒๓.๑ คศ.๒ คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ 

๘ นางสาวอรัญญา   
           เนียมสุวรรณ ์

๕๒ ๒๑.๒ คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย กพอ. ป.๔-๖ 
ไทย ม.๑-๓ 

๙ นางอมร  ฉิมณ ี ๕๘ ๓๗.๒ คศ.๒ คบ. ประถมศึกษา วิทย์ สังคม ประวัติ หน้าที่ฯ 
กพอ. ไทย ป.๕ 

๑๐ นางสาวนารีกร   
           พุทธิเภษัช 

๔๕ ๗.๑ คศ.๒ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 
ศษ.ม. 

มัธยมศึกษา-สังคมฯ 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
การบริหารการศึกษา 

สังคม-ประวัต ิ
ป.๓,๖/ม.๑-๓   

๑๑ นางชารินี  บางรัก ๓๖ ๖.๑๐ คศ.๑ คบ. ประถมศึกษา ชุมนุม ป.๑-๖ ไทย ป.๑ 
คอมฯ ม.๑-๓ คณิต ป.๕ 

๑๒ นางฉัตราพร  ธนบัตร ๔๖ ๒๒.๖  คศ.๒ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย สังคม ประวตัิ ป.
๑ กพอ. ป.๔ ศิลปะ ป.๓ 

แนะแนว ป.๒  
๑๓ นายมณี  แสงเพ็ชร ๖๐ ๓๘ คศ.๒ คบ. ประถมศึกษา ศิลปะ ป.๕ ม.๑-๒ หน้าท่ี ป.

๒/๔ กพอ. ป.๒/๔ 
๑๔ นางสาวจิราภรณ์   

             ด าดุก 
๒๖ ๑.๖  คผช. คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๔,๕ ม.๑-๓ 

๑๕ นางสาววัชโรบล   
             มณีรัตน ์

๓๑ ๑.๖  คผช. คศ.บ. สื่อมวลชน ภาษาอังกฤษ  
ป.๑,๖ ม.๑-๓ กพอ. ม.๓ 

๑๖ นางสาวศยามล  
             นุชบุญช่วย 

๒๖ ๑.๔  คผช. คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ 

๑๗ นางสาวเนาวรตัน์                
             เอก 

๒๖ ๐.๘  คผช. คบ. ภาษาอังกฤษ สังคม/ประวัติ ป.๑ 
ภาษาอังกฤษ ป.๒-๓ 
หน้าท่ีพลเมือง ม.๑-๓ 

        



๑๐ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
(ปี) 

ประสบกำรณ ์
(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 

๑ นางสาวกรรณิกา   
               สอนสุภา 

๒๕ ๑ เดือน ครูอัตราจ้าง คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ชั้น 
ป.2 และ ป.4 

สุขศึกษา ป.1-6 
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 และ ม.3 
หน้าที่พลเมือง 

ป.5 

๓ นางสาววิยะดา   
               ครุธนรสิงห ์

๓๕ ๓.๔ ลูกจ้างชั่วคราว ศษ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรการ 

 

   
๕ อาคารสถานที่ 
   ๕.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ที ่ อำคำร แบบ สร้ำงเม่ือ งบประมำณ หมำยเหตุ 
๑ อาคารเรียน ๑ สปช.๑๐๕/๒๖ ๒๕๒๗ ๘๘๐,๐๐๐ ๔  ห้องเรียน 
๒ บ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๓๓ ๒๓๐,๐๐๐ บ้านเดี่ยว 
๓ บ้านพักครู ปสช.๓๐๓/๒๘ ๒๕๓๓ ๑,๑๐๕,๐๐๐ บ้านพักเรือนแถว 
๔ ส้วม ๖๐๑/๒๘ ๒๕๓๓ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๐  ที่นั่ง 
๕ อาคารเรียน ๒ สปช.๑๐๕/ไทยรัฐ ๒๕๓๓ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒  ชั้น  ๑๒  ห้อง 
๖ เอนกประสงค์ สปช.๒๐๑/๒๖ ๒๕๓๔ ๔๑๒,๐๐๐ คสล.ชั้นเดียว 
๗ อาคารเรียน ๓ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒๕๓๕ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๔  ห้องเรียน 
๘ อาคารเรียน ๔ สปช.๒/๒๘ ๒๕๔๓ ๔,๓๐๔,๐๐๐ ๑๒  ห้องเรียน 
๙ ส้วม อบจ.ชุมพร ๒๕๕๒ อบจ.ชุมพร เป็นผู้ด าเนินการ ๔  ที่นั่ง 

   ๕.๒ ห้องเรยีนทั้งหมด จ านวน ๑๑ ห้องเรียน แบ่งเป็น 
๑) ระดับปฐมวัย   จ านวน    ๒ ห้อง 
๒) ระดับประถมศึกษำ  จ านวน    ๖ ห้อง 
๓) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ านวน    ๓ ห้อง 

   ๕.๓ ห้องพิเศษ จ านวน ๖ ห้อง ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้
อาเซียน ห้องคุณธรรม ห้องภาษาอังกฤษ และ ห้องพยาบาล 

   ๕.๓ สนามเด็กเล่น    จ านวน     ๑     สนาม    

   ๕.๔ สนามกีฬา    จ านวน     ๑     สนาม        
 
 
 



๑๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๖. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยธวัช  ตัสโต 

งำนวิชำกำร 
นำงเพลินจิตต์  

ไพรัตน ์
งำนบริหำรงบประมำณ 
นำยสิงหล  กลิ่นน้อย 

งำนบริหำรบุคคล 
นำยธวัช  ตัสโต งำนบริหำรทั่วไป 

นำงจรรยำ  พุ่มคง 
 

องค์กรสนับสนุน คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

 



๑๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๘. ROAD MAP สถานศึกษา 
 
 
 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒. ๒. ๒. ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ   

๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

๙. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 



๑๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ ๘-๑๐  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามกลุ่มตัวบ่งชี้เป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 

๙.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย น้ ำหนัก คะแนน ระดับ 

  (คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๓๙ ดีมำก 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๔.๓๙  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดีมำก 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  รับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา          
 
 
 
 



๑๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
๙.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน น้ ำหนัก คะแนน ระดับ 

(ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ) (คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๘๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๓ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๗ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษา
ตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๓๑ ดี 

 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๔.๓๑  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 รับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา     
      



๑๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
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ตอนที่ ตอนที่ ๒๒  
ทิศทำงทิศทำง  

กำรกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

  
  

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
  ได้ก าหนดบัญญัติในหมวดต่างๆทั้งในเรื่องความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการ ระบบ
การศึกษา แนวการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) 
     ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔  เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้ เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ 
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ   และสังคมของ
ประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
      วิสัยทัศน์  : ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไก หลัก
ของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑   
      หลักการ : ๑) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถพัฒนา
ขีดความสามารถที่ มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ๒) รัฐจะ
ประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ๓) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้ก ากับ
การศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษาออกจากกัน ๔) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้
กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการได้รับการศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน  และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ๖) 
สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ  ( Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการ
การศึกษาที่ให้ แก่ผู้เรียน ๗) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชา  ที่ สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ ๘) หลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก า ลัง
แรงงาน      
      ยุทธศาสตร์  :     
       ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้  การวัด และประเมินผล    
       ๒) ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา      



๑๗ 
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      ๓) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดงาน และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
       ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล    
       ๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
       ๖) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน    
       ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา     
 
แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงาน 

๑.๑ นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง 

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ 
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภู มิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และ 
วัฒนธรรมสากล  

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 

๑.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ระบบการบริหารจัดการ 
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 



๑๘ 
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๑.๓ เป้าประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ  

เป้าประสงค์ หลัก 
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน   
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามี ความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น  

และนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิ ภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหาร 

จัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค    

และเป็นธรรม  
9. ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์  

 ๑.๔ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส  
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน  และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่
การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ 
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนา
ทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ 
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจ  ส่งเสริมให้
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ 
การให้บริการที่ด ีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัดการ  
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับ 
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของ
โรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์ชุมชน และองค์การสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น  
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจสร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได ้และท าให้การศึกษาน าการ 
แก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
 

๑.๕ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
จุดเน้นที่ ๑ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๔ 

จุดเน้นที่ ๒ คิด อ่ำน เขียนคล่อง 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดเลข และมีลักษณะการเรียนรู้ตามช่วงวัย 

จุดเน้นที่ ๓ ผ่ำนรับรองมำตรฐำน 
๑) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านรับรองจากการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก 
๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ผ่านการประเมินคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      จุดเน้นที่ ๔ สืบสำนคุณธรรม 

นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ออื่นๆ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

      จุดเน้นที่ ๕ น้อมน ำหลักปรัชญำฯ  
 สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าต่อเนื่องและยั่งยืน 

       จุดเน้นที่ ๖ น ำพำสู่ควำมเป็นเลิศ 
๑) นักเรียนมีความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพสู่ 

ความเป็นเลิศในระดับภาค ระดับชาติ ทั้งการแข่งขันในภาครัฐ เอกชน และองค์กรมหาชน 
                       ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ 

จุดเน้นที่ ๗ เปิดโอกำสให้ถ้วนทั่ว 
   สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด 

อัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
จุดเน้นที่ ๘ เตรียมตัวสู่อำเซียน 

   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 
อาเซียน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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นโยบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
๑. วิสัยทัศน ์

โรงเรียนจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานประสานชุมชน  สร้างสรรค์บุคลากร  สอนเน้นคุณธรรม  ก้าวน าเทคโนโลยี   
ดีเศรษฐกจิพอเพียง 

 
๒. พันธกิจของโรงเรียน 

๑. พัฒนาองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสถานศึกษา  นักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมครูให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
๔. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  บนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม 
๕. มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี  มีความรู้และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยเน้น 
     - นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
     - นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี ตามหลักประชาธิปไตย 
     - นักเรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและอบายมุข 

๓. เป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
๑. เด็กระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ผู้บริหารมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ส่งเสริมให้เด็ก/ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ 

เต็มศักยภาพ 
๗. สถานศึกษามีความร่วมมือกับชุมชน 

 
๔. ปรัชญา 

 ร่วมคิด ร่วมท ำ มุ่งม่ันพัฒนำ 
 
๕. กลยุทธ์สถานศึกษา 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนา 

อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
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๕. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
๖. อัตลักษณ์สถานศึกษา 
 

“นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมจริง ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอำสำ” 
 
๗. เอกลักษณ์สถานศึกษา 
 

“แหล่งรวมภูมิปัญญำ  นำมลือชำศิลป์ผูกผ้ำ” 
   
๘. มำตรฐำนกำรศึกษำ 
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 



๒๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๓ 
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ตอนที่ ตอนที่ ๓๓  

ทิศทำงกำรทิศทำงกำรพัฒนำพัฒนำ  
สู่ควำมส ำเร็จสู่ควำมส ำเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

  
  
  
  

 
 

 

  
โครงกำรโครงกำร  
ปฐมวัยปฐมวัย  

 
 
 
 
 
 

  
 



๒๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
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สรุปสรุปโครงกำรโครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐๒๕๖๐  
 

ระดับปฐมวัย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม สนอง
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ของสถำน 

ศึกษำ 
(มฐ.ที่) 

สนอง 
กลยุทธ์ 

ของสถำนศึกษำ 
(กลยุทธ์ที่) 

สนอง 
จุดเน้น 
ของ

สถำนศึกษำ 
(จุดเน้นที่) 

๑ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านรา่งกายเพื่อสร้างสุขภาพจิต
เสริมสุขภาพกาย 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่ ๖ 

๒ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ สร้างสรรค์โลกสวย
ด้วยสองมือ 

มฐ.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่ ๒ 

๓ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย มฐ.๓ กลยุทธ์ที่ ๒ จุดเน้นที่ ๔ 
๔ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติ ปัญญา เสริมสร้างหนูน้อย

คนเก่ง 
มฐ.๔ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่ ๒ 

๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรระดับปฐมวัย สร้าง
ครูดีที่หนูรัก 

มฐ.๕ กลยุทธ์ที่ ๔ จุดเน้นที ่
๖/๘ 

๖ ศักยภาพผู้บริหารส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรระดับ
ปฐมวัย 

มฐ.๖ กลยุทธ์ที่ ๕ จุดเน้นที่ ๖ 

๗ พัฒนาแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพผู้เรียน  

มฐ.๗ กลยุทธ์ที่ ๕ จุดเน้นที่ ๗ 

๘ พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มฐ.๘ กลยุทธ์ที่ ๖ จุดเน้นที่ ๓ 
๙ สร้างเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้   
มฐ.๙ กลยุทธ์ที่ ๖ จุดเน้นที่ ๖ 

๑๐ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  

มฐ.๑๐ กลยุทธ์ที่ ๓ จุดเน้นที่ ๕ 

๑๑ พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

มฐ.๑๑ กลยุทธ์ที่ ๖ จุดเน้นที ่
๖/๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
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แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านรา่งกายเพื่อสร้างสุขภาพจิตเสริมสุขภาพกาย 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 
  ข้อ ๒)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รักสามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๖ น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อ ๒)  ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาองค์ความรู้ 
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงของหลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการของผู้เรียน 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่จ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กวัยนี้ก าลังเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ในแนวการ
จัดประสบการณ์นั้นจะต้องยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลักโดยค านึงถึงวัยความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

ทั้งนี้พัฒนาการทางด้านร่างกาย มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการที่ดีในทุกด้านของเด็กปฐมวัย เพราะสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง จะน ามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านร่างกายเพ่ือสร้างสุขภาพจิตเสริมสุขภาพกาย ขึ้นเพ่ือมุ่งหวังให้เด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้รักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของตนเอง รักการออกก าลังกาย ส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดี และมีร่างกายที่แข็งแรง  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
          ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
          ๔. เพ่ือให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
 
๓. เป้ำหมำยโครงกำร  
           ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
           ๑. ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๒. ผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
           ๓. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
           ๔. ผู้เรียนหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 



๒๗ 
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๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
งานแผนฯ 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 
เพ่ือสร้างสุขภาพจิตเสริมสุขภาพกาย 
๑) กิจกรรมร่างกายของหนู 
๒) กิจกรรมร้องเล่น เต้น ร า 
๓) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
๔) กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 

 
อ.๒ 
อ.๑ 

 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ 
    จัดประสบการณ์ในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว      จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บำท  (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
    แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมร่างกายของหนู - 
๒. กิจกรรมร้องเล่น เต้น ร า    ๓,๐๐๐ 
๓. กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ๕๐๐ 

๔. กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ๕๐๐ 
 
 
 
 



๒๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๗. กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีน้ าหนักและมี
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

- บันทึกการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
- บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
- ประเมินพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
- แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก/ส่วนสูง 
- แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

๒) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีทักษะในการ
เคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ และ
ประกอบเพลงรักในการออกก าลังกาย  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ การละเล่น
พ้ืนบ้าน ตามวัย 

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- สมุดรายงานพัฒนาการ 
- ประเมินพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- สมุดรายงานพัฒนา 
- แบบประเมินพัฒนาการทางด้าน  
  ร่างกาย 

๓) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีสุขนิสัยที่ดีใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งการล้าง
มือ การใช้ห้องน้ า ห้องส้วม การแปรง
ฟัน และการเก็บของใช้ของเล่นของ
ตนเอง 

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกการแปรงฟัน 
- บันทึกการดื่มนม 
- บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 
 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- แบบบันทึกการดื่มนม 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 
 

๔) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สามารถดูแล
ตนเองหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดให้ 
โทษ สิ่งมอมเมา รู้จักปฏิเสธต่อสิ่งเสพ
ติด และสิ่งมอมเมาได้ 

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกค าพูดเด็ก 
- บันทึกการตรวจสุขภาพ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกค าพูดเด็ก 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีภาวะทางกาย น้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีทักษะการเคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ ประกอบเพลงรัก
ในการออกก าลังกาย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งการล้างมือ / 
การใช้ห้องน้ า ห้องส้วม / การแปรงฟัน และการเก็บของเล่นของใช้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด มอมเมา รู้จักปฏิเสธต่อสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 



๒๙ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวศยามล  นชุบุญช่วย) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายธวัช  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๓๐ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

   
 

แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ สร้างสรรค์โลกสวยด้วยสองมือ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 
  ข้อ ๒)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รักสามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๒ คิด อ่าน เขียน คล่อง 
สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทางร่างกายอารมณ์จิตใจ

