
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวนที่ 3 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ และโครงการ 

กิจกรรม 
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กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา 

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ดานรางกาย 

-  กิจกรรมรางกายของหนู 

- กิจกรรมรองเลน เตน รํา 

-  กิจกรรมหนูนอยคนเกง 

- กิจกรรมปลอดภัยไวกอน 

 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ

จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณได 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ดานอารมณ จิตใจ 

- กิจกรรมยิ้มสวยแกมใส 

- กิจกรรมลีลานองหนู 

- กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

- กิจกรรมสนับสนนุ 

- กิจกรรมสรางสมาธิ 

 3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม

ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ี

ดีของสังคม 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ดานสังคม 

- กิจกรรมเด็กดีมีวินัย 

- กิจกรรมของหายไดคืน 

- กิจกรรมเลนปนเรียน 

- กิจกรรมหนูนอยฑูตวัฒนธรรม 

 4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา

สื่อสารไดมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน

และแสวงหาความรูได 

โครงการสงเสริมพัฒนาการดาน

สติปญญา 

- กิจกรรมสื่อสารสิ่งสงสัย 

- กิจกรรมบอกเลาเอาความ 

- กิจกรรมภาษาพาเพลิน 

- กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร 

นอย 

- กิจกรรมเปดหนาตางความคิด 

- กิจกรรมรักการอาน/หนนูอยนัก

อาน 

2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

ตามเปาหมาย 

 1. ผูเรียนมีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดคํานวณ 

- กิจกรรมรักการอาน สรางการ

เรียนรู(มูลนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมเสียงตามสาย 

- กิจกรรมเขียนแตงประโยคจาก

ภาพ,เขียนคําคลองจอง 

- กิจกรรมใชหองสมุดทุกวัน

สรางสรรคปญญา 

- กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 

- กิจกรรมอานหนังสือใหผูปกครอง

ฟง 

- กิจกรรมหองเรียนรักการอาน 

 2. ความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

- กิจกรรมการทําโครงงานตามกลุม

สาระการเรยีนรู 

 3. ผูเรียนมีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

- กิจกรรมการทําโครงงานตามกลุม

สาระการเรยีนรู 

- กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐจาก

นักเรียน 

 4. ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

- กิจกรรมสงเสริมความรูดาน ICT 

- กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษา 

 5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ

ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

(NT) 

  - คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ

ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

(O-NET) 

  - คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ

- กิจกรรมสอนซอมเสริม 

- กิจกรรมติวเขมกอนสอบ

ระดับชาติ 

- กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 

- ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

ประพฤติดี 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

ระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

(O-NET) 

  - คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี๑ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

- กิจกรรมชุมนุมงานอาชีพ 

- กิจกรรมฝกประสบการณอาชีพ

ชวงปดภาคเรียน 

- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูดาน

อาชีพ 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามเปาหมายกําหนด 

 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยม

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

- กิจกรรมเด็กดีศรีไทยรัฐวิทยา 

(มูลนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - เนตร

นารี 

 2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย 

- กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ไทยและทองถ่ิน 

 3. ผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

 4. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย

และลักษณะจิตสังคม 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมอาหารเสริมนม 

- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับ

โรงเรียน เครือขายฯและระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

- กิจกรรมหองเรียนสีขาว 

 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

  

 1. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน

รวม 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

1. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

วิชาการ 

- กิจกรรมในขอบขายงานตาม

กฎกระทรวงซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 ดานการบริหารงานวิชาการ 

มีภาระหนาท่ี 17 อยาง 

 1. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน

รวม 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

2. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

งานงานบริหารท่ัวไป 

- กิจกรรมดานการบริหารงาน

ท่ัวไป มีภาระหนาท่ี 21 อยาง 

- กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ

งานสารบรรณและสํานักงาน

โรงเรียน 

- กิจกรรมตอนรับบุคคลภายนอก 

 1. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน

รวม 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนางานงบประมาณ 

- กิจกรรมดานการบริหารงาน

งบประมาณ มีภาระหนาท่ี22 

อยาง 

- กิจกรรมบริหารจัดการคา

สาธารณูปโภค 

 1. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน

รวม 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

4.โครงการพัฒนางานบุคลากร 

- กิจกรรมดานการบริหารงาน

บุคคล มีภาระหนาท่ี20 อยาง 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

2. งานวิชาการของโรงเรียนเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ

ท้ัง  4  ดานสอดคลองกับบริบท

ของทองถ่ิน 

 

โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

 

 2. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และ ทุก

กลุมเปาหมาย 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดาน 

  ๑. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

  ๒. กิจกรรมสงเสริมดาน ICT 

  ๓. กิจกรรมดานคุณธรรม 

  ๔. กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติด 

  ๕. กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  

  ๕. กิจกรรมสภานักเรียน 

  ๖. กิจกรรมสหกรณรานคา 

  ๗. ธนาคารขยะ 

  ๘. กิจกรรมนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูและบุคลากรมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

1. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

2. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ

ดานการจัดประสบการณ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- กิจกรรมวางแผนอัตรากําลัง 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุม

สาระการเรยีนรู 

- กิจกรรมศึกษาดูงานดานการ

เรียนการสอน 

- กิจกรรมชมุชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมการจัดทําผลงานทาง

วิชาการ (ว ๒๑) 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

- กิจกรรมอบรมความเปนพลเมือง

ดี(มูลนิธิไทยรัฐ) 

