
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ที่        พิเศษ/๒๕64                         วันที่    31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2564 

เรื่อง  การรายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง  

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. นักเรียนได้ทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ 

 3. นักเรียนบางส่วนได้รับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายนอกโรงเรียน 
 4. ตัวแทนนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะครู นักเรียนท้ังโรงเรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประกวด 
  5. ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. เพื่อใหส้ถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

5. เพื่อให้สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

7. เพื่อให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 



8. เพื่อใหผู้้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
9. เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียน

มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
10. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11. เพื่อใหผู้้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
12. เพื่อใหผู้้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
13. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า           

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
14. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม 
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

15. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

16. เพื่อให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

17. เพื่อใหค้รู และนักเรียน สามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 
 
ผลที่ได้รับจากดำเนินงาน 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจำปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
คะแนนรวมทั้ง  2  ด้าน  ร้อยละ 71.99  ได้เป็นลำดับท่ี 2  ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 ความสามารถด้านภาษาไทย  ร้อยละ 56.65   
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ร้อยละ 58.85   
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจำปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

คะแนนรวม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ 60.12    

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ  26.39 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร้อยละ   42.08  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  41.94 
3. สรุปผลการการแข่งขันงาน ปีการศึกษา 2563   

ระดับชาติ    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเร่ิมได้ที่ใจเรา” 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) โครงงาน  ทำดีไม่ต้องรอ   

 1. เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2. เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   



 3. เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ป่าเกลือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 5. เด็กหญิงวิธิตา  ชำนิกุล   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 6. เด็กหญิงณัฐธิดา   ออมชมพู  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 7 เด็กหญิงกุลิสรา   เทียนทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 8 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ครองผา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 9 เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ต้ังสุข  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 10 เด็กหญิงมาณิษา   ทรัพย์ทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
ปัญหา / อุปสรรค 
  1. การวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน        
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
   การวางแผนจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อให้เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
  (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                              (นายสนั่น  ไชยหงษ์)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ , 
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-net, 
NT โดยสำนักทดสอบกลาง และการทดสอบด้วยข้อสอบกลางจากต้นสังกัด  และนำผลคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติไปเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบันจึงต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการท่ี ต้องการ
มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ัวประเทศให้สูงขึ้นปีละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ 
NT อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และต้องการรักษาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, ข้อสอบกลาง ขึ้นตอบสนองความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  อีกท้ังยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ี
กล่าวไว้ว่า “เน้นวิชาการ” โดยการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนท้ังด้านร่างกาย  สติปัญญา 
และจิตใจ โดยให้ความสำคัญกับด้านสติปัญญาเป็นหลัก มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางด้าน
สติปัญญาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มุ่งพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ สนับสนุนนักเรียนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันทางด้านวิชาการ
ภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางด้านวิชาการกับภายนอกเสมอ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จะจัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนก้าวสู่
โลกภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. เพื่อใหส้ถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 



5. เพื่อให้สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

7. เพื่อให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

8. เพื่อใหผู้้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
9. เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียน

มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
10. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11. เพื่อใหผู้้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
12. เพื่อใหผู้้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
13. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า           

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
14. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม 
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

15. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

16. เพื่อให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

17. เพื่อใหค้รู และนักเรียน สามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 
 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต (Outputs)    

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 

3.1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 



3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3.1.5 ร ้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาที ่น ้อมนําพระบรมราโชบายด ้านการศ ึกษา                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.6 ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้                   
ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ   มี
คุณธรรม จริยธรรม   

3.1.7 ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะท่ีจําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.8 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3.1.9 ร ้อยละ 80 ของผู ้ เร ียนที ่ม ีท ักษะสื ่อสารอังกฤษ และสื ่อสารภาษาที ่  3 ได้อย ่าง                          

มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
3.1.10 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออก

เขียนได้, ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
3.1.11 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ          

ท่ี 21 (3R8C) 
3.1.12 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 

พื้นฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3.1.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.1.14 ร้อยละ 80 ของผู ้เร ียนที ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3                           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทําตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได้ 