สังคมและสติปัญญา เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการสูงสุด  การสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
แสดงออกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมตามความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กได้แสดงออกทางความรู้สึก  ความคิด 
และจินตนาการ ที่เด็กจะถ่ายถอดออกมาเป็นผลงาน ผ่านกิจกรรม เช่น การวาดภาพ  ระบายสี   ปั้น  ตัด  ฉีก  ปะ  
ประดิษฐ์   พับ   หยดสี   จุ่มสี เป็นต้น  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ด้วยมุ่งหวังให้เด็กเกิดความรักและชื่นชมในศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ร่าเริง แจ่มใส  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
          ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
          ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
          ๔. เพื่อให้ผู้เรียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 
๓. เป้ำหมำย 
           ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. ผู้เรียนมีความร่าเริง แจ่มใส และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒. ผู้เรียนมีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 



๓๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓. ผู้เรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
            ๔. ผู้เรียนรู้สึกชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
          
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๐  
นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานแผนฯ 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ 
สร้างสรรค์โลกสวยด้วยสองมือ 
๑) กิจกรรมยิ้มสวยแก้มใส 
๒) กิจกรรมลีลาน้องหนู 
๓) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๔) กิจกรรมสนับสนุน 
๕) กิจกรรมสร้างสมาธิ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 
 
 
 
 
 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
 
 
 
 
 
 

๓ ขั้นสรุปและรำยงำนผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ 
    จัดประสบการณ์ในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย   

๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว      จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน  ๖,๐๐๐ บำท (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมยิ้มสวยแก้มใส - 
๒. กิจกรรมลีลาน้องหนู   - 
๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ๒,๕๐๐ 

๔. กิจกรรมสนับสนุน ๒,๐๐๐ 

๕. กิจกรรมสร้างสมาธิ   ๑,๕๐๐ 



๓๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๗. กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย) มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
-ประเมินพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 

๒) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย)มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออก สามารถแนะน าตนเอง  
ยิ้มไหว้ ทักทาย เล่นและปฏิบัติตน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก             
 ด้านอารมณ์ จิตใจ 

๓) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย) สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  มีสมาธิในการ
เล่น ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
 

๔) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย) มีความชื่นชม ดนตรี 
ศิลปะ การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  
สามารถดูแลต้นไม้ของตนเองได้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกการท าเวร 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการท าเวร 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก
ด้านอารมณ์ จิตใจ 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก สามารถแนะน าตนเอง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย และปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืนได้  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีสมาธิใน
การเล่น ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีความชื่นชม ดนตรี ศิลปะ การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ สามารถดูแลต้นไม้ของตนเองได้  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายธวชั  ตสัโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๓๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 
  ข้อ ๒)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รักสามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

สนองจดุเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๔ สืบสานวัฒนธรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะ  ความส านึกใน  

ความเป็นไทย  รักชาติ  พระมหากษัตริย์ตามแนวระบอบประชาธิปไตย   
และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นเรื่องที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในแนวการจัดประสบการณ์นั้น ต้องศึกษาเป้าหมายที่พึงประสงค์ของพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ก่อนที่จะจัด
สภาพแวดล้อม ประสบการณ์และ กิจกรรมต่าง ๆ  

การสร้างวินัยในชั้นเรียนในระดับปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงการที่ปลูกฝัง และพัฒนาให้เด็ก
ให้ตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย   มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญู
กตเวที มีเมตตากรุณา  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมมีมารย าท
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ ( วัดสามัคคีชัย) เห็นความส าคัญของโครงการนี้ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านสังคม เสริมสร้างเด็กดีมีวินัยขึ้น เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยสร้างวินัยให้ตนเอง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือเป็นพื้นฐานให้เติบโตเป็นเป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุขสืบไป   

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย  รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งของพ่อ แม่ ครู อาจารย์           
          ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
          ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้          
          ๔. เพ่ือให้ผู้เรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ 
 
๓. เป้ำหมำย 
            ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 



๓๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๓. ผู้เรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๔. ผู้เรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 

๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานแผนฯ 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม  
    เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย 
    ๑) กิจกรรมเด็กดีมีวินัย 
    ๒) กิจกรรมของหายได้คืน 
    ๓) กิจกรรมเล่นปนเรียน 
    ๔) กิจกรรมหนูน้อยฑูตวัฒนธรรม 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 
 
 
 
๑.นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
 
 
 
 
สังคมฯ 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ  
    จัดประสบการณ์ในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

 
นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  

 

 
๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว     จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน  ๔,๐๐๐ บำท  (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมเด็กดีมีวินัย ๑,๐๐๐ 
     ๒. กิจกรรมของหายได้คืน ๑,๐๐๐ 
     ๓.กิจกรรมเล่นปนเรียน ๑,๐๐๐ 
     ๔. กิจกรรมหนูน้อยฑูตวัฒนธรรม ๑,๐๐๐ 



๓๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย)มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-บันทึกความดี 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-แบบบันทึกความดี 
 

๒) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย)มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และตนเองได้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 

๓) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย)สามารถเล่น ท างาน ท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
-ผลงานนักเรียน 

 -แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-ชิ้นงาน ภาพถ่าย 

๔) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย) ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มี 
มารยาท รู้จักการท า  ความเคารพ 
กราบไหว้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม 
 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู 
อาจารย์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และตนเอง
ได ้อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สามารถเล่น ท างาน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
           ๔. เด็กปฐมวัยโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มี
มารยาท รู้จักการท า  ความเคารพ กราบไหว้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายธวชั  ตสัโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๓๖ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา เสริมสร้างหนูน้อยคนเก่ง 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 
  ข้อ ๒)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รักสามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๒ คิด อ่าน เขียน คล่อง 
สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยง

ดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพด้วยความรัก ให้เด็ก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งการพัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เด็กลง
มือท า เรียนรู้ค้นคว้า ศึกษาและหาค าตอบจากประสบการณ์ตรง  

เพ่ือให้เด็กในระดับปฐมวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ
วัตถุ สิ่งของ  บุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัว  ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดวิจารณญาณ และคิดเชิง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)   กระตุ้นพลังคิดที่หลากหลาย   
ให้เด็กได้ลงมือทดลอง ประดิษฐ์ หรือได้เล่าประสบการณ์จริงที่ เกี่ยวข้อง อย่างมีแบบแผน สามารถขยายขอบข่าย
ความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มก าลังการท างานของสมอง  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   

ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา 
เสริมสร้างหนูน้อยคนเก่งนี้ขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ให้เด็กได้รับการพัฒนาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแนวการจัดประสบการณ์ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
    ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ  ทีเ่กิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
          ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
          ๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
          ๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์         
 
๓. เป้ำหมำย 
          ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 



๓๗ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
 

๑. ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐                   
๒. ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๔. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๕. ผู้เรียนมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
งานแผนฯ 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติ  
    ปัญญาเสริมสร้างหนูน้อยคนเก่ง 
    ๑) กิจกรรมสื่อสารสิ่งสงสัย 
    ๒) กิจกรรมบอกเล่าเอาความ 
    ๓) กจิกรรมภาษาพาเพลิน 
    ๔) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์  
        น้อย 
    ๕) กิจกรรมเปิดหน้าต่างความคิด 
    ๖) กิจกรรมรักการอ่าน/หนูน้อยนัก 
        อ่าน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงกำร 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ 
    จัดประสบการณ์ในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  

 
๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว  
จังหวัดชุมพร 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  



๓๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมสื่อสารสิ่งสงสัย 
   - สนทนาให้ตอบจากบทเรียน การเรียนรู้ทุกกิจกรรม 

- 

๒. กิจกรรมบอกเล่าเอาความ     
   - เล่าข่าว เหตุการณ์สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

 
 - 

๓. กิจกรรมภาษาพาเพลิน ๑,๕๐๐ 
๔. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๕,๐๐๐ 
๕. กิจกรรมเปิดหน้าต่างความคิด ๑,๒๐๐ 
๖. กิจกรรมรักการอ่าน หนูน้อยนักอ่าน ๑,๕๐๐ 
๗. สรุปผล ประเมินผล ๘๐๐ 

 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘    
    (วัดสามัคคีชัย) สนใจเรียนรู้ สิ่ง 
    รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ             
     รักการเรียนรู้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 

๒) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
    (วัดสามัคคีชัย) มีความคิดรวบยอด 
    เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบ 
    การเรียนรู้ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกค าพูดจากการส่งงาน 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

๓) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
     (วัดสามัคคีชัย) มีทักษะทางภาษาที่ 
     เหมาะสมกับวัย 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกค าพูดจากการส่งงาน 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกค าพูดจากการส่งงาน 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

๔) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘  
     (วัดสามัคคีชัย) มีทักษะกระบวน 
     การทางวิทยาศาสตร์ และ 
     คณิตศาสตร์  

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกค าพูดจากการส่งงาน 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกค าพูดจากการส่งงาน 
-แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-แบบบันทึกผลการทดลอง 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 



๓๙ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
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๕) เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘  
    (วัดสามัคคีชัย) มีจินตนาการและ 
    ความคิดสร้างสรรค์ 

-บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกค าพูดจากการทดลอง 
  วิทยาศาสตร์ 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกค าพูดจากการทดลอง 
-บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

 
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  อยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม 
๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  อยู่

ในระดับ ดีเยี่ยม 
๕. เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  อยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวศยามล  นชุบุญช่วย) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงำน   บริหารบุคคล 
ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรระดับปฐมวัย สร้างครูดีที่หนูรัก 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๒ ด้านครู 
  ข้อ ๑)  ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑           ข้อ ๖.น าพาสู่ความเป็นเลิศ 

ข้อ ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ 
ข้อ ๘. เตรียมตัวสู่อาเซียน 

          สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพและ สนับสนุน
ส่งเสริมด้านวิทยฐานะสูงขึ้น   

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยนั้น การส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรระดับปฐมวัย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย บุคลากรควรได้เข้ารับการอบรม  ประชุมสัมมนา   ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย 
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรระดับปฐมวัย ส่งเสริมครูดีที่หนูรักขึ้น เพ่ือให้บุคลากรระดับปฐมวัยปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 
          ๒. เพื่อให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
          ๓. เพื่อให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
          ๔. เพื่อให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
          ๕. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือการจัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล  
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
          ๖. เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
          ๗. เพื่อให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
          ๘. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
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          ๙. เพื่อให้ครูมีวุฒิ และความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
         ๑๐.เพ่ือให้ครูจัดท าสารนิทัศน์ และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 
๓. เป้ำมำย 
          ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๓. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๔. ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ ๙๐-๑๐๐                    
๕. ครูใช้เครื่องมือการจัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ 

ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
          ๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐-
๑๐๐ 

๗. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๙. ครูมีวุฒิ และความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๑๐. ครูจัดท าสารนิทัศน์ และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
งานแผนฯ 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของ 
   บุคลากรระดับปฐมวัย สร้างครูดี 
   ที่หนูรัก 
๑) กิจกรรมจัดท าหลักสูตรเพื่อ 
    พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒) กิจกรรมการจัดท าแผนการจัด 
    ประสบการณ์โดยยึดผู้เรียนเป็น 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 
 
 
 
 
 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
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    ส าคัญ    

๒ ๓) กิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวกในชั้น 
    เรียน 
๔) กิจกรรมการใช้สื่อ ICT ภูมิปัญญา    
    ท้องถิ่นสู่การจัดประสบการณ์ 
๕) กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือ 
    วัดผลประเมินผลที่มุ่งพัฒนา 
    การด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖) กิจกรรมการจัดท าวิจัยในชั้น 
    เรียน เพ่ือพัฒนาการจัด 
    ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
๗) กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ใน 
    ชั้นเรียน 
๘) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๙) กิจกรรมอบรมและพัฒนา 
    ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
๑๐) กิจกรรมจัดท าสารนิทัศน์เพ่ือ 
      พัฒนาผู้เรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึง 

เมษายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัช ตัสโต 
 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 

อ.๒ 
อ.๑ 
 
 
 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
    พัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  

 
๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บำท  (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา - 
๒. กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   - 
๓. กิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน  ๕๐๐ 
๔. กิจกรรมการใช้สื่อ ICT ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดประสบการณ์ ๕๐๐ 
๕. กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย - 
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๖. กิจกรรมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน - 
๗. กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ในชั้นเรียน ๕๐๐ 
๘. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ๕๐๐ 
๙. กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑,๕๐๐ 
๑๐.กิจกรรมจัดท าสารนิทัศน์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ๕๐๐ 

 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เข้าใจ
ปรัชญาหลัก การ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

-บันทึกการจัดประสบการณ์จาก 
 แผนการจัดประสบการณ์ 
-จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 

-แบบบันทึกหลังแผนการจัด 
 ประสบการณ์ 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรท้องถิ่น 

๒) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

-บันทึกหลังแผนการจัด   
 ประสบการณ์ รายวัน รายสัปดาห์ 
-วิเคราะห์ผู้เรียน เช่น รายบุคคล 
 

-แบบบันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ์ รายวัน ราย 
 สัปดาห์  
-แบบวิเคราะห์ผู้เรียน เป็น 
 รายบุคคล 

๓) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘(วัดสามัคคีชัย) บริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

-จัดชั้นเรียนให้มีป้ายเด็กดี 
 ประจ าเดือน เด็กท่ีมีจิตอาสา 
-จัดท าข้อตกลงในชั้นเรียน 

-ท าเนียบเด็กดีประจ าเดือน 
-ท าเนียบเด็กท่ีมีจิตอาสา 

๔) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

-บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการ 
  จัดการเรียนการสอน 

-แบบบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
 ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

๕) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ใช้
เครื่องมือการจัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปราย 
งานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

-บันทึกพัฒนาการเด็ก 
-สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 

-แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

๖) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

-วิจัยในชั้นเรียน 
-บันทึกพัฒนาการเด็ก 

-จัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ เรื่อง 
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
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๗) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)จัดสิ่ง 
แวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

-เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 
-เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆที่
ทางโรงเรียน ชุมชนจัดขึ้น 

-ภาพถ่ายมุมประสบการณ์ต่างๆ 
-ภาพถ่ายป้ายนิเทศวันส าคัญ 
 ต่างๆ 

๘) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 

-เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 
-เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆที่ 
 ทางโรงเรียน ชุมชนจัดขึ้น 

-ภาพถ่ายการเข้าร่วมประชุม   
 ผู้ปกครอง บันทึกการประชุม 
-ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมวัน 
 ส าคัญต่างๆที่ทางโรงเรียน  
 ชุมชนจัดขึ้น 

๙) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีวุฒิ 
และความรู้ ความสามารถ ในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

-อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
-การขออนุญาตไปราชการ 
-เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของ 
 โรงเรียน 

-รายงานผลการประชุม อบรม  
 สัมมนา ศึกษาดูงาน 
-บันทึกการขออนุญาตไปราชการ 
-บันทึกการประชุมทางวิชาการ 
 ของโรงเรียน 

๑๐) ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรง 
เรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
จัดท าสารนิทัศน์ และน ามาไตร่ตรองเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

-แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
-บันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก 
-งานในระบบดูแลช่วยเหลือ 
 นักเรียน 

-ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
 นักเรียน 
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
-แบบบันทึกงานในระบบดูแล 
 ช่วยเหลือนักเรียน 
-ภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็ก 

 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม            

๒. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) บริหารจัดการชั้นเรียน ที่สร้างวินัยเชิง
บวก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๔. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๕. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ใช้เครื่องมือการจัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๖. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๗. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๘. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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๙. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีวุฒิ และความรู้ ความสามารถ ในด้าน
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๑๐. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดท าสารนิทัศน์ และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงำน   บริหารบุคคล 
ชื่อโครงกำร   ศักยภาพผู้บริหารส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรระดับปฐมวัย  
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๒ ด้านครู 
  ข้อ ๒)  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๖ น าพาสู่ความเป็นเลิศ 

ข้อ ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ 
          สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับปฐมวัย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 

ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น  
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการศักยภาพ

ผู้บริหารส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรระดับปฐมวัยขึ้น เพ่ือให้บุคลากรระดับปฐมวัยปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากศักยภาพของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     ๒. เพื่อใหผู้้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
          ๓. เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด  ทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
          ๔. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
          ๕. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
          ๖. เพื่อให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 
          ๗. เพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
 
๓. เป้ำหมำย 
          ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    ๑. ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๒. เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๓. ผู้ปกครอง  
๔. ชุมชน 
 