- กิจกรรมอบรมสัมมนาครูผูสอน

หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (มูลนิธิ

ไทยรัฐ) 

- กิจกรรมครูดีเดน(มูลนิธิไทยรัฐ) 

4. สภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 โครงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

 1. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือ

การเรียนรูอยางปลอดภัยและ

เพียงพอ 

- กิจกรรมจัดทําหองน้ําปฐมวัย 

- กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเลน 

- กิจกรรมแตงหองและจัดมุม

ประสบการณปฐมวัย 

- จัดหาครุภัณฑประจําหองเรียน

ปฐมวัย 

 2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 

- กิจกรรมแตงหองและจัดมุม

ประสบการณประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 

- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบ 

- กิจกรรมปรับปรุงหองปฏิบัติการ

ใหเอ้ือตอการเรียนรู  

- กิจกรรมจัดหาและสรางท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปประจํา

โรงเรียน 

- กิจกรรมจัดอาคารสถานท่ีตามอัต

ลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ 

ประการ 

- กิจกรรมปรับปรุงหองพยาบาล 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 42 
 



เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

- กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1. ใหบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ

สําหรับครูอยางเพียงพอ 

- กิจกรรมสรางและจัดหาสื่อชุดฝก

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยท่ี

สอดคลองกับพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ 

ดาน 

 2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู 

- กิจกรรมจัดซ้ือคอมพิวเตอร

โนตบุกสําหรับการบริหารจัดการ 

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร 

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ดานวิชาการ 

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ดานงบประมาณ 

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ดานบริหารท่ัวไป 

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ดานบุคลากร 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

1. การเรียนการสอนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษา 

 โครงการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน  

นักเรียนเปนสําคัญในศตวรรษท่ี 

21 

 1. จัดประสบการณท่ีสงเสริมให

เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับ

- กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตรระดับ

ปฐมวัย 

- กิจกรรมจัดทําแผนการจัด

ประสบการณปฐมวัย 
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ประสบการณตรงเลนและปฏิบัติ

อยางมีความสุข 

 3. จัดการเรียนรูผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

- กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตรระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. โรงเรียน มีหองเรียนและ

หองปฏิบัติการท่ีมีบรรยากาศเอ้ือ

ตอการเรียนรู ครูใชสื่อและ

เทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

  

 1. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย 

- กิจกรรมจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนระดบัปฐมวัย 

 2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

- กิจกรรมจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนระดบัการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมหองสมุดโรงเรียน 

- กิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลอื

นักเรียน 

3. การวัดและประเมินผูเรียน

เปนไปอยางมีระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

  

 1. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม

สภาพจริงและนําผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

- กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูดาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ระดับปฐมวัย 

 2. ตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบ และนําผลมา

- กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูดาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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พัฒนาผูเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมจัดทําคลังขอสอบ 

- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 

- กิจกรรมสอนซอมเสริม 

- กิจกรรมงานทะเบียนและ

ประเมินผลการเรียน 

- กิจกรรมสอบกลางภาคเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- กิจกรรมสอบปลายปและปลาย

ภาคเรียน 

- กิจกรรมการทดสอบระดับชาติ 

ชั้น ป.๑,ป.๓,ป.๖ และ ม.๓ 

- กิจกรรมจัดทําเครื่องมือวัดและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

,การอาน คิด วิเคราะหเขียนและ

สื่อสาร 

- กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ

สําคัญสําหรับนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

- กิจกรรม PLC (Professional 

Learning Community) 

 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตามมาตรการสงเสริม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม 

1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน ใชสื่อ

ไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและ

จริยธรรมและโรงเรียนสามารถเปน

แหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 

1. ครู นักเรียน สามารถใชและ

ผลิตสื่อมวลชนศึกษา เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. มี Best Practice ท่ีเกิดจากการ

เรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรูสื่อมวลชนศึกษาในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 

(ประกวด Best Practice การ

เรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา) 

- กิจกรรมจัดทําหนังสือพิมพ 

- กิจกรรมประกวด Best Practice 
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ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน

สื่อมวลชนศึกษา 

2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอ

บานเมือง 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจตอ

ชาติบานเมือง 

2. นักเรียนยึดม่ันในหลักศาสนา 

3. นักเรียนมีความม่ันคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย 

4. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรตอ

ครอบครัวและชุมชนของตน 

โครงการนอมนําพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

- กิจกรรมปลูกฝงดานทัศนคติท่ี

ถูกตองตอบานเมือง 

3. นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง - 

มีคุณธรรม 

1. นักเรียนรูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - 

ชอบ/ชั่ว ด ี

2. นักเรียนปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกตอง ดี

งาม 

3. นักเรียนรูจักปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ี

ชั่ว 

- กิจกรรมไปวัดทําบุญ 

4. นักเรียนรักงาน สูงานทํางานจน

สําเร็จ 

1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ

สุจริต 

2. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน 

3. นักเรียนมีความอดทนและ

ทํางานจนสําเร็จ 

4. นักเรียนรับรูขีดความสามารถ

ของตนเองเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ 

- กิจกรรมเสริมสรางทักษะการ

ทํางาน สงเสริมงานอาชีพตามชวง

วัยของนักเรียน 

5. นักเรียนมีความเปนพลเมืองด ี 1. นักเรียนไดเรียนรูถึงความเปน

พลเมืองดี 

2. นักเรียนไดปฏิบัติหนาท่ีพลเมือง

ด ี

- กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรความเปนพลเมืองดี 
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