
 

 



 

 

ค ำน ำ 
 
 แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดมหาการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหา
ซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เชื่อมโยงสู่การท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและ
ปัญหา  แนวทางการวิเคราะห์  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  ผลการด าเนินงานด้านมาตรฐาน   และ
แนวทางการด าเนินงาน  ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจัยต่างๆ น ามาท าข้อมูล     ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการน ามา    จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ของโรงเรียนวัดมหาการ  
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ ตามแผนงานที่ก าหนด   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
สภำพปัจจุบัน 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จงึให้ความส าคัญกับนโยบาย   

และสอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ได้ด าเนินการให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืน ฐาน( O-NET) ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ  

โรงเรียนวัดมหาการเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที6่ประจ าปีการศึกษา 2561-2563  ดังนี้ 
 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ผลรวม 
2561 49.06 26.25 25.00 39.38 34.92 
2562 40.85 25 29.00 34.65 32.37 
2563 - - - -  

      ในปีการศึกษา 2563  ไม่มีการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-NET) มีเพียง 
ปีการศึกษา 2561-2562 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน( O-NET)  ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2561 ได้ทดสอบ 4 วิชา ได้แก่ 1.วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 49.06       2.
วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ26.25    3.วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 25.00 และ 4.
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 39.38  ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชา ร้อยละ  34.92 
ภาพรวมผล ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปี
การศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 2562 ได้ทดสอบ 4 วิชา ได้แก่ 1.วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย   ร้อยละ 40.85      2.
วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 25.00    3.วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 29.00 และ4.
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ  34.65  ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชา ร้อยละ  32.37 



 

 

 สรุปภาพรวมผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-NET)                  
ปี 2561 - ปี2562  ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยปี 2561   สูง
กว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ปี2562  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  ปี 2561 
 ร้อยละที่ลดลงจากปัญหาในการสอบท าให้เป็นการสะท้อนถึงปัญหา การจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนที่ผ่านมา และโรงเรียนวัดมหาการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน      
จึงท าให้การจัดการเรียนการสอน ไม่เต็มศักยภาพ  แต่ในปัจจุบัน ได้มีอัตราก าลังเพ่ิมเติมของครูผู้สอน และ
บุคลากรจึงมีความต้องการพัฒนานักเรียน ให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับสถานศึกษาให้สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนในปัจจุบัน     

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชั้น 
 

 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน  
ซ้ ำชั้น(คน) 

อัตรำกำร 
ซ้ ำชั้น(คน) ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1 1 2 1 3 0 0 
อนุบำล 2 1 3 5 8 0 0 

ป.1 1 4 3 7 0 0 
ป.2 1 6 1 7 0 0 
ป.3 1 7 3 10 0 0 
ป.4 1 4 2 6 0 0 
ป.5 1 2 2 4 0 0 
ป.6 1 6 3 9 0 0 

รวม 34 20 54 0 0 
           3 
 
แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำ 

แนวคิดในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  :Empowerment  Approach 
Empowerment  Evaluation ของ David  Fetterman (1993) เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่มุ่งหวังให้องค์กร
หรือบุคลากรในองค์กรสามารถชี้น าตนเอง  (Self – Directing) ที่จะช่วยให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ในอนาคต โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปแบบของโมเดล ดังนี้ 
แนวกำรด ำเนินงำน  



 

 

          1. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
  2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร 
การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมในส่วนที่ ตกหล่นไปโดยเฉพาะ 
ป.3, ป.6 
 3. วางแผนการสอนชั้น ป.1 - ป.6 และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอเน็ต 
ของ สทศ. ไปใช้สอนนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ โดย
สอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  5. จัดกิจกรรมตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้วแลกเปลี่ยน
ข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  7. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช้ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การ
ท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
  8. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(ก าหนดวันที่ กจิกรรมที่ต้องท า)  
  9. ผู้ บ ริห ารติดตามการน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไป ใช้ ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ            
PRE-NT/O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  10. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพันธ์) 
  11. จัดสอบเสมือนจริงในโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลาสอบเสมือนจริง
ทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจค าตอบ 
และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

12. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก เช่น จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ สร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ 
  13. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ NT, O-NET ทุกสัปดาห์ 
  14. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
  15. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน 

 
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำระดับโรงเรียน 
    โรงเรียนวัดมหาการเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน ในการสอบการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) มีผลค่าเฉลี่ยร้อยละที่ลดลง ท าให้เป็นการสะท้อนปัญหา  การจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนที่ผ่านมา ไม่เต็มศักยภาพ  แต่ในปัจจุบัน ได้มีอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นของครูผู้สอน จึงมี
ความต้องการพัฒนานักเรียน ให้มีศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
เพ่ือตอบสนองนโยบายตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้นเรียน 1.เพิ่มอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนกลุ่มอ่อน ไม่ได้
คัดกรอง เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

2. คัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

3. ไม่มีครูผู้รับผิดชอบรายวิชาที่สอบประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET) ไม่ตรงตามกลุ่มสาระ  

3. มีครูผู้รับผิดชอบรายวิชาที่สอบประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET) ตรงตามกลุ่มสาระ และขอความร่วมมือ
เชิญบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ 
มาเป็นวิทยากรพิเศษ เพ่ือติว o-netให้กับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 3 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 
โรงเรียนวัดมหาการได้ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม      น าสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดังนี้ 
 

งำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/กรอบกำร

ด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

เกณฑ์ชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
กิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะสาระการเรียนรู้
สู่มาตรฐานการศึกษา 
(8 กลุ่มสาระ) 
 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระ
ให้สูงขึ้น 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
 1. ประชุมชี้แจง
คณะครู   
 2.แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม      
 3.จัดท าแบบฝึก
ตามกลุ่มสาระ 
4.ด าเนินการตาม
แนวทางกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
5. สรุปผลรายงาน
ผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุก
กลุม่สาระอยู่ใน
ระดับดี 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 



 

 

โครงกำร     โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์       กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
สนองมำตรฐำน        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ,มาตรา 22 และมาตรา 24(1) ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ครูจึงต้องพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและเติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษา  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งรัด ส่งเสริม 
สนับสนุนตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของครูเพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
           2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากร  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
           2.2  เพื่อให้ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้         
3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
            1) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
            2) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
            3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าไปใช้
แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลได้   

4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 สามารถจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย  



 

 

ภาคเรียนละ 1 เรื่องได้ 
5) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  

  6) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้าน MHK 
  7) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  8) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
  9) ครูและบุคลากรร้อยละ 80จัดเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
          10) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
              1) ครูและบุคลากรมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 
            2) ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
            3) ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าไปใช้แก้ปัญหา
นักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
  4) ครูและบุคลากรสามารถจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 
เรื่องได้ 
  5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ท าแบบบันทึกรักการอ่าน 
  6) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้าน MHK 
  7) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  8) ครูและบุคลากรจัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม  เพ่ือใช้ในการพัฒนานักเรียน 
  9) ครูและบุคลากรจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
          10) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานในการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     -  ประชุมชี้แจง  คณะครู   
     -  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
     -  จัดท าแบบฝึกตามกลุ่มสาระ 
     -  ด าเนินการตามแนวทางกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  จัดท าบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
     -  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     -  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุก
ระดับชั้นที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้  
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู/ผู้ปกครอง และ      
   กรรมการสถานศึกษา 
     -  ครูทุกคนส ารวจข้อมูลของนักเรียนทุกคน 
      -  ด าเนินการจัดท าข้อมูลของนักเรียนเป็น
รายบุคคล/แฟ้มพัฒนานักเรียน 
     - ครูน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนไปใช้
แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล 
     - ด าเนินการจัดท าสารสนเทศการคัดกรอง
นักเรียน 
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

 



 

 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 วิจัยในชั้นเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     - ประชุมชี้แจงคณะครู 
     - ส ารวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
     - รวบรวมปัญหาของผู้เรียน 
     - เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
     - จัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
     - ส่งงานวิจัยให้กับฝ่ายวิชาการ/จัดท าทะเบียน
งานวิจัย 
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 5 ห้องสมุดมีชีวิต 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  จัดท าแบบบันทึกการอ่าน 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 6 ตลำดนัดวิชำกำรเปิดบ้ำน MHK 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  วางแผนเพื่อก าหนดกรอบในการจัดกิจกรรม 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
     -   ก าหนดรายการกิจกรรมที่ใช้จัดนิทรรศการ 
     -  จัดเตรียมงานเพ่ือแสดงผลงานในวิชาการ 
     -   ร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 
     -   ประเมินผลกิจกรรม 
     -   สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
 
 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65   นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 



 

 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     -  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
     -  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ (ส ารวจแหล่ง
การเรียนรู้ทุกช่วงชั้น/ก าหนดวัน เวลาและสถานที่) 
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมส่งเสริมการจัดหาและผลิต
สื่อ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
     -  จัดซื้อสื่อที่จ าเป็น 
     -  จัดท าทะเบียนสื่อ 
     -  ให้ครูน าเสนอสื่อที่จัดท าขึ้นเองหรือจัดผลิตขึ้น 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 9  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ร่วมกันออกแบบแผนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
     -  จัดท าแผนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
     -  ส่งแผนการเรียนรู้ต่อครูวิชาการ 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมกีฬำและดนตรี 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ร่วมกันเสนอชนิดกีฬาและชนิดของดนตรี 
     -  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กีฬาและดนตรี 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 



 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
     -  รายงานผลการจัดกิจกรรม 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

 
5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน..........62,200....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว          จ านวน ........54,200......... บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
จ านวน .......8,000....................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ....................... บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ........................ บาท
  
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระ
การเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา   
(8 กลุ่มสาระ) 

- - - 
 
 

5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม - - - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 วิจัยในชั้นเรียน - - - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 5 ห้องสมุดมีชีวิต - - - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดวิชาการเปิด
บ้าน MHK 

- - - 9,200 - - 9,200 

กิจกรรมที่ 7  ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

- - - 13,000 - - 13,000 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 9 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ 

- - - 5,000 - - 5,000 



 

 

 
 

            

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ
และความถนัดของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้ำนคุณภำพ 
1. ครูและบุคลากร  มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

-  ทดสอบระหว่างเรียน / ทดสอบ 
   หลังเรียน 
-  ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค ์
-  ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
-  ตรวจบันทึกการเก็บคะแนน 

-  แบบบันทึกคะแนน 
-  สมุดบันทึกการพัฒนา
ผู้เรียน (ปพ.5 ) 
-  แบบรายงานพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายคน ( ปพ.5 , 
ปพ.6 ) 
-  แบบบันทึกการส่งงาน 
-  เอกสารชั้นเรียน 

 
 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมกีฬำและ
ดนตรี 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

- - - 5,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 62,200 - - 62,200 



 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวณฐวรรณ  สดุสงวน) 
                   

 
  

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
                   

 
  

 

         
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
      8.1  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญเป็นไปตามเกณฑ์และตรงตามหลักสูตร 
      8.2  ครูผูส้อนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      8.3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวณฐวรรณ  สดุสงวน) 
                   

 
  

 