๔๗ 
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๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐                           
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

  ๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน 
คิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

  ๔. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

  ๕. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
  ๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็ม 

ศักยภาพและเต็มเวลา ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 

๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานแผนฯ 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    ศักยภาพผู้บริหารส่งเสริมคุณภาพ 
    ของบุคลากรระดับปฐมวัย  
    ๑) กิจกรรมจัดท าหลักสูตร  
        สถานศึกษาปฐมวัย 
    ๒) กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง 
        วิชาการระดับปฐมวัย 
    ๓) กิจกรรมการบริหารแบบมีส่วน 
        ร่วม 
    ๔) กิจกรรมบริหารจัดการ 
        การศึกษาปฐมวัย 
    ๕) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
        ศักยภาพบุคลากร 
    ๖) กิจกรรมนิเทศและติดตาม 
        ประเมินผล 
    ๗) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ 
         ผลการบริหารการจัดการศึกษา 
         ระดับปฐมวัย (เด็ก ผู้ปกครอง  
         และชุมชน) 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 
 
นางจรรยา  พุ่มคง 
 
นายธวัช ตัสโต 
 
 
 
 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
 
 
 



๔๘ 
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๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑  

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
    พัฒนา ฯ ในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บำท  (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ๑,๐๐๐ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย  ๑,๐๐๐ 
๓. กิจกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ๑,๐๐๐ 
๔. กิจกรรมบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ๕๐๐ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๓,๐๐๐ 
๖. กิจกรรมนิเทศและติดตามประเมินผล - 
๗. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
    (เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน) 

๕๐๐ 

 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวชี้วัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 
    หลักการจัดการศึกษาปฐมวยั 

-บันทึกการจัดประสบการณ์จาก 
 แผนการจัดประสบการณ ์
-จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

-แบบบนัทึกหลังแผนการจัด 
 ประสบการณ ์
-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
-หลักสูตรท้องถิ่น 

๒) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และ 
    ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 -รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 -วิเคราะห์ผู้เรียน เช่น รายบุคคล 

-เกียรติบัตรนักเรียน  
-แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเปน็รายบคุคล 
 

๓) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน 
    ร่วม และใช้ข้อมูล การประเมินผลหรือ 
    การวิจัยเป็นฐานคิด ทัง้ด้านวิชาการ 
    และ การจัดการ 

- วิจัยชั้นเรียน - วิจัยชั้นเรียน 
 



๔๙ 
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๔) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 
    ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา 
    คุณภาพสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา - แผนพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษา 

๕) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
    บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

- การประชุม อบรม สัมมนา  
  ศึกษาดูงาน 

- รายงานการประชุม อบรม  
  สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๖) ผู้บรหิารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง 
    วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
    ปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

- การนิเทศภายใน 
 

- รายงานการนิเทศภายใน 

๗) เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจผล 
    การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 

-ประเมินความพงึพอใจในการจดั 
 การศึกษาระดับปฐมวัย 

-แบบประเมนิความพึงพอใจ ในการ 
 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

    ๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวยั  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    ๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปน็ฐานคิด  ทั้งดา้นวชิาการและ

การจัดการ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    ๔. ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    ๕. ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มีประสทิธิภาพ  อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม 
    ๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
     ๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายธวชั ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร   พัฒนาแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน  
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  ข้อ ๑)  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์  เน้นการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๗. ผ่านรับรองมาตรฐาน 

ข้อ ๑) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
และผ่านรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

          สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยได้ระบุคุณลักษณะของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ

เรียนรู้ ไว้ในมาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ตังบ่งชี้ที่ (๑) มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (๒) มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  (๓) จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   (๔) สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  (๕) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ดูแล และมีแนวการจัดการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแนวการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป           
 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
          ๓. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย                  
          ๔. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สร้างการมีส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 
          ๕. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
       
 
 



๕๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓. เป้ำหมำย 
            ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ 

น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙ 
๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และ 

เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙ 
๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ 

เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙ 
๔. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ 

ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙ 
๕. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ 

ด้าน  ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙ 
 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานประกัน 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    พัฒนาแนวการจัดการศึกษาระดับ 
    ปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ 
    ผู้เรียน 
    ๑) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  
        สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
    ๒) กิจกรรมการประชุมและให้ 
        ความเห็นชอบการด าเนินงาน 
        ของสถานศึกษา 
    ๓) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
        เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
        การจัดการเรียนรู้ให้กับ 
        ผู้ปกครอง 
    ๕) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพ 
        แวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 
 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 
 
นายธวัช  ตัสโต 
 
 
นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 
 
 
 
 
นายสิงหล  กลิ่นน้อย 
 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
งานประกัน 
 
 
 
 
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 



๕๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงกำร 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ 
    บริหารจัดการการศึกษาปี 
    การศึกษา ๒๕๕๙ 

 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

- 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  

 

 
๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บำท  (ทุกรำยกำรถั่วจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย - 
๒. กิจกรรมการประชุมและให้ความเห็นชอบการด าเนินงานของสถานศึกษา  - 
๓. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง 

 
๕๐๐ 

๔ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน - 
๕. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก ๑,๐๐๐ 

 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘      
    (วัดสามัคคีชัย) มีหลักสูตร 
    สถานศึกษาปฐมวัยของ 
    สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-บันทึกการจัดประสบการณ์จาก 
 แผนการจัดประสบการณ์ 
-จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 

-แบบบันทึกหลังแผนการจัด 
 ประสบการณ์ 
-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
-หลักสูตรท้องถิ่น 

๒) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘  
    (วัดสามัคคีชัย) มีระบบกลไกให้    
    ผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนัก  
    และเข้าใจการจัดการศึกษา 
    ปฐมวัย 
 

 -ประเมินจากการประชุมและให้ความ 
  เห็นชอบในการด าเนินงานของ 
  สถานศึกษา 

-บันทึกการประชุมวิชาการของ 
 สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร  
 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 



๕๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
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๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘      
    (วัดสามัคคีชัย) จัดกิจกรรม 
    เสริมสร้างความตระหนักรู้และ 
    ความเข้าใจหลักการจัด 
    การศึกษาปฐมวัย 

-ประเมินความพึงพอใจในการจัด 
 การศึกษาระดับปฐมวัย 

-แบบประเมินความพึงพอใจใน 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 
 

๔) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘      
    (วัดสามัคคีชัย) สร้างการมีส่วน 
    ร่วมและแสวงหาความร่วมมือ 
    กับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น 

 -ประเมินจากการเชิญผู้ปกครองเข้า 
  มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ 
  โรงเรียน 

 -ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม         
  วันส าคัญต่างๆของโรงเรียน                
  กับชุมชน 

๕) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘      
    (วัดสามัคคีชัย)จัดสิ่งอ านวย 
    ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก 
    อย่างรอบด้าน  

-สภาพห้องเรียนห้องน้าห้องปฏิบัติ   
 การต่างๆและ สนามเด็กเล่น 

-บันทึกการใช้ ตรวจสภาพห้อง 
 ต่างๆ และสนามเด็กเล่น 
-ภาพกิจกรรมการใช้ห้องต่างๆ  
 และสนามเด็กเล่น 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

    ๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

    ๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

    ๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามคัคีชัย) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

    ๔. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สร้างการมีส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

    ๕. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร                           พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  ข้อ ๑)  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์  เน้นการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
  ข้อ ๒) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๓ ผ่านรับรองมาตรฐาน 

          สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบและได้มาตรฐานที่มีคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ที่ (๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ตัว
บ่งชี้ที่ (๒) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ (๓) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ (๔) ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  (๕) น าผลการปะ
เมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ (๖) จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
  ๒. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และแผนปฏิบัติสถานศึกษาประจ าปี 
  ๓. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

๔. เพ่ือพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๖. เพ่ือสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  
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 ๓. เป้ำหมำย 
          ๓.๑  เชิงปริมำณ 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

     ๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษามีความชัดเจน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒. การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความชัดเจนสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๓. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษา ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๔. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมารฐานการศึกษาของ

สถานศึกษามีความก้าวหน้า  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๕. มีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพเด็ก และ

ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานประกัน 

๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 ๑) กิจกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์  
     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 
     สถานศึกษา 
 ๒) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
     การศึกษาปฐมวัยของ 
     สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
     มาตรฐานการศึกษา                                           
๓) กิจกรรมจัดท าประกาศมาตรฐาน 
     การศึกษาปฐมวัย 
๔) กิจกรรมการประชุมเพ่ือขอความ 
    เห็นชอบการประกาศใช้มาตรฐาน  
    การศึกษาปฐมวัย 
๕) กิจกรรมประเมินการใช้มาตรฐาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

 
๑. คณะครู 
๒. ผู้บริหาร 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
๕. นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
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    การศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน 
๖) กิจกรรมท าแบบประเมินการใช้ 
    มาตรฐานในการจัดการศึกษา   
    และ กิจกรรมประเมินความพึง 
    พอใจต่อการน ามาตรฐานมาใช้ใน 
    การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน   
    บริหารการศึกษาปตี่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว  
จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    
     จ านวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท   (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
     แหล่งที่มา : งบบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย   
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 
๑. กิจกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษา 
๓. กิจกรรมจัดท าประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๔. กิจกรรมการประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบการใช้ประกาศมาตรฐาน                   
๕.  กิจกรรมประเมินการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน 
๖.  กิจกรรมท าแบบประเมินการใช้มาตรฐานในการจัดการศึกษา และ กิจกรรม  
     ประเมินความพึงพอใจต่อการน ามาตรฐานมาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๗. กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน ๑,๐๐๐ 
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๗. กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวชี้วัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เคร่ืองวัดผล ประเมินผล 

๑) โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)ก าหนด

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

-ความพึงพอใจ 

-สัมภาษณ ์

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

๒) โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  จัดท า

และ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

-ความพึงพอใจ 

-สัมภาษณ ์

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

๓) โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัยจดัระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 

-ความพึงพอใจ 

-สัมภาษณ ์

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

๔) โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

-ประเมิน 

-สัมภาษณ ์

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

๕) โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)น าผล

การปะเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-ประเมิน 

-สัมภาษณ ์

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

๖) โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ

ภายใน 

-ประเมิน 

-สัมภาษณ ์

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษามีความชัดเจน ร้อยละ ๙๕ ระดับ ดีเย่ียม 
๒. การจดัท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความชัดเจน 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้   ระดับ ดีเย่ียม 
๓. การจดัระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวาง 

แผนการจดัการศึกษา ระดับ ดีเย่ียม 
๔. การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคณุภาพภายในตามมารฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษามีความก้าวหน้า  ระดบั ดีเย่ียม 
๕. มีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ง 

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ระดับ ดีเย่ียม 
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพเด็ก  

และผลส าเรจ็ของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ระดับ ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 



๕๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

แผนงำน   บริหารวิชาการ  
ชื่อโครงกำร   สร้างเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  ข้อ ๑)  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์  เน้นการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
  ข้อ ๒) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๖ น าพาสู่ความเป็นเลิศ 

๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ 
จุดเน้นที่ ๗ เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว 

          สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบและได้มาตรฐานที่มีคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  

สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ที่ (๑) เป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ (๒) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จึงได้จัดท า
โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนและชุมชนสืบไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
๓. เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 
        - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างมีข้ันตอน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับบุคลากร

ภายนอกสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 



๕๙ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานประกัน 

๒ ขั้นด าเนินการ 
-ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสนับ 
สนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้   
๑.พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา 
    ๑) ประชุมเพื่อก าหนดขั้นตอนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
    ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนบุคลากร
ในสถานศึกษาและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน  
และภายนอกสถานศึกษา 
    ๓) สรุปผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียน 
รู้ทั้งภายในและภายนอก 
๒. การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ 
    ๑) ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 
    ๒) ส่งเสริมบคุลากรในสถานศกึษามีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
    ๓) การสรุปองค์ความรู้ที่จ าเปน็  
(Knowledge Mapping) ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
    ๔) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ถ่ายทอด
ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
๓. การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
๔. จัดท าแบบประเมินผล-รายงานผล 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึง 

เมษายน ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
-นายธวัช  ตัสโต 
 
-นางจรรยา พุ่มคง 
 
 
 
-นางจรรยา พุ่มคง 
 
 
 
-นายธวัช ตัสโต 
 
-นางจรรยา พุ่มคง 
 
-นางจรรยา พุ่มคง 
 
 
-นางจรรยา พุ่มคง 
 
 
-นายธวัช  ตัสโต 
-นางสาวจุติมา  บุษยะจาร ุ

 
 
 
 
 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจาร ุ  

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพฒันา  

เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวจุติมา  บุษยะจาร ุ  

 
๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 



๖๐ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๖. งบประมำณของโครงกำร    
จ ำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บำท (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 

          แหล่งที่มา : งบบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย   
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 
 ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา 
 ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
    เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
    ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  

- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน 
    สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบ    
    ครัว ชุมชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- บันทึกสรุปองค์ความรู้ 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

- แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างมีข้ันตอน อยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ อยู่ในระดับ     ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายธวชั  ตสัโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๖๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

แผนงำน   บริหารทั่วไป 
ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 
  ข้อ ๒)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รักสามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 
จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

  ข้อ ๒) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑          จุดเน้นที่ ๕ น้อมน าหลักปรัชญา 
สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่  ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม   
    อย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ (ครอบคลุม ๕ ข้อ) 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  ตัวบ่งชี้ที่  (๑) จัด

โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  (๒) 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายซึ่งการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และสนองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยหวังว่า ผู้เรียน
ระดับปฐมวัย จะบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ
ยั่งยืนสืบไป  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
          ๒. เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
  ๓. เป้ำหมำย 
            ๓.๑ เชิงปริมำณ 
     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓.๒ เชิงคุณภำพ    
๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 



๖๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานแผนฯ 

๒ ขั้นด าเนินการ 
ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
๑.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน 
     และระบบการวางแผนเพ่ือเพ่ิม 
     อัตราการเข้าเรียน 
๒. วางแผนการให้บริการเชิงรุก   
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเข้าเรียนตาม 
    เป้าหมายและลดอัตราการออก 
    กลางคัน  
๔. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ที่เข้มแข็ง   
๕. ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครอง 
    ท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนรู้  และ 
    การให้บริการผู้เรียนให้เข้าถึง   
    โอกาสทางการศึกษา 
๖. การวิจัยและส ารวจ 
๗. การก ากับ ติดตาม นิเทศ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
๑.นายธวัช ตัสโต 
๒.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๓.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 

 
 
นิเทศ 
อ.๒ 
อ.๑ 
 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ 
    จัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

 
๕. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บำท  (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุนอ่ืนๆระดับปฐมวัย   
 



๖๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน และระบบการวางแผนเพื่อเพ่ิมอัตราการเข้าเรียน 
๒. วางแผนการให้บริการเชิงรุก   
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเข้าเรียนตามเป้าหมายและลดอัตราการออก กลางคัน  
๔. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง   
๕.ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนรู้  และการให้บริการ
ผู้เรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

๒,๕๐๐ 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน  ๕๐๐ 
 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘      
    (วัดสามัคคีชัย) จัดโครงการ 
    กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ 
 

 -สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ 
  ส่งเสริมความเป็นไทย 
-ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม 

-แบบสังเกตการณ์เข้าร่วม 
 กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น  
 ไทย 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
    และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
    ปฐมวัย 
 

-กิจกรรมต่างๆ 
-รายงานผลการด าเนินงานในกิจกรรม 
 ตามโครงการ 

-แบบประมินความพึงพอใจใน 
 การเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบรายงานผลการ 
 ด าเนินงานในกิจกรรมตาม 
 โครงการ 

๒) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘      
    (วัดสามัคคีชัย) มีผลการ 
    ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

-ผลการด าเนินงานในกิจกรรมตาม 
 โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินการของ 
 โครงการ 
-ประเมินความพึงพอกับผู้มีส่วน 
 เกี่ยวข้อง 

-แบบรายงานผลการ 
 ด าเนินงานในกิจกรรมตาม 
 โครงการ 
-แบบรายงานผลการ 
 ด าเนินงานของโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

    ๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

    ๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายธวัช ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๖๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

แผนงำน   บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงกำร   พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

เพื่อยกระดับคุณภาพ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  ข้อ ๑)  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์  เน้นการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
  ข้อ ๒) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑           จุดเน้นที่ ๖ ผ่านรับรองมาตรฐาน 

ข้อ ๑) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านรับรอง
จากการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเน้นที่ ๘  เตรียมตัวสู่อาเซียน  

          สอดคล้องกลยุทธ์สถำนศึกษำ     กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

   ข้อที่ ๑) จัดระบบบริหารจัดการในส่วนของโรงเรียน  ตามแนวทาง 
  ปฏิบัติดารศึกษารอบสอง  และตรงกับค ารับรองการปฏิบัติราชการและ 
  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจุติมา บุษยะจารุ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบและได้มาตรฐานที่มีคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย

และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  ตัวบ่งชี้ที่ (๑)  จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  (๒) ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษานี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ  อย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัย มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถใช้ชีวิต ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีคุณภาพ  
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารงาน
งบประมาณอย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า 
          ๒. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด้านการบริหารทั่วไป โดยการมี
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ 
๓. เป้ำหมำย 
          ๓.๑ เชิงปริมำณ 
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
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๓.๒ เชิงคุณภำพ    
                     ๑. จัดโครงการพิเศษสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้าน
การบริหารงาน และ งบประมาณ ได้อย่างมีระบบและเกิดประโยชน์คุ้มค่า ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

๒. มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 

๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร    
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
 
 
งานประกัน 

๒ ขั้นด าเนินการ 
 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 
 และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
 ยกระดับคุณภาพ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- 
เมษายน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒ กิจกรรมด้ำนกำรบริหำร 
  ๑. กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์  
      ข้อมูลสารสนเทศ และนโยบายที่  
      เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนงานใน 
      การบริหารงบประมาณของ 
      สถานศกึษา 
  ๒. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความ 
      รว่มมือ( MOU) ร่วมกันระหว่าง 
      สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  
      เพ่ิมเติม 
กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถเฉพำะ
ทำง 
   ๑) ค่ายวิทยาศาสตร/์คณติศาสตร ์
   ๒) กิจกรรมจดัท าหนังสือภาพ 
   ๓) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึง 

เมษายน ๒๕๖๑ 
 

 
๑.นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
๒.นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย 
 

 
อ.๒ 
อ.๑ 
 

๓ ขั้นสรุปและรายงานผล 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ   

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
    บริหารการศึกษาปตี่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
- 

เมษายน ๒๕๖๑ 

 
นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  

 

 
 



๖๗ 
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๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บำท (ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมจริง) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุนอ่ืนๆระดับปฐมวัย   

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมด้านการบริหาร 
๒. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะทาง 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๓. รายงานผลการด าเนินงาน ๕๐๐ 
 
 
๗. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผล ประเมินผล เครื่องวัดผล ประเมินผล 

๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘       
    (วัดสามัคคีชัย) จัดโครงการ 
    กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม 
    นโยบายเกี่ยวกับการจัด 
    การศึกษาปฐมวัย 

 -เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
  โครงการพิเศษซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดง 
  ค าสั่งการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

-โครงการกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๒) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘  
    (วัดสามัคคีชัย) มีผลการ 
    ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

-หลักฐาน เอกสารข้อมูลที่แสดงถึง 
 การเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์  
 เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อ 
 สถานศึกษา  ชุมชนรอบสถานศึกษา 

-รายงานสรุปผลโครงการทุก 
 โครงการ 
-แบบประเมินผลโครงการ 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

    ๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

    ๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

  
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวจุติมา บุษยะจารุ) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายธวชั ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๖๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

  
  
  

 
 

  
โครงกำรโครงกำร  
กำรศึกษำกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำนขั้นพื้นฐำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
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สรุปสรุปโครงกำรโครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐๒๕๖๐  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ของสถำน 

ศึกษำ (มฐ.ที่) 

สนอง 
กลยุทธ์ 

ของสถำนศึกษำ 
(กลยุทธ์ที่) 

สนอง 
จุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 
(จุดเน้นที่) 

๑ พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่  
๑/๔/๖ 

๒ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่  
๑/๔/๖ 

๓ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่ ๗ 
 

๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ จุดเน้นที่ ๑ 
 

๕ ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่  
๑/๔/๖ 

๖ ส่งเสริมพัฒนาแนะแนวการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มฐ.๑ กลยุทธ์ที่  
๑/๒/๕ 

จุดเน้นที่  
๔/๖/๗ 

๗ เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่  
๒ 

จุดเน้นที่  
๔ 

๘ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่  
๕ 

จุดเน้นที่  
๔ 

๙ พัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่  
๒ 

จุดเน้นที่  
๗ 

๑๐ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

มฐ.๑ กลยุทธ์ที่  
๑/๒/๕ 

จุดเน้นที่  
๗ 

๑๑ พัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

มฐ.๒ กลยุทธ์ที่  
๖ 

จุดเน้นที่  
๓/๔/๕/๖ 

๑๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา มฐ.๒ กลยุทธ์ที่  
๕ 

จุดเน้นที่  
๑ 

๑๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

มฐ.๒ กลยุทธ์ที่  
๖ 

จุดเน้นที่  
๓ 

๑๔ นิเทศภายใน มฐ.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ จุดเน้นที่ ๖ 
๑๕ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
มฐ.๓ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่  

๑/๒/๓/๖ 
๑๖ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผล 
มฐ.๔ กลยุทธ์ที่ ๕ จุดเน้นที่  

๓ 
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งำน    บริหำรวิชำกำร ด้ำนผู้เรียน ๑.๑/๑ 
โครงกำร   พัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นด้านคณุภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑  ข้อ ๑. เร่งรัดผลสัมฤทธิ์     
ข้อ ๔. ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 ข้อ ๖. น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑)  
       ข้อ ๑) พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม 
                                          เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภรณ์   ด าดุก 
ระยะเวลา   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 อนึ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการร่วมกันจัดท าโดยยึดแนวทางจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาชุมพร เขต ๑ ซึ่ง
ประกอบด้วยจุดเน้นด้านการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ คิดอ่านเขียนคล่อง ผ่านการรับรองมาตรฐาน สืบสานคุณธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญา น าพาสู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว เตรียมตัวสู่อาเซียน 
 ดังนั้นโครงการนี้จัดท าเพ่ือการพัฒนาระบบงาน  วางแผน  ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในกาอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

     .๑) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๒) เพ่ือพัฒนาความสามารถในกาอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๑. เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖๐ 
 



๗๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 ๒. เชิงคุณภาพ 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ในแต่ละ 
ระดับชั้น 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น 
 

๔. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
รายการกิจกรรม 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมงาน 
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงร่วมปรึกษา 
๒. น าเสนอโครงการ 
๓. มอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

 
คณะครู 
น.ส.จิราภรณ์  ด าดุก 
นายธวัช  ตัสโต 

 

๒. ขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรม  
๑. กิจกรรมสร้างแบบฟอร์มพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
      - กิจกรรมวันคริสต์มาส 
      - กิจกรรมวันภาษาไทย 
๔. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียน 
       - กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
ถึง 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
ครูประจ าวิชา 
 
ครูประจ าวิชา 
 
 
 
น.ส.เนารัตน์  เอก 
น.ส.อรัญญา เนียมสุวรรณ 

 
 
น.ส.วัชโรบล  มณรีัตน ์

 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน
โครงการฯ 

 
 
 
 
 

๓. ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. จัดท าแบบประเมินโครงการ 
๒. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

มีนาคม 
๒๕๖๑ 

น.ส.จิราภรณ์  ด าดุก  

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
๒. รายงานผล/วิเคราะห์น าผลไปพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 
๒๕๖๑ 

น.ส.จิราภรณ์  ด าดุก  

 
๕. สถานที ่
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 

 
 



๗๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๖. งบประมำณ  
จ ำนวนเงิน  ๒๕,๐๐๐  บำท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมสร้างแบบฟอร์มพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
๔. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ในแต่
ละระดับชั้น 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น 

๑. ทดสอบ 
๒. สัมภาษณ์ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ของผู้เข้าร่วมโครงการ/ 
    ภาพกิจกรรม 

 
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
               ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ ดี 
      ๒. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ พอใช้ 
 
 

                 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวจิราภรณ์  ด าดุก) 

   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๗๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งำน    บริหำรวิชำกำร ด้ำนผู้เรียน ๑.๑/๒ 
โครงกำร       ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
สนองจุดเน้น สพฐ.      จุดเน้นด้ำนคณุภำพของผู้เรียน  

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ   
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑       ข้อ ๑ เร่งรัดวัดผลสัมฤทธิ์ 
         ข้อ ๔ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
         ข้อ ๖ น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ     ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑)  

ข้อ ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ   
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ลักษณะโครงกำร       โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร        นางอุษา  เนียมสุวรรณ์ 
ระยะเวลำ            ปีการศึกษา   ๒๕๖๐  

 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เน้นให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหา   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  กอร์ปกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมวด 
๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งโรงเรียนจะต้องรับ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอก 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท า 
โครงการนี้ขึ้นในระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อสนองตอบต่อการประกันคุณภาพตามประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้านการเรียนมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑) ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
๒.๒ นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ 
 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑   เชิงปริมำณ  
         นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๗๔ 
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๓.๒   เชิงคุณภำพ 
  ๑.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

       ๒.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
ตนเองได้ 
 
๔. วิธีด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นตอนกำรเตรียมงำน/กำรวำงแผนจัดกิจกรรม 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

 
นางอุษา 
    เนียมสุวรรณ์ 

นางสาวนารีกร 
    พุทธิเภษัช 

คณะครูทุกท่าน 

 

๒ ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
๑. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีหลากหลายดังเช่น 
- การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
- การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
- การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
- การสอนแบบโครงงาน 
-การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 
๒. กำรจัดกิจกรรมอ่ำนและวิเครำะห์ข่ำวจำก
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

- 
เมษายน 
๒๕๖๑ 

-ครูผู้สอน ๘ กลุ่ม
สาระทุกระดับชั้น 

 

 ๓. กำรแข่งทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

- การตอบปัญหาชิงรางวัล 
- การแข่งคิดเลขเร็ว 
- การแข่งขันการเขียนเรียงความ 
- การประกวดการวาดภาพ 

๔. กำรแข่งทักษะทำงวิชำกำรงำนงำนสรรพ
ศำสตร์ตลำดวิชำไทยรัฐวิทยำพรอันดำมัน 

   

๓ ขั้นกำรประเมินผลโครงกำร 
๑.  จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
๒.  จัดท าแบบประเมินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

มีนาคม 
๒๕๖๑ 

 
นางอุษา 
    เนียมสุวรรณ์ 

 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
นางอุษา 
    เนียมสุวรรณ์ 

 



๗๕ 
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๕. สถำนที่  

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

๖. งบประมำณ  
จ ำนวนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บำท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการ 
๒. ค่าของขวัญของรางวัลกิจกรรมต่างๆ 
๓. ค่าพาหนะน านักเรียนแข่งทักษะทางวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๗.    กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

สังเกต  สอบถาม  
ตรวจแบบทดสอบ, แบบฝึก     
ใบงาน, ใบกิจกรรม 

แบบบันทึกการสังเกต แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ แบบฝึก ใบงาน ใบ
กิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ
น าเสนอวิธีคิด อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเองได้ 
 

สังเกต , สอบถาม ตรวจ
แบบทดสอบ, ตรวจแบบฝึก ใบ
งาน ใบกิจกรรม 

แบบบันทึกการสังเกต แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ แบบฝึก ใบงาน ใบ
กิจกรรม 

 
๘.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๘.๑   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับดี 
๘.๒   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถน าเสนอวิธีคิด อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาด้วยวิธีการ

ของตนเองได้ในระดับดี 
 
 

      ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางอุษา  เนียมสุวรรณ์) 

  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวัช  ตัสโต) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 



๗๖ 
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งำน    บริหำรวิชำกำร ด้ำนผู้เรียน ๑.๑/๓ 
โครงกำร        ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองจุดเน้น สพฐ             จุดเน้นด้ำนผู้เรียน สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึง                
                                      โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบ  
                                      อาชีพ    
สนองจุดเน้น สพป. ชพ. ๑ ข้อที่ ๗ เปิดโอกำสให้ถ้วนทั่ว 
สนองกุลยุทธ์สถำนศึกษำ  กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑)  
          ข้อ ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางชารินี  บางรัก 
ระยะเวลำ   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ื อพัฒนาคนให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ซึ่งปรากฏในจุดเน้นให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี
การศึกษามาตร 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ 
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต” 
 ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วย
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากระบวน การ
เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย  
  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้อง 
๒.๒ เพ่ือให้โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

           ๒.๓ เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๒.๔   เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน 
๒.๕   เพ่ือให้ครูออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
๒.๖  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 



๗๗ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

           ๓. เป้ำหมำย 
      ๓.๑ เชิงปริมำณ 

 ๓.๑.๑ ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ๑๐๐ 
 ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เท่าเทียมกัน  

ร้อยละ ๑๐๐ 
              ๓.๒ เชิงคุณภำพ  

๓.๒.๑   โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ  ที่ถูกต้องเป็น    
ปัจจุบันและทันสมัย  ระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐ –๑๐๐ 

๓.๒.๒   นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง 
คุ้มค่า ระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐ –๑๐๐ 
 
๔. วิธีด ำเนินกำรและวิธีด ำเนินกำร 
 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน / การวางแผนจัดกิจกรรม 
    ๑. ประชุมครูเพ่ือวางแผนและมอบหมายผู้รับ 
ผิดชอบงาน 
    ๒. จัดท าโครงการ 
    ๓. เสนอโครงการ 
    ๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน               
    ๕. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานตาม
โครงการ 
     ๖. ประชุมผู้ปกครอง  นักเรยีน  

 
พฤษภาคม -

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

 
ผู้บริหาร 
นางชารินี  บางรัก 
คณะครู 
ผู้ปกครอง 

 

 ๒.๑ กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร      
     ๒.๑.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  
     ๒.๑.๒ รวบรวมความรู้ 
     ๒.๑.๓ วิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับ 
     ๒.๑.๔ เลือกความรู้เพ่ือน ามาปฏิบัติ 
     ๒.๑.๕ ฝึกปฏิบัติตน  ปฏบิัติการท างาน 
     ๒.๑.๖ เผยแพร่ผลงาน 
     ๒.๑.๗ น าความรู้ที่ได้รับช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๐ 

นางชารินี  บางรัก 
และคณะครู 
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                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
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 ๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๒.๒.๑  กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     ๒.๒.๒ กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรให้มี 
ความสามารถในการผลิตสื่อ/ วัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและทันสมัย 
     ๒.๒.๓ กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     ๒.๒.๔ กิจกรรมห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT 
CLASSROOM  
     ๒.๒.๕ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
    ๒.๒.๖  กิจกรรมแว่วข่าวเช้า 
    ๒.๒.๗  กิจกรรมจัดท าหนังสือพิมพ์ 
    ๒.๒.๘  กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซต์ 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
 

นางชารินี  บางรัก 
นางชารินี  บางรัก 

 
 
 

นางชารินี  บางรัก 
 
 

นางชารินี  บางรัก 
 

นางชารินี  บางรัก 
 
 

นางชารินี  บางรัก 
นางชารินี  บางรัก 
นางชารินี  บางรัก 

 

๓ ขั้นกำรประเมินโครงกำร 
  ๑.แต่งตั้งผู้นิเทศ 
  ๒.จัดท าเครื่องมือประเมินโครงการ 
  ๓.รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  
๒๕๖๑ 

นางชารินี  บางรัก  

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ 
     น าผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการ 
     พัฒนากิจกรรมในปีหน้า 

เมษายน  
๒๕๖๑ 

นางชารินี  บางรัก  

  
๕. สถำนที ่
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บำท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๒.๑ กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

๕,๐๐๐   

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๕,๐๐๐ 
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๗. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีกำร เครื่องมือ 

๑. นักเรียนมีความสามารถในการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง 
๒ โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
๓. มีการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๔. ซ่อมแซม จัดซื้อสื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีห้องคอมพิวเตอร์และทุก
ห้องเรียน 
๕.   ครูออกแบบการเรียนรู้โดย
สอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ในทุก 
กลุ่มสาระ 
๖.  อ านวยความสะดวกให้กับ
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สังเกตการณ์ท างาน 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 

แบบบันทึกพฤติกรรมการท างาน 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๘.๑  นักเรียนมีความสามารถในการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้อง 
๘.๒  โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

           ๘.๓ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๘.๔  ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน 
๘.๕  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในทุกกลุ่มสาระ 
๘.๖  อ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางชารินี  บางรัก) 

ต าแหน่งครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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งำน     บริหำรวิชำกำร ด้ำนผู้เรียน ๑.๑/๔ 
โครงกำร                            พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
                                                  สถานศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ             ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงาน 
      การศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การม ี  
      สว่นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน   
๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก  
      ระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ ๑     จุดเน้นที่  ๑ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพผู้เรียน 
                                                    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                                          ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ลักษณะโครงงำน                  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร           ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

“การศึกษาเป็นเรื่องอันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและ คุณธรรมของ 
บุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ...” (พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช) ดังนั้น 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ในฐานะเป็นสถานศึกษาระดับปฏิบัติ จึงได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษาให้เป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตร  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความ 
เป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม อันเป็นพื้นฐานส าคัญ ใน 
การเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และ ทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  
 
 
 
 



๘๑ 
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๓. เป้ำหมำย 
          ๑. เชิงปริมำณ  

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เชิงคุณภำพ  
๑. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี ๒๕๖๐ ในด้านความรู้ความเข้าใจ และ ทักษะต่างๆ  

ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. เสนอโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ/ด าเนินการการ 

พฤษภาคม  
๒๕๖๐ 

- คณะครู  

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตร 
๑. วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าผล
การวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
๔. ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรมเพ่ือ
ใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผู้เรียน  
๕. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและผู้เรียน 
๖. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๗. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
๘. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว้ 
บันทึกผลหลังสอน และน าผลนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริม 
พัฒนา หรือแก้ปัญหา 

 
พฤษภาคม  

๒๕๖๐ 
- 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
- คณะครู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓. ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. ติดตามตรวจสอบภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. รายงานผลการพัฒนาประจ าปี 

   
-นายธวัช ตัสโต 
-นางสาวนารีกร 

 
 
 

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- น าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ในปี
ต่อไป 

  
-นางสาวนารีกร 

 
 

 
 
 



๘๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๕. สถำนที่  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

๖. งบประมำณ 
 จ านวน  ๒๕,๐๐๐ บาท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑. กิจกรรมกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
    - ด้านพัฒนาหลักสูตร  
    - ด้านพัฒนาครู (ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน) 

 
๕,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 
 

๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ตรวจสอบ 
- นิเทศ 
- ประเมินตรวจสอบทดสอบ 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

- แบบรายงาน 
- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินการด าเนินการ 
- แบบสังเกต 

 -  แบบประเมินผล 
   
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี ๒๕๖๐ ในด้านความรู้ความเข้าใจ และ ทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
  

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช) 

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 

 
           
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๘๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
งาน    บริหารวิชาการ ด้านผู้เรียน ๑.๑/๕ 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นด้านคณุภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑  ข้อ ๑. เร่งรัดผลสัมฤทธิ์     
ข้อ ๔. ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 ข้อ ๖. น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเพลินจิตต์    ไพรัตน์ 
ระยะเวลา   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 อนึ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการร่วมกันจัดท าโดยยึดแนวทางจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาชุมพร เขต ๑ ซึ่ง
ประกอบด้วยจุดเน้นด้านการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ คิดอ่านเขียนคล่อง ผ่านการรับรองมาตรฐาน สืบสานคุณธรรม น้องน าหลัก
ปรัชญา น าพาสู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว เตรียมตัวสู่อาเซียน 
 ดังนั้นโครงการนี้จัดท าเพ่ือการพัฒนาระบบงาน  วางแผน  ก าหนดแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

      ๑) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๒) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 

๓. เป้าหมาย 
  ๑. เชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖๐ 
  ๒. เชิงคุณภาพ 

       ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
   ๒) ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 



๘๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
  
๔. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ล าดับ
ที ่

รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมงาน 
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงร่วมปรึกษา 
๒. น าเสนอโครงการ 
๓. มอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

 
คณะครู 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 
นายธวัช  ตัสโต 
 

 

๒. ขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรม  
๑. กิจกรรมก าหนดเป้าหมายในการ 
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการวัดและ    
ประเมินผลของสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมการประเมินสมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน 
๔. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
๕. กิจกรรมรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
๖. กิจกรรมจดัท ารายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๗. กิจกรรมพัฒนาเด็กเรียนร่วม 
๘. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๙. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะ
ทาง 
๑๐. การจัดซื้อวัสดุฝึก สอน สอบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ /ติวข้อสอบ O- NET,NT/ข้อสอบ
กลาง 
๑๑. กิจกรรมสอบปลายภาค/ปลายปี 
๑๒. กิจการสอนซ่อมเสริม 
๑๓. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๑๔. กิจกรรมรายงานงานทะเบียนวัดผล 
๑๕. กิจกรรมค่ายเยาวชนของเทศบาล ต.สะพลี 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
ถึง 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
นายธวัช  ตัสโต 
 
คณะครู 
 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 
นางอุษา  เนียมสุวรรณ์ 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 
นางชารินี  บางรัก  
นางจรรยา พุ่มคง 
นางชารินี  บางรัก 
 
นางเพลินจิตต์   ไพรัตน์ 
 
 
นางสาวนารีกร   พุทธิเภษัช 
คณะครู 
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 
นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ์ 
นางจรรยา   พุ่มคง 

 
ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะ 

ท างาน
โครงการฯ 

 
 
 
 
 

๓. ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. จัดท าแบบประเมินโครงการ 
๒. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

มีนาคม 
๒๕๖๑ 

นางเพลินจิตต์   ไพรัตน์  

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
๒. รายงานผล/วิเคราะห์น าผลไปพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 
๒๕๖๑ 

นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์  

 
๕. สถานที ่
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 



๘๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 
 

๖. งบประมาณของโครงการ    
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รายการ งบประมาณ(บาท) 

๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓๐๐,๐๐๐   
 
๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์   
๒) ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๑. ทดสอบ 
๒. สัมภาษณ ์

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ของผู้เข้าร่วมโครงการ/ภาพกิจกรรม 

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
               ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ ดี 
      ๒. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ พอใช้ 
 
 

                 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางเพลินจิตต์    ไพรัตน์) 

   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๘๖ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
งาน    บริหารวิชาการ ด้านผู้เรียน ๑.๑/๖ 
โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาแนะแนวการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
สนองจุดเน้น สพฐ.                 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน  

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
                                          ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์             
                                          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มี 
                                          คุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก 
ระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองจุดเน้น สพป. ชพ. ๑        ข้อ ๔. ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
                               ข้อ ๖. น าพาสู่ความเป็นเลิศ 

                                         ข้อ ๗. เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา          ข้อ  ๑)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                         ๒)  ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดการเรียนรู้ที่  
                               สอดคล้องกับการพัฒนาการของผู้เรียน 

                                             ๕)  พัฒนาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑)  
                                        ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานและการท างาน 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบัน งานแนะแนวมีความจ าเป็น  
และมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ  เริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียน
ได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  รู้จักเลือกตัดสินใจ  รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผน
ชีวิตเพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนินชีวิตอยู่ 
             ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่ส าคัญ  ซ่ึง
ประกอบด้วยบริการทั้ง  5  อย่าง  ได้แก่ การบริการส ารวจและศึกษาเด็ก  บริการสนเทศ  บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการ
ให้ค าปรึกษา แบบส ารวจกิจกรรม  กลวิธ ีและขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมี
การประสานงานทุกฝ่าย จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

ด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักวางแผนเป้าหมายชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและอาชีพ 

 



๘๗ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนเป้าหมายชีวิต 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
               นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีการวางแผนเป้าหมายชีวิต 
๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 

ของตน 
๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ 

ตนสนใจ  
 

๔. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 
๒. จัดท าโครงการ 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม 
    โครงการ 
๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินตาม 
    โครงการ 

 
มิ.ย. ๖๐ 

 
-คณะคร ู
-นางสาววัชโรบล   มณีรัตน ์
-นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 
 
-คณะคร ู

 

๒ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  ๑.๑ บูรณาการสอดแทรกในกระบวนการจัดการ 
        เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๑.๒ จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
  ๑.๓ ประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติงานของผู้เรียน 
  ๑.๔ สรุปผลการประเมิน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 

 

 
-คณะคร ู
 

 
 
 
 

 

 ๒. งานบริการสารสนเทศแนะแนว 
  ๒.๑ ขอเอกสารข้อมูลจากสถาบนัการศึกษาในจังหวัด 
  ๒.๒ จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ดา้นการศึกษาต่อและ    
        อาชีพและข่าวสารจากสถาบันต่าง ๆ 
  ๒.๓ จัดแนะแนวการศึกษาต่อ เชิญวิทยากรมาแนะแนว 
  ๒.๔ น านักเรียนช้ันม.๓ ร่วมกิจกรรม Open House  
        ของสถานศึกษาต่างๆ 
  ๒.๕ กิจกรรมอาชีพท่ีฉันสนใจ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

-นางสาววัชโรบล  มณีรตัน ์
-ครูประจ าช้ัน ป.๖ และ ม.๓ 

 



๘๘ 
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      - การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
      - จัดป้ายนิเทศแนะน าอาชีพ 
  ๒.๖ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู ้
      - กลุ่มอาชีพในท้องถิ่น   
      - การประกอบอาชีพท่ีประสบผลส าเร็จ 
      - สรุปองค์ความรู ้

๓ ขั้นการประเมนิผลโครงการ 
   ๑. ติดตามประเมินผล 
   ๒. สรุปผล 
   ๓. จัดท ารายงานผล 

 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

 
-นางสาววัชโรบล  มณีรตัน ์

 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 - น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางใน 
   การจัดโครงการในปี  ๒๕๖๑ 

 
เมษายน  
๒๕๖๑ 

 
-นางสาววัชโรบล  มณีรตัน ์

 

 
๕. สถานที ่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ที่๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว  
จังหวัดชุมพร 

 
๖. งบประมำณของโครงกำร    

จ ำนวนเงิน ๓,๐๐๐  บำท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑,๐๐๐ 
๒. งานบริการสารสนเทศและแนะแนว ๒,๐๐๐ 

 
 
๗. การติดตามประเมินผล 

       ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. วางแผนเป้าหมายชีวิต 
๒. ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน และ 
    ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓. มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
๔. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ 
   เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
  ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกพฤติกรรม 

- แบบตรวจสอบ 
 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 

 
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนมีการวางแผนเป้าหมายชีวิต อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
๘.๒ นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
๘.๓ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 



๘๙ 
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๘.๔ นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนสนใจเพ่ือ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเห็นประโยชน์และคุณค่า  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   

 
 
        

   ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาววชัโรบล  มณีรัตน์)                                                                                                                                                   
                                 ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายธวัช  ตัสโต) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๙๐ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งำน        บริหารวิชาการ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๒/๑ 
โครงกำร          เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
สนองจุดเน้น สพฐ                  จุดเน้นด้านผู้เรียน  

   ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มี    
คุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   

สนองจุดเน้น สพป. ชพ. ๑ ข้อ ๔ สืบสานคุณธรรม 
สนองกุลยุทธ์สถำนศึกษำ  กุลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  ความส านึกใน 
      ความเป็นไทย รักชาติ  พระมหากษัตริย์ ตามแนวระบอบประชาธิปไตย    
      และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ            
                               วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางอมร   ฉิมณี 
ระยะเวลำ   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
๓. หลักกำรและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  ทั้งทางด้าน  สังคม
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากมีสุขภาพกายสุขภาพจิต  และมีสติปัญญาแล้ว  
จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่างที่ดี ช่วยกันรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีของบรรพบุรุษเอาไว้ อย่าให้เยาวชนลุ่มหลงในวัฒนธรรม ต่างชาติจนลืมเอกลักษณ์ของไทย  
รวมถึงมารยาทที่ควรที่ดี  พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของไทย จึงถือเป็นต้นแบบของเด็กและเยาวชน  ซึ่งควร
ได้รับการศึกษาถ่ายทอดเป็นแนวปฏิบัติ ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา  โดยให้เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะ 
เลือกปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจให้ถูกต้องมีจิตใจดีงามอยู่ในศีลธรรม  และค่านิยมอัน
พึงประสงค์เป็นอนาคตที่ดีของสังคมประเทศชาติทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย ) จึงจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างความตระหนัก รวมทั้งการปลูกฝังให้เด็กเกิดคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะเด็ก
และเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า                  
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทร และ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมอันแตกต่าง 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
๓. เป้ำหมำย 
 ๑. เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๙๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 ๒. เชิงคุณภำพ 
       ๑. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
       ๒. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรและมีความกตัญญูกตเวที ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
       ๓. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็น วัฒนธรรมที่แตกต่าง   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐                                                          
       ๔. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 
๔. วิธีด ำเนินกำรและวิธีด ำเนินกำร 
 
ล ำดับที่ รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขัน้ตอนการเตรียมงาน / การวางแผนจัดกิจกรรม 
    ๑. ประชุมครูเพ่ือวางแผนและมอบหมายผู้รับ 
         ผิดชอบงาน 
    ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน                    
    ๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน 
         ตามโครงการ 

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

คณะคุณครู  

๒ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
   ๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
      โดยกระบวนการสอดแทรก  ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
    ๒. กำรจัดกิจกรรม 
๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - กิจกรรมหน้าเสาธง 
        - จัดท าแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - กิจกรรมไปมาลาไหว้ 
        - สรุปรายงานผลการประเมิน  
 ๒. ความเอ้ืออาทร และมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้ 
     มีพระคุณ 
         - กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกถึง 
           ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น 
         - จัดท าสมุดบันทึกความดี 
         - กิจกรรมของหายได้คืน 
         - กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา 
         - กิจกรรมการออม 
         - กิจกรรมไหว้ครู 
         - กิจกรรมมุฑิตาจิต 
         - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
         - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

  
- คณะคุณครู 
- คณะกรรมกาการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน 
- ชุมชน 
- ผู้ปกครอง 

 



๙๒ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

ล ำดับที่ รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๒ ๓. ยอมรับฟังความคิดเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
         - กิจกรรมส่งเสริมความคิดเห็นของตน 
           อย่างสุภาพ 
         - กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
         - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
         - กิจกรรมวันส าคัญบุคคลส าคัญ 
         - กิจกรรมวันส าคัญสากล 
         - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๔. ตระหนักรู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์  และพัฒนา 
    สิ่งแวดล้อม 
          - กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง 
            แวดล้อมโรงเรียนและชุมชน 
          - กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
          - กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ า 
          - กิจกรรมเก็บขยะชายหาด 
๕. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
           - เข้าค่ายคุณธรรม 
           - อบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
           - การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
๖. การติดตามตรวจสอบ  และประเมินผล 
๗. จัดท าแบบประเมินผล   

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

– 
มีนาคม  
๒๕๖๑ 

- คณะคุณครู 
- คณะกรรมการการ  
  ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ชุมชน 
- ผู้ปกครอง 

 

๓ ขั้นประเมินผล 
  ๑.แต่งตั้งผู้นิเทศ 
  ๒.จัดท าเครื่องมือประเมินโครงการ 
  ๓.รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  
๒๕๖๑ 

นางอมร  ฉิมณี  

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ 
  ๑.น าผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการ 
     พัฒนาในปีหน้า 

เมษายน  
๒๕๖๑ 

นางอมร  ฉิมณี  

  
๕. สถำนที ่
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย )   หมู่ที่ ๕  บ้านชายทะเล  ต. สะพลี  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๖. งบประมำณของโครงกำร    
จ ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐  บำท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร งบประมำณ(บำท) 

๑. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรม 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๗. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
 ๑. การสังเกต  โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
 ๒. การสัมภาษณ์  โดยใช้แบบสอบถาม 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก 
 ๒. นักเรียนมีความเอ้ืออาทร  และมีความกตัญญูกตเวที  อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่าง  อยู่ในระดับดีมาก 
 ๔. นักเรียน  มีความตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 

       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางอมร   ฉิมณี ) 

ต าแหน่งครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๙๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งำน         บริหารวิชาการ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๒/๒ 
โครงกำร                            พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ 
                                                  ความเป็นไทย 
สนองจุดเน้น สพฐ             ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงาน 
      การศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การม ี  
      สว่นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน   
๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก  
      ระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ ๑     จุดเน้นที่  ๔ สืบสานวัฒนธรรม  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพผู้เรียน 
                                                    ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                                          ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ลักษณะโครงงำน                  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร           ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ได้จัดการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยยึดจุดเน้น ที่ ๔ สืบสานคุณธรรมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
ยึดมั่นในศาสนาและเคาระเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความตั้งใจเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนยึดมั่นในความถูกต้อง การปฏิบัติตนอยู่
ในกฎระเบียบของสังคม และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

 
๓. เป้ำหมำย 
          ๑. เชิงปริมำณ  

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 



๙๕ 
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๒. เชิงคุณภำพ  
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. เสนอโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ/ด าเนินการการ 

พฤษภาคม  
๒๕๖๐ 

- คณะครู  

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑. กิจกรรมสำรสนเทศแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๑) ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรม 
  ๒) แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  ๔  กลุ่ม  ดังนี้ 
    -  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    -  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสิ่งพิมพ์ 
    -  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสถานที่  
  ๓)  น าเสนอโดยจัดนิทรรศการภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
  ๔)  สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๒. วิทยำกรท้องถิ่น 
  ๑) ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรม 
  ๒) ส ารวจความต้องการของผู้จัดกิจกรรมในการเชิญ
วิทยากร 
  ๓) จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 

              ๔) เชิญวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละกิจแต่ละกรรม 
  ๕) นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบัติโดยครูและวิทยากรท้องถิ่น 
  ๖) สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๓. สืบสำนภูมิปัญญำไทย 
  ๑) ประชุมคณะกรรมการ วางแผนกิจกรรม 
  ๒) แบ่งกลุ่มนักเรียนส ารวจของดีและสัมภาษณ์บุคคลใน
ท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐาน 
  ๓) น าเสนอโดยจัดนิทรรศการภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
  ๔) สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
๔. ทัศนศึกษำ 
   ๑) ประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ /
ระยะเวลา 
   ๒) ส ารวจความต้องการ 
   ๓) มอบหมายภารกิจในการทัศนศึกษา  

 
พฤษภาคม  

๒๕๖๐ 
- 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
- คณะครู 
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   ๔) น านักเรียนไปทัศนศึกษา 
   ๕) สรุป/รายงานผลการทัศนศึกษา 

๓. ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. ติดตามตรวจสอบภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. รายงานผลการพัฒนาประจ าปี 

   
-นายธวัช ตัสโต 
-นางสาวนารีกร 

 
 
 

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- น าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปีต่อไป 

  
-นางสาวนารีกร 

 
 

 

๕. สถำนที่  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

๖. งบประมำณ 
 จ านวน  ๙๘,๐๐๐ บาท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑. กิจกรรมสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒,๐๐๐ 
๒. วิทยากรท้องถิ่น ๓,๐๐๐ 
๓. สืบสานภูมิปัญญาไทย ๓.๐๐๐ 
๔. ทัศนศึกษา (ป.๑-๓ /ป.๔-๖/ม.๑-๓) ๙๐,๐๐๐ 

 

๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ตรวจสอบ 
- นิเทศ 
- ประเมินตรวจสอบทดสอบ 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

- แบบรายงาน 
- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินการด าเนินการ 
- แบบสังเกต 

 -  แบบประเมินผล 
   
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนมีความพึงใจในการจัดกิจกรรมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย ในระดับ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันในระดับ ดี

มาก 
  

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช) 

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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งำน         บริหารวิชาการ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๒/๓ 
โครงกำร                            พัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองจุดเน้น สพฐ            กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพ
ติด 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ ๑     จุดเน้นที่  ๗ สืบสานวัฒนธรรม  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพผู้เรียน 
                                                    ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                                          ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ลักษณะโครงงำน                  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางสาวสร้อยสุวรรณ  เนียมสุวรรณ์ 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร           ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
               การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามกาลเวลาและของสังคมไทย ดั งปรากฏจาก
นโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คน
สามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง  
 ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

๓.  เป้ำหมำย  
๓.๑  ด้ำนปริมำณ  

๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
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๓.๒  ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนด    
 
๔.  วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่  
     การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
     กับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่  
     ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน  
     การพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
พ.ค. ๖๐ 

 

 
นางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์  

ขั้นด ำเนินกำร (D) 
๑.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
        ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการสวดมนต์ยาว   
วันศุกร์ 

 
พ.ค. ๖๐ 

 
 

ตลอดปี 
 
 

 
 
นางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์  

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด  

 
ตลอดปี 

 
นางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์  

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 
๑. สรุปประเมินโครงการฯ 
๒. จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
มี.ค. ๖๑ 

 

 
นางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์ และ
คณะ 
 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
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๖. งบประมำณ 
 จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท  ( ทุกรายการถัวจ่ายตามจริง) 
          รายละเอียดในการจ่ายงบประมาณ 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
กิจกรรมส่งเสริมการสวดมนต์ยาว   วันศุกร์ ๔,๐๐๐ 

 
๗.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  
๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม  
ที่แตกต่าง  
๔. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 
ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 
แบบประเมินผล 
 

ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการ
ก าหนด 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
  
 

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวสร้อยสุวรรณ  เนียมสุวรรณ์) 

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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งำน        บริหารวิชาการ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๒/๔ 
โครงกำร                              ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
สนองจุดเน้น สพฐ.                 ข้อ ๒) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์             
                                         รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
                                         มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
สนองจุดเน้น สพป. ชพ. ๑        ข้อ  ๗.   เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ          ข้อ  ๑)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                           ๒)  ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และ จัดการเรียนรู้ 
                                                  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของผู้เรียน 
                                             ๕)  พัฒนาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒)  
          ข้อ ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงกำร                    โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร               นางฉัตราพร  ธนบัตร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร               ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
        
   เนื่องจากในปัจจุบันมีการส ารวจพบว่าสถานการณ์การออกก าลั งกายของเด็กในวัยอายุ ๖ - ๑๔ ปี มีการ
ออกก าลังกายน้อยลง ซึ่งต่างจากความเป็นจริงที่ว่าเด็กในวัยนี้จะต้องมีการออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๔ วัน  วันละ
ไม่ต่ ากว่า ๔๐ นาที จึงจะมีผลท าให้ร่างกายของเด็กและเยาวชนในวัยนี้มีการพัฒนา การทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา และมีจิตใจ ทีดีพร้อมเป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งขอกล้ามเนื้อช่วยเสริมสร้างระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นระบบ
กระดูก  ระบบกล้ามเนื้อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก  
  ดังนั้นในเวลาที่เด็กนักเรียนมีเวลาอยู่ที่โรงเรียน  ประมาณวันละ ๖ - ๘ ชั่วโมงนั้น ทางโรงเรียนควรจัด
กิจกรรมให้เด็กได้รับการเคลื่อนไหวร่างกายออกก าลังกาย  มีจินตนาการการเคลื่อนไหวตามความสามารถที่เด็กท าได้ตาม
วัยของเด็ก  เพ่ือมีผลในการเจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่  มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย  และมีการดูแลในเรื่อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ต่อร่างกายและถูกหลักโภชนาการ มีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนที่มีปัญหาเป็น
พิเศษ 

     จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงมีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลและ 
พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดมีการพัฒนาดูแลสุขภาพนักเรียนให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม สนุกกับการเรียนการเล่น มีความเฉลียว ฉลาดถือเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่ง  เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีคนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์       

๑. นักเรียนทุกคนมีการรู้จักดูแลเอาใจใส่ตนเอง มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  และต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนในโรงเรียนรู้จักเลือก และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติมโตตามวัย 

มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 



๑๐๑ 
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๔. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. นักเรียนทุกคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๖. นักเรียนมีการแสดงออกตามความสามารถของตนเองและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/

ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
๗. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนอยู่กันอย่างเก่ง ดี  มีสุข 

 
๓. เป้ำหมำย 

๑. เชิงปริมำณ  
    นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   
๒. เชิงคุณภำพ 

๒.๑ ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒.๒ ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐          
๒.๓ ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๐-๑๐๐          
๒.๕ ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
๒.๖ ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา  / 

นันทนาการตามจินตนาการ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 
๔. วิธีด ำเนินกำร และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเพตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 
-นางฉัตราพร  ธนบัตร 

 

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

- สรอดแทรกความรู้และเสริม
ทักษะการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

๒. จัดกิจกรรม 
- กิจกรรมการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 

และทดสอบสมรรถภาพภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมกีฬาสี 

 
- กิจกรรมตรวจทันตกรรม ปี

การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ถึง 
มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 

 
- ครูผู้สอนทุกคน 
 
 
 
 
- ครูอมร  ฉิมณี 
 
 
- ครูสิงหล  กลิ่นน้อย 
- ครูประจ าชั้น 
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล.สะพลี 

 



๑๐๒ 
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- กิจกรรมก าจัดยุงลายใน
สถานศึกษา 

- กิจกรรมการฉีดวัคซีนในเด็กวัย
เรียน 

- กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ป้องกันยาเสพติด 

๓. กำรอบรม 
-วิธีดูแลและป้องกันให้ปลอดภัย  
 จากเหตุความรุนแรง 
-การปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพ 
 ติด และ อบายมุข 

๔.  กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม 

-เทศบาลต าบลสะพลี 
 
 
 

- ครูอุทิศ จันทร์สุริย์ 
 
 
-.ครูสิงหล  กลิ่นน้อย 
 
 
 
- นายธวัช  ตัสโต 

๓ ขั้นการประเมินโครงการ 
๑. ประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
    ต่าง ๆ 
๒. ประเมินผลความพึงพอใจ 
๓. ประเมินผลโครงการ 
๔. สรุปผล และรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

- 
เมษายน  ๒๕๖๑ 

 
- คณะครู  
- นางฉตัราพร  ธนบัตร 

 

๕ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
๒. น าผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางใน 
    การจัดท าโครงการปีต่อไป 

 
เมษายน  ๒๕๖๑ 

 
- นางฉัตราพร  ธนบัตร 

 

 
๕. สถำนที ่
   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
๖. งบประมำณ 

 จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑. กิจกรรมการเรียนรู้ ๕,๐๐๐  
๒. กิจกรรม ๕,๐๐๐ 
๓. อบรม ๙.๐๐๐ 
๔. การนิเทศ ๑,๐๐๐ 

 
 
๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
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วิธีกำร เครื่องมือ 
- ทดสอบ 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

-  แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
 
๘. ผลประโยชน์ที่คิดว่ำจะได้รับ 

๑.  ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

                ๓.  ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๔.  ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับ ดีมำก   

๕.  ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๖.  ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา  / 

นันทนาการตามจินตนาการ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
    

 
         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางฉัตราพร  ธนบัตร) 
       ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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งำน        บริหารงานทั่วไป ๑ 
โครงกำร   พัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของแผนพัฒนาคุณภาพ 
                                        การศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ๓. ด้านการบริหารจัดการ  

๓.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      เน้นการ กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน  
๓.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
      ตามมาตรฐาน 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ. ๑  ข้อ ๓.  ผ่านรองรับมาตรฐาน 
     ข้อ ๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ 

ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ ากว่าระดับดีทุกมาตรฐาน 
ข้อ ๔.  สืบสานคุณธรรม 
ข้อ ๕  น้อมน าหลักปรัชญาฯ  

   ข้อ ๖  น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
   ข้อ ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสู่ 

มืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  โดยมีส่วนร่วม 
    ของทุกภาคส่วน 
สนองมำตรฐำนสถำนศึกษำ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ลักษณะโครงกำร            โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางจรรยา  พุ่มคง 
ระยะเวลำ                    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล  

จากที่สถานศึกษาไดก้ าหนดวิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มี กระบวนการ 
ที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้  องค์ความรู้ ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้  ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้  มีการถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสถานศึกษาต้อง
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพ่ือให้คุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภาย นอก และมีผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหาร 
จัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  
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๒.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหก้ระบวนการบริหารบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  
 
๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ เชิงปริมำณ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๒. ครูและผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   
  ๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
  ๑ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการบริหารบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการบริหารบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
๑. ศึกษาจุดเน้นของ สพป.ชพ ๑  วิสัยทัศน์    
    และ ปรัชญานโยบายสถานศึกษา ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการในปงีบ 
    ประมาณท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาแก้ไข  
    ปรับปรุง และพัฒนา 
๓. ศึกษาบริบทของสถานศึกษา ด้าน สังคม  
    เศรษฐกิจ การเมือง ของชุมชน ผู้ปกครอง  
    นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 
๔. ศึกษาความต้องการในการพัฒนาเพื่อ 
    เรียงล าดับความส าคัญ 
๕. จัดท าโครงการฯ และน าเสนอโครงการ 
๖. ประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการ 
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
ถึง 

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

 
- นางจรรยา  มคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะครู 
-น.ส.นารีกร พุทธิเภษัช 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง  

๒ ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ด ำเนินตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
๑. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม   
    จุดเน้นของ สพป.ชพ.๑ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม 
    วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม 

 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ถึง 
 มีนาคม 
๒๕๖๑ 

 
-ครูทุกท่าน 
-นายธวัช  ตสัโต 
-คณะกรรมการ 
 สถานศึกษา 
-นางจรรยา  พุ่มคง 
-น.ส.นารีกร พุทธิเภษัช 
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    ปรัชญาของสถานศึกษา 
๔. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม 
    เป้าหมายของสถานศึกษา 
๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม 
    กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
๖. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู  
    ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการศึกษา  

๓ ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม 
    กิจกรรม  
๒.  ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 

  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ถึง 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
-นางจรรยา  พุ่มคง 

 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. สรุปผลและรายงานผล 
๒. น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนด 
    แนวทางพัฒนาต่อไป 

  
มีนาคม 

ถึง 
 เมษายน ๒๕๖๑ 

 
-นางจรรยา  พุ่มคง 

 

 
๕. สถำนที ่ 
           โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณ  

จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

งำน/โครงกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑. ค่าวัสดุ  ๓,๐๐๐.- 
๒. ค่าตอบแทน ๑,๐๐๐.- 
๓. ค่าใช้สอย (ค่าด าเนินการ/อ่ืนๆ) ๑,๐๐๐.- 

รวม (ห้ำพันบำทถ้วน) ๕,๐๐๐.- 
 
๗. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เครื่องมือ 

๑. จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม   
    เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
    สถานศึกษา 
๒. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
    เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของ 
    สถานศึกษา 

๑. แบบบันทึกพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมของ     
    ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจรรม 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 
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๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 

๘.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ ดเียี่ยม 

 
 
 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางจรรยา  พุ่มคง) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๑๐๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งำน         บริหารงานทั่วไป ๒ 
โครงกำร                            พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา                                     
สนองจุดเน้น สพฐ             ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงาน 
      การศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การม ี  
      สว่นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน   
๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก  
      ระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ ๑     จุดเน้นที่  ๑ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
            ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ลักษณะโครงงำน                  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ                           นายสิงหล  กลิ่นน้อย 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร           ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

               ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู้เรียนต้องมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ จากการประเมินภายนอกของสถานศึกษา โรงเรียนได้รับ
ค าแนะน าว่านักเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน รักการกีฬา รักดนตรี และ รักษาสิ่งแวดล้อม สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสถานที่
รอบ ๆ ตัวเรา  การเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนนั้น  นอกจากจะให้ความรู้เฉพาะในห้องเรียนแล้ว  ยังมีความจ าเป็นที่
จะต้องเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้นักเรียน ได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมสามารถใช้สื่อต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้รวมทั้ง
แสดงศักยภาพที่มีอยู่ของนักเรียนให้ผู้อ่ืนรับรู้โดยผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้นอันจะท าให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีขึ้นและ บรรลุไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
เห็นสมควรจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ึน  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ี ๒  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑) เพ่ือด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
   ๒) เพ่ือด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) เพ่ือการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 



๑๐๙ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓. เป้ำหมำย 
          ๑. เชิงปริมำณ  

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เชิงคุณภำพ  
     ๑) งานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก 
   ๒) งานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีมาก 
   ๓) การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ ดีมาก 
   ๔) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
มาก 
 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ 16 -31 พ.ค. ๖๐ นายสิงหล กลิ่นน้อย 
2 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงก าหนดแนวปฏิบัติ 16 -31 พ.ค. ๖๐ งานบริหารวิชาการ 
3 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 16 -31 พ.ค. ๖๐ ผู้บริหาร,คณะครู 
4 ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   
 ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ

ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกท่าน 

 ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกท่าน 

 ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกท่าน 

 ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกท่าน 

5 ติดตามประเมินผล 30 ก.ย.๖๐ ,  
28 ก.พ.๖๑ 

ผู้บริหารและงานบริหารวิชาการ 

6 สรุปรายงานผล 31 มี.ค.๖๑ นายสิงหล กลิ่นน้อย 
 

๕. สถำนที่  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

๖. งบประมำณ 
 จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๑. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕๐,๐๐๐ 
 



๑๑๐ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ตรวจสอบ 
- นิเทศ 
- ประเมินตรวจสอบทดสอบ 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

- แบบรายงาน 
- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินการด าเนินการ 
- แบบสังเกต 

 -  แบบประเมินผล 
   
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
      ๑) ผู้เข้าร่วมงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม มีความพึงพอใจ ในระดับ ดีมาก 
   ๒) ผู้เข้าร่วมงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก 
   ๓) ผู้เข้าร่วมการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก 
   ๔) ผู้เข้าร่วมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายสิงหล   กลิ่นน้อย) 

  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๑๑๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งำน        บริหารงานทั่วไป ๓ 
โครงกำร      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด   
                                        การศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๙) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบ 
                                          ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน 
                                          คุณภาพภายนอก (Quality Schools) 
สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑  ข้อ ๓. ผ่านรับรองมาตรฐาน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  โดยมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน 
สอดคล้องมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (๓) 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวอรัญญา  เนียมสุวรรณ์ 
ระยะเวลำ   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการจัดการศึกษา  โดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งการบริหารจัดการของสถานศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

๓. เป้ำหมำย 
๑. เชิงปริมำณ 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๒.  ผู้ปกครอง 
๓.  ชุมชน 
 
 



๑๑๒ 
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      ๒.  เชิงคุณภำพ 
๑.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ร้อยละ  

๘๐-๙๐ 
๒. มีการส่งเสริมการก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ 

ตามเป้าหมายของคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐-๙๐ 
๓.  มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐-๙๐ 

 
๔. วิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. ประชุมคณะครูเพ่ือเขียนโครงการ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๔. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

 
 
นายธวัช  ตัสโต 
 

 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม      
๑. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทบทวน
และท าความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ตามระเบียบที่
ก าหนด 
      ๒. กิจกรรมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาทุกภาคเรียน 
      ๓. การมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์  
นโยบาย ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษา
และแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจ าปี 
      ๔. การมีส่วนร่วมในการก ากับ  ติดตาม  การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
      ๕. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
      ๖. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
      ๗. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      ๘. การส ารวจความพึงพอใจของคณะ กรรมการ
สถานศึกษาต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
      ๙. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                                        

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 

 
นายธวัช  ตัสโต 

 
 
 

 

๓ ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. จัดท าแบบประเมินโครงการ 

กันยายน 
๒๕๖๐ 

นางสาวอรัญญา  
             เนียมสุวรรณ์ 

 



๑๑๓ 
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๒. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
๓. ประเมินโครงการ 
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง 

และ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
-น าผลการด าเนินงานไปเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
นางสาวอรัญญา  
             เนียมสุวรรณ์ 

 

 
๕. สถำนที ่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี  อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

๖. งบประมำณ 
 จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐ บำท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 

๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

วิธีกำรติดตำม เครื่องมือ 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- ก ากับติดตาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  อยู่ในระดับ ดีมำก 
 ๒. การก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
คณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีมำก 

๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
         (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ)์ 
        ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายธวัช  ตัสโต) 
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 



๑๑๔ 
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งำน         บริหารงานทั่วไป ๔ 
โครงการ         นิเทศภายใน 
สนองจุดเน้น สพฐ               ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ     
สนองจุดเน้น สพป. ชพ. ๑  จุดเน้นที่ ๖ น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกุลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                           การศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารศึกษา (๓) 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามคัคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชารินี  บางรัก 
ระยะเวลา    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๗ ครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา  มาตรา ๕๒ ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยการก ากับให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่าง
ต่อเนื่อง  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  พัฒนาสมรรถนะของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุง
แก้ไข  ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
แนะน าให้ค าปรึกษาเพ่ือร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูป  ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุข  และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานเพ่ือบรรลุตามจุดประสงค์ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน  ส่งเสริมจน
บังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนขึ้น เพื่อช่วยให้การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปปรับปรุง 

กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการ 

 สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
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      ๓. เป้าหมาย 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครู ร้อยละ  90  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๗๐ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๔. วิธีด าเนินการและวิธีด าเนินการ 

ล าดับที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน / การวางแผนจัดกิจกรรม 
    ๑. ประชุมครูเพ่ือวางแผนและมอบหมายผู้รับ 
         ผิดชอบงาน 
    ๒. จัดท าโครงการ 
    ๓. เสนอโครงการ 
    ๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน               
    ๕. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน 
         ตามโครงการ 
     ๖. ประชุมผู้ปกครอง  นักเรยีน  

 
พฤษภาคม -

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

 
ผู้บริหาร 
นางชารินี  บางรัก 
คณะครู 
ผู้ปกครอง 

 

 ๒.๑ กระบวนการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน 
     ๒.๑.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  
     ๒.๑.๒ รวบรวมความรู้ 
     ๒.๑.๓ วิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับ 
     ๒.๑.๔ เลือกความรู้เพ่ือน ามาปฏิบัติ 
     ๒.๑.๕ ฝึกปฏิบัติตน  ปฏบิัติการท างาน 
     ๒.๑.๖ เผยแพร่ผลงาน 
     ๒.๑.๗ น าความรู้ที่ได้รับช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๐ 

นางชารินี  บางรัก 
และคณะครู 

 

 ๒.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
     ๒.๒.๑  กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน 
     ๒.๒.๒  กิจกรรมสังเกตการสอน 
     ๒.๒.๓  กิจกรรมการจัดสอนแทน 
     ๒.๒.๔  กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์ 

 

๓ ขั้นการประเมินโครงการ 
  ๑.แต่งตั้งผู้นิเทศ 
  ๒.จัดท าเครื่องมือประเมินโครงการ 
  ๓.รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  
๒๕๖๑ 

นางชารินี  บางรัก  



๑๑๖ 
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๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
     น าผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการ 
     พัฒนากิจกรรมในปีหน้า 

เมษายน  
๒๕๖๑ 

นางชารินี  บางรัก  

  
๕. สถานที ่
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย )  สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
๖. งบประมำณ 

 จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๒.๑ กระบวนการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน 
๒.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
 

๕,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ บาท 

 

 
๗. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. ครูผู้สอน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และ
แผนการจัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕  
 ๒. ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายใน การเยี่ยม
ชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. ห้องเรียน ได้รับการจัดสอนแทน ในทุก
ชั่วโมงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

สังเกตการณ์ท างาน 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- แบบการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบบันทึกการสอนแทน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๘.๑ ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๘.๒ ครูมีขวัญก าลังใจ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๘.๓ นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 

       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางชารินี  บางรัก) 

ต าแหน่งครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๑๑๗ 
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งำน                                  บริหารงานวิชาการ ๓ 
โครงกำร                             ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองจุดเน้น สพฐ.            จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มี  
      คุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม   
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็ม  
      ศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑   ข้อ ๑.  เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 
                                          ข้อ ๒.  คิด อ่านเขียน คล่อง 
                                          ข้อ ๓.  ผ่านรับรองมาตรฐาน 
                                          ข้อ ๖.  น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร                โครงการต่อใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นางสาวเนาวรัตน์  เอก 
ระยะเวลำ                           ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูส่วนใหญ่พบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูไม่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนเพียงแต่เรียนอยู่ในห้อง
สี่เหลี่ยมเท่านั้น  อีกทั้งโรงเรียนไม่สามารถจัดห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนให้เข้าไปใช้ได้เนื่องจาก
ห้องสมุดขาดสื่อ หนังสือ และเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้ผู้เรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  
และการฟัง  ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้นต้องศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียน  โดย
การจัดห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ให้มีชีวิตด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  เช่น  อินเตอร์เน็ต  สื่อ ICT  เอกสาร  หนังสือใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้เป็นประจ าและต่อเนื่อง สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ด้วยการให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากสังคม ชุมชน 
องค์กรภายนอกโรงเรียน เพ่ือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมกับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
๒. วัตถุประสงค์ 



๑๑๘ 
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          ๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
ท้องถิ่น และสื่อต่างๆ รอบตัว  

๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
           ๓. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 
           ๔. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 
  ๕. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  
๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑   เชิงปริมำณ 
         นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๓.๒  เชิงคุณภำพ 

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น และ 
สื่อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ ๙๕ 
         ๒. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ร้อยละ ๙๕ 
                  ๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ร้อยละ ๙๕ 
         ๔. นักเรียน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๙๕ 

๕. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 
 

๔. วิธีด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

๑. ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
๒. ๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

 
พ.ค. ๖๐ 

 
-นางสาวเนาวรัตน์  เอก 
-นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์ 
-ผู้บริหาร 

 
 
แผนฯ 

๒ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแสวงหาความรู้ 
    แบบต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
      ๒.๑ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
      ๒.๒ กิจกรรมวันภาษาไทย 
      ๒.๓ กิจกรรมภาษาไทยน่ารู้ 
      ๒.๔ กิจกรรม English  Today 
      ๒.๕ กิจกรรมอ่านข่าวเช้านี้  
      ๒.๖ กิจกรรมตอบค าถามจากข่าวที่ฟัง 
      ๒.๗ กิจกรรมอ่านหนังสือนอกเวลา เดือนละ ๑  
            เล่ม และบันทึกความรู้ 

 
พ.ค. ๖๐  

ถึง    
เม.ย.๖๑ 

 
 
 
 

 

 
-ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระ 
 ทุกระดับชั้น 
-คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๙ 
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๓. จัดกจิกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โดย
การวิเคราะห์ความรู้ สรุปความรู้ และท ารายงานส่ง
ครู เดือนละ ๑ ครั้ง 

-คณะครู 
 
 
 

 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา  ดังนี้ 

๔.๑  กิจกรรมดูหนังฟังเพลง 
๔.๒  กิจกรรมตอบปัญหาปริศนาค าทาย 
๔.๓  กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่ฟัง/อ่าน 
๔.๔  กิจกรรมเล่านิทาน   

      ๔.๕  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ  
      ๔.๖  กิจกรรมฝึกแต่งบทร้อยกรอง 
      ๔.๗  กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ 
      ๔.๘  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
               - บันทึกการอ่าน 
               - จัดท าแบบบันทึกการอ่าน 
               - จัดท าแบบประเมินบันทึกการอ่าน 
               -  สรุปแบบประเมินบันทึกการอ่าน 
       ๔.๙  กิจกรรมบันทึกยามว่าง 
               - บันทึกยามว่าง 
               - จัดท าแบบบันทึกยามว่าง 
               - จัดท าแบบประเมินบันทึกยามว่าง 
               - สรุปแบบบันทึกยามว่าง 
        ๔.๑๐ กิจกรรมส ารวจสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
                 (ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้อง 
                  ภาษาอังกฤษ/ห้องวิทยาศาสตร์/ห้อง 
                  คุณธรรม) 
               - ส ารวจการใช้แหล่งเรียนรู้ 
               - จัดท าแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
               - สรุปแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
               - รายงานสถิติ 
๕. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา ดังนี้ 
    ๕.๑ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล (โดยวิทยากร 
ในท้องถิ่น)  

- กิจกรรมผูกผ้าเพ่ืออาชีพ 
๕.๒ แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ 

- กิจกรรมรักษ์ทะเล 
๕.๓ แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม 

- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

 -คณะครู 
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- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
๓ ขั้นการประเมินโครงการ 

๑. จัดท าแบบประเมินโครงการ   
๒. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
๓. ประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
๔. ประเมินผลความพึงพอใจ 
๕. ประเมินผลโครงการ 
๖. สรุปผลและรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

มี.ค. ๖๑ -นางสาวเนาวรัตน์  เอก 
 

 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
      ๑.   ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
      ๒.   น าผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการ 
            จัดท าโครงการในปี ๒๕๖๑ 

มี.ค. ๖๑ -นางสาวเนาวรัตน์  เอก 
 

 

 
๕. สถำนที ่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕  ต าบลสะพลี  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณ 

 จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐ บำท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแสวงหาความรู้แบบต่างๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม เพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้จาก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ความรู้ สรุปความรู้ และท า
รายงานส่งครู เดือนละ ๑ ครั้ง 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
๕. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 

๑. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น 
และสื่อต่างๆรอบตัว 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. ส ารวจจ านวนนักเรียน จาก 
    บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด 
๓. ตรวจชิ้นงาน 

๑. แบบประเมินบันทึกการอ่าน 
๒. แบบบันทึกสถิติการใช้ 
    ห้องสมุด 
๓. สมุดบันทึกการใช้แหล่ง 
    เรียนรู้/บันทึกการใช้สื่อต่างๆ 

๒. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    ของนักเรียน 
๒. ตรวจชิ้นงานนักเรียน 
 

๑. แบบประเมินบันทึกการอ่าน 
    ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง 
    ค าถาม  
๒. ชิ้นงานนักเรียน  

๓. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
  เรียนรู้ของนักเรียน 

๔. ร้อยละ๙๕ ของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 

๑. ตรวจการบันทึกความรู้จาก      
   สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ       
   (ชิ้นงานนักเรียน ) 
๒. สังเกตพฤติกรรมการ           
    เรียนรู้ของนักเรียน 

๑. แบบประเมินการบันทึก 
    ความรู้จากสื่อและแหล่ง 
    เรียนรู(้ชิ้นงานนักเรียน) 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของนักเรียน 

๕. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

- สังเกตพฤติกรรมการ           
    เรียนรู้ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของนักเรียน 

 
๗.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น และสื่อ
ต่างๆรอบตัว อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒.  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม       
          ๓.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 
           ๔.  นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
           ๕. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
            
 

       ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวเนาวรัตน์  เอก) 

     ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามคัคีชัย) 

 
 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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งำน                                    บริหารทั่วไป ๔ 
โครงกำร                            พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
สนองจุดเน้น สพฐ             ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงาน 
      การศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การม ี  
      สว่นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน   
๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก  
      ระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ ๑     จุดเน้นที่  ๓ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่  ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ลักษณะโครงงำน                  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร           ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาการศึกษาตาม
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อ เนื่องด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ดังนั้น เพ่ือสนองต่อ พ.ร.บ. และเพ่ือให้การบริการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เป็นไป ตาม
กฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง 
๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
๓. เป้ำหมำย 
          ๑. เชิงปริมำณ  

บุคลากรร้อยละ ๘๐  มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ 
๒. เชิงคุณภำพ  

  ๑. สถานศึกษามีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รอ้ยละ ๗๕-๘๙.๙๙ 
  ๒. สถานศึกษาได้จัดท าแผนและ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙ 
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  ๓. สถานศึกษามีข้อมูลระบบสารสนเทศในการบริหาร ร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙                              
๔. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙ 
  ๕. สถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินภายในภายนอกไปพัฒนาจัดการศึกษาร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙                                                                                                       
  ๖. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙ 
 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. เสนอโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ/ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

พฤษภาคม  
๒๕๖๐ 

- คณะครู  

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑.  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  
        - กิจกรรมการประเมินผล การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติ
การสถานศึกษา 
        - จัดท าแบบประเมินผล 
๒.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
        - กิจกรรมส ารวจข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
๓. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายใน  
        - การประเมินภายใน 
๔. น าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
พฤษภาคม  

๒๕๖๐ 
- 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
- คณะครู 
- นางสาวนารีกร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานประกัน 

๓. ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. ติดตามตรวจสอบภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. รายงานผลการพัฒนาประจ าปี 

   
-นายธวัช ตัสโต 
-นางสาวนารีกร 

 
 
งานประกัน 

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- น าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ในปี
ต่อไป 

  
-นางสาวนารีกร 

 
งานประกัน 

 

๕. สถำนที่  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๖. งบประมำณ 
 จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา รายงานการ  
     ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รายงานการประเมินตนเองของ 
     สถานศึกษา  (SAR) 

๔,๐๐๐ 

๒.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนการนิเทศบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา ๑,๐๐๐ 
 

๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ตรวจสอบ 
- นิเทศ 
- ประเมินตรวจสอบทดสอบ 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

- แบบรายงาน 
- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินการด าเนินการ 
- แบบสังเกต 

 -  แบบประเมินผล 
   
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. สถานศึกษามีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีมำก 
 ๒. สถานศึกษาได้จัดท าข้อมูล ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ใน
ระดับ ดีมำก  
 ๓. สถานศึกษามีข้อมูลระบบสารสนเทศในการบริหาร  อยู่ในระดับ ดีมำก 
 ๔. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมำก 
 ๕. สถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินภายในภายนอกไปพัฒนาจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมำก 
 ๖. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  อยู่ในระดับ  
ดีมำก 
  

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช) 

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 

 
 
           

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๑๒๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 
 
 
 

 

 

โครงกำรโครงกำร  
พิเศษพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

สรุปโครงกำรพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ของสถำน 

ศึกษำ (มฐ.ที่) 

สนอง 
กลยุทธ์ 

ของสถำนศึกษำ 
(กลยุทธ์ที่) 

สนอง 
จุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 
(จุดเน้นที่) 

๑ ความเป็นพลเมืองดี มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จุดเน้นที่  
๔ 

๒ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ จุดเน้นที่  
๑/๔/๖ 

๓ โรงเรียนคุณธรรม มฐ.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จุดเน้นที่  
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งาน                         โครงการพิเศษ 
ชื่อโครงการ  ความเป็นพลเมืองดี 
สนองจุดเน้น สพฐ                  จุดเน้นด้านผู้เรียน  

   ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มี    
คุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   

สนองจุดเน้น สพป. ชพ. ๑ ข้อ ๔ สืบสานคุณธรรม 
สนองกุลยุทธ์สถำนศึกษำ  กุลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  ความส านึกใน 
      ความเป็นไทย รกัชาติ  พระมหากษัตริย์ ตามแนวระบอบประชาธิปไตย    
      และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ            
                               วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
หัวหน้าโครงการ  นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช       
ที่ท างาน  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล  ต าบลสะพลี 
                          อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐  E-mail:78thairath@gmail.com 
โทรศัพท์  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ – ๗๙๓๓ - ๑๖๓๑   
ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
งบประมาณที่ขอจากเครือข่าย            - 
งบประมาณที่ได้รับการสมทบจากแหล่งอ่ืน      นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา มูลนิธิ
ไทยรัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนานักเรียนตามแผนยุทธศาสตร์  ฉบับที่ ๔ กลยุทธ์สนับสนุนสร้างความเป็น
พลเมืองดีให้กับนักเรียน  โดยการเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือเสริมสร้างฝึกฝนคุณลักษณะของความ
เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี 

ในการเสริมสร้างและฝึกฝนคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมีคุณสมบัติ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย อันประกอบ ด้วย ๑. มี
อิสรภาพและพ่ึงตนเองได้  ๒. เคารพสิทธิของผู้อื่น ๓. เคารพความแตกต่าง ๔. เคารพกติกากฎหมาย  และ ๕. รับผิดชอบต่อ
สังคม ด้วยเหตุนี้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ เข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีสิทธิเสรีภาพและมีความเสมอภาคกัน   จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่สถานศึกษาต้อง
เสริมสร้างและฝึกฝนคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเป็นรูธรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง และเป็นประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองโดยประชาชน ของประชาชน และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง  

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างฝึกฝนคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยสู่วิถีประชาคมอาเซียน ที่จะก้าวสู่ความทัดเทียมกันในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงได้จัดท าโครงการความเป็นพลเมือง
ดีขึ้น  
  



๑๒๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๒. วัตถุประสงค ์
       ๑.  เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดี บนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่วิถี

ประชาคมอาเซียน  
       ๒.  เพ่ือเสริมสร้างฝึกฝนคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี        
       ๓.  เพ่ือสร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) นักเรยีนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   
  ๒) ครูและผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

        ๑)  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดี บนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่วิถี
ประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๘๐ 

        ๒)  นักเรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐ 
           ๓)  นักเรียนเกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ ๘๐ 

 
๔. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 
- นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. อบรมให้ความรู้ 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างฝึกฝนความเป็น
พลเมืองดี ในสถานศึกษา ดังนี้ 
    ๓.๑ กิจกรรมหน้าเสาธง 
    ๓.๒ กิจกรรมของหายได้คืน 
    ๓.๓ กิจกรรมปิดทองหลังพระ 

 
 มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ถึง 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๑. คณะครู 
๒. คณะกรรมการนักเรียน 
๓. เครือข่าย และองค์กร
ภายนอก 

     ๓.๔ กิจกรรมจิตสาธารณะ 
    ๓.๕ กิจกรรมท าเขตรับผิดชอบ 
    ๓.๖ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
    ๓.๗ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
    ๓.๘ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
    ๓.๙ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
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อาเซียน 
     ๓.๑๐ กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ 
     ๓.๑๑ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
     ๓.๑๒ กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ 
     ๓.๑๓ กิจกรรมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐ 
     ๓.๑๔ กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษา 
๔. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
เพ่ือร่วมกิจกรรมที่สร้างความตระหนักในการ
เป็นพลเมืองดี อาทิเช่น วันส าคัญต่าง ๆ 

๓ ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  
๒.  ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 

  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ถึง 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
- นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

๔ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. สรุปผลและรายงานผล 
๒. น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนา
ในปีต่อไป 

 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

ถึง 
 เมษายน ๒๕๖๑ 

 
- นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช 

 
๕. สถานที่  
           โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
๖. งบประมำณ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  

รายการ จ านวนเงิน 

๑. บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. อบรมให้ความรู้ 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างฝึกฝนความเป็นพลเมืองดี ในสถานศึกษา 
๔. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อร่วมกิจกรรมที่
สร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองดี อาทิเช่น วันส าคัญต่าง ๆ 

- 
 

๑,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

- 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือ 

๑.  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
ที่ดี บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่วิถีประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๘๐ 
๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐ 
๓.  นักเรียนเกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ ๘๐ 

๑. แบบบันทึกพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วม
ขอผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจรรม 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
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๗. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       ๑)  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดีบนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่วิถีประชาคม
อาเซียน ระดับ ดีเยี่ยม 

       ๒)  นักเรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ระดับ ดีเยี่ยม 
       ๓)  นักเรียนเกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองดี ระดับ ดีเยี่ยม 

  
              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช) 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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งาน                         โครงการพิเศษ 
โครงกำร  PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
สนองจุดเน้น สพฐ.  จุดเน้นด้านคณุภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ.๑  ข้อ ๑. เร่งรัดผลสัมฤทธิ์     
ข้อ ๔. ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 ข้อ ๖. น าพาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  สพป.ชพ.๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงตอบสนอง
เจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาคือ นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้น  ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้อง
พัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวั ดและ
ประเมินผล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเร่งด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้    
และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ 
ประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน  
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๓. เป้ำหมำย 
  ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้และทักษะตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
      ๒.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ  
เรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

๓.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมิน 
     ระดับชาติ (O-Net) ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

 
๔. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
 
๕. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัด

กิจกรรม 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์ 
- คณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 

๒ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
- จัดกิจกรรมพัฒนา O-Net  
      ๑. วชิาคณิตศาสตร์       
      ๒. วชิาภาษาไทย 
      ๓. วชิาวิทยาศาสตร์ 
      ๔. วชิาภาษาอังกฤษ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

- คณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 

๓ ขั้นการประเมินโครงการ 
๑. จัดท าแบบประเมินโครงการ   
๒. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
๓. ประเมินผลการด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
๔. ประเมินผลความพึงพอใจ 
๕. ประเมินผลโครงการ 
๖. สรุปผลและรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

มีนาคม ๒๕๖๑ - นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์ 



๑๓๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
๒. น าผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางใน
การจัดท าโครงการในปี ๒๕๖๑ 

มีนาคม ๒๕๖๑  

 
๖. งบประมำณ 

 จ ำนวน  ๕,๐๐๐ บำท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑.  กิจกรรมพัฒนา O-NET ๕,๐๐๐ 

 

 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือ 
๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ มีควำมรู้และทักษะตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระ   
๒.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สำระเพิ่มขึ้น 
๓.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ มีผลกำรประเมินระดับชำติ (O-Net) 
ทุกกลุ่มสำระเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ 

- ทดสอบควำมรู้
นักเรียน 
- ประเมินทักษะ
ควำมสำมำรถ
นักเรียน 
- กำรทดสอบ O-
Net ปีกำร 
ศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

- แบบทดสอบ 
-แบบประเมินทักษะ
ควำมสำมำรถนักเรียน 
- รำยงำนผลกำร
ทดสอบ O-Net ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้และทักษะ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมิน 
ระดับชาติ (O-Net) ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
 

       ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาววชัโรบล  มณีรัตน์) 

                       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 
 

                              ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายธวัช  ตัสโต) 

                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 



๑๓๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

งำน                                    โครงการพิเศษ 
โครงกำร                            โรงเรียนคุณธรรม 
สนองจุดเน้น สพฐ             ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงาน 
      การศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การม ี  
      สว่นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน   
๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก  
      ระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองจุดเน้น สพป.ชพ ๑               จุดเน้นที่ ๔ สืบสานคณุธรรม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย  
                                                    รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิต 
                                                    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องมำตรฐำนสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ลักษณะโครงงำน                  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร           ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนงาน กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย) ตระหนักและเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้ตรงกับทฤษฎีการ
ท าซ้ าซ้ าจะเกิดเป็นการสร้างนิสัย ให้กับตนเองในการด าเนินวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างถาวร 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีคุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย  ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความส านึกในความ 
เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างถาวร โดยด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลกับผู้เรียนมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๓. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 2. นักเรียน และ ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีคุณธรรม จริยธรรม และความส านึกในความ 

เป็นไทย 
ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธในสถานศึกษา        
เป็นศูนย์เรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชนและด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตส านึกความเป็นไทยทุกคน  
  3. มีแนวทางในการจัดท าโครงงานคุณธรรม เยาวชนท าดีถวายในหลวง ในชุมชน และพัฒนาสังคมให้ ยั่งยืน   

    4. นักเรียนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล 4 หมวด ประกอบด้วย  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้สร้างเสริมคุณลักษณะและ ค่านิยมสร้าง
เสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต 
 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑. เสนอโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ/ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

พฤษภาคม  
๒๕๖๐ 

- คณะครู  

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้น 
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
(29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) 
๓. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จดักิจกรรมที่เหมาะสมให้กับ
ผู้เรียนในหมวด 
    1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
    3. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
    4. สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะ
ชีวิต 

 
พฤษภาคม  

๒๕๖๐ 
- 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
- คณะครู 
- นางสาวนารีกร  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานประกัน 

๓. ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๑. ติดตามตรวจสอบภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. รายงานผลการพัฒนาประจ าปี 

กันยายน 
๒๕๖๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

  
-นายธวัช ตัสโต 
-นางสาวนารีกร 

 
 
งานประกัน 

๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- น าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ในปี
ต่อไป 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
-นางสาวนารีกร 

 
งานประกัน 

 



๑๓๖ 
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๕. สถำนที่  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หมู่ ๕ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

๖. งบประมำณ 
 จ ำนวน  ๕,๐๐๐ บำท  (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริงและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

          แหล่งที่มา : งบอุดหนุน  
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

๑  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้น 
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
(29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) 
๓. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จดักิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนในหมวด 

๕,๐๐๐ 

 

 
๗. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ  ๙0  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับนักเรียน 
 

ประเมินจากตัวชี้วัดและ
ความส าเร็จของโครงการ 

แบบประเมินระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. ร้อยละ  ๙0  นักเรียน มีทักษะชีวิตที่ดี
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล  

ตรวจสอบจากผลการเรียน แบบตรวจสอบ 
แบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธในสถานศึกษา เป็นศูนย์เรียนรู้ 
พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน และด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญในการจัดกิจกรรมคุณธรรมมีจิตส านึกมีความ
ภาคภูมิใจเห็นคุณค่าความเป็นไทย เป็นคนดีของสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ให้เกิดผลกับผู้เรียนมากที่สุด 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่าในความส าคัญของการมีส่วนร่วม และเข้า
ร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาชุมชน สังคมประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช) 

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชั  ตัสโต) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 



๑๓๗ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 
 
 
 
 

 

 

ภำคผนวกภำคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 
 

  
  
  
  
  

ค ำสั่งค ำสั่ง  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



๑๓๙ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 

 

ค าสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ที่      /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ได้ก าหนดนโยบายให้ข้าราชการครูได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ตามนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติงานและบริหาร
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะท างาน ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ควบคุม และให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายธวชั  ตัสโต   ประธาน 
๑.๒ นางจรรยา  พุ่มคง   กรรมการ 
๑.๓ นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มีหน้าที่จัดท าแผน 
ปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานการศึกษา โครงการและกิจกรรมที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง  

    ๒.๑ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
๑) นายธวัช  ตัสโต   ประธาน 
๒) นางจรรยา  พุ่มคง   กรรมการ 
๓) นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  กรรมการ 
๔) นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  กรรมการ 

               ๒.๒ ระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
๑)  นายธวัช  ตสัโต   ประธาน   
๒) นางสาวจิราภรณ์  ด าดุก  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๑/๑) 
๓) นางอุษา  สร้อยสุวรรณ์  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๑/๒) 
๔) นางชารินี  บางรัก   กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๑/๓) 

    โครงการตามมาตรฐานที่ ๒ (ตชว. ๔) 
๕) นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๑/๔) 

    โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๒/๒) 
    โครงการตามมาตรฐานที่ ๔  

๖) นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๑/๕) 
๗) นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๑/๖) 
๘) นางอมร  ฉิมณี   กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๒/๑) 
๙) นางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์ กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๒/๓) 
๑๐) นางฉัตรพร  ธนบัตร   กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๑ (ตชว. ๑.๒/๔) 

…/๑๑) 



๑๔๐ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

๒ 
 

๑๑) นางจรรยา  พุ่มคง   กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๒ (ตชว. ๑) 
๑๒) นายสิงหล  กลิ่นน้อย   กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๒ (ตชว. ๒) 
๑๓) นางสาวอรัญญา  เนียมสุวรรณ  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๒ (ตชว. ๓) 
๑๔) นางสาวเนาวรัตน์  เอก  กรรมการ   โครงการตามมาตรฐานที่ ๓ 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรหลอมรวม และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
มีหน้าที่จัดรวบรวมแผน/โครงการจากผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ให้ส าเร็จลลุ่วง น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๑   นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช  ประธาน 
  ๓.๒   นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  กรรมการ 
  ๓.๓   นางสาววิยะดา  ครุธนรสิงห์  กรรมการ 
  ๓.๔   นางสาวชารินี  บางรัก  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป 

   สั่ง  ณ  วันที่        มิถุนายน  พุทธศักราช   ๒๕๖๐ 

 
 

   (นายธวัช   ตัสโต) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



๑๔๑ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ประกำศประกำศ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
           

 
ประกำศโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย) 

เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย)  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

--------------------------------------------------------- 
โดยที่มปีระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ าเป็นที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

      ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
 
                                                 
                 (นำยธวัช  ตัสโต) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย) 

 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภปิราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรา่งกาย และลักษณะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ๑. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  ๒. การวางแผนพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบดา้น ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรยีนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมสีว่นร่วม 
  ๒. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 

 
   



๑๔๔ 
 

                                                                                                           แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐       
                                                                                                                                          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

 

            คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  
 
 
 
 

     ที่ปรึกษำ :  
        นำยธวัช  ตัสโต                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
        นำยพินิจ  กิจจะวัฒนำ         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
 

      คณะผู้จัดท ำ : 
๑)  นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
๒)  นายสิงหล  กลิ่นน้อย    ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๓)  นางอมร  ฉิมณี   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๔) นางอุษา  เนียมสุวรรณ์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๕) นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๖) นางสาวสร้อยสุวรรณ  เนียมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
๗)  นางฉัตราพร  ธนบัตร   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๘)  นางชารินี  บางรัก   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๙)  นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๐)นางสาวอรัญญา  เนียมสุวรรณ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๑)นางจรรยา  พุ่มคง   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๒)นายอุทิศ  จันทร์สุริย์   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
๑๓) นายมณี  แสงเพ็ชร   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๔) นางสาวจิราภรณ์  ด าดุก  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๕)นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๖)นางสาวศยามล  นุชบุญช่วย  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๗)นางสาวเนาวรัตน์  เอก  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  
๑๙)นางสาวกรรณิกา  สอนสุภา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

  ๒๐)นางสาววิยะดา  ครุธนรสิงห์  ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

       ผู้เรียบเรียง : 
นำงสำวนำรีกร  พุทธิเภษัช ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

       รูปเล่ม-จัดพิมพ์ : 
นำงสำวนำรีกร  พุทธิเภษัช ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ต าบลสะพลี  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๗ ๙๓๒๓    E-mail: 78thairath@gmail.com 