3.1.15 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

3.1.16 ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

3.1.17 ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียน สามารถนําสื ่อนวัตกรรมที ่ผ ่านกระบวนการคิด                       
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนวทาง       
Thailand 4.0   

 
 
 



3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3.2.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมือง

ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

3.2.5 สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.6 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนแสดงออก                  
ถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

3.2.7 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2.8 ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3.2.9 ผู้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียน มี

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
3.2.10 ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6 อ่าน

คล่อง เขียนคล่อง) 
3.2.11 ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
3.2.12 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3.2.13 ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า              

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.2.14 ผู้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6            

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม 
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

3.2.15 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข             
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

3.2.16 ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การ
เรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    
3.2.17 ครู และนักเรียน สามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0 
 
 



4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
ร ้ อยละ  100 ของสถานศ ึกษาท ี ่ จ ัด ทํา
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู ่การ
ปฏิบัติ 

การสำรวจ แบบสำรวจ 
 

ร ้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่ส ่ ง เสริม 
สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 

การสำรวจ แบบสำรวจ 
 

ร ้อยละ 100 ของผู ้ เร ียนที ่ม ีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร ้อยละ 100 ของผู ้ เร ียนที ่ม ีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที ่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
ร ับผิดชอบต่อครอบครัว ผู ้อ ื ่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาท่ีน้อมนํา
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช บ า ย ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
ส ินทร มหาวช ิราลงกรณฯ พระวช ิรเกล้า
เจ้าอยู ่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พ ึ ง ประสงค ์ ต าม ท ี ่ ก ํ าหน ด ได ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษา
ที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ท่ี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม   

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ร้อยละ 50 ของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสาร
อังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี
สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน มี
ความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 
อ่านออกเขียนได้, ป.4-6 อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง) 

 การทดสอบ  แบบทดสอบ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 การทดสอบ  แบบทดสอบ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

 การทดสอบ  แบบทดสอบ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ทําตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได้ 

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีว ิต สามารถดํารงชีว ิตอยู ่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ม ีความยืดหยุ ่นทางด ้ าน
ความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการ
เรียนรู้    

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียน สามารถนํา
ส ื ่ อ น ว ั ต ก ร รม ท ี ่ ผ ่ า นกร ะบ วนการ คิด                       
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้
ตามแนวทางThailand 4.0  

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

ผลผลิต (Outputs)    
สถานศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อม
นําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

การสำรวจ แบบสำรวจ 
 

สถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิต
อาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 

การสำรวจ แบบสำรวจ 
 

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู ้ เร ียนที ่ม ีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จ ิตสาธารณะ ม ีจ ิตอาสา ร ับผ ิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู ้อื ่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
สถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ช ิรเกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัว และหลักปร ัชญาของ 
เศรษฐก ิจพอเพ ียง ไปพ ัฒนาผู ้ เร ียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก ําหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ท่ีดี
ต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และ
ส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี
สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถด้าน
การอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, 
ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 

 การทดสอบ  แบบทดสอบ 

ผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 การทดสอบ  แบบทดสอบ 

 
 



 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         

การประเมิน 
ผลผลิต (Outputs)    
ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 การทดสอบ  แบบทดสอบ 

ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทําตาม
ความถนัดและความต้องการของตนเอง 
มีส่งเสริม ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

ผู ้ เร ียนที ่ม ีท ักษะพื ้นฐานในการดํารงชีวิต 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การ
เรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

ครู และนักเรียน สามารถนําสื ่อนวัตกรรมท่ี
ผ่านกระบวนการคิด มาประยุกต์ใช้ในโรงเรยีน  
การจ ั ดการ เร ี ยนร ู ้  และประย ุ ก ต์ ใช ้ ใน
ชีว ิตประจําว ันและช ุมชนได้ตามแนว ทาง
Thailand 4.0  

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 66,000  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  30,000  บาท 
 คงเหลือ   36,000  บาท 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนํา
พระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบาย   ด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

✓  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. เพื่อให้สถานศึกษาท่ีส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบ
ทุกคน ทุกโรงเรียน” 

✓  สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิต
อาสา 

3. เพื่อใหผู้้เรียนมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

✓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4. เพ ื ่ อ ให้ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีพฤต ิกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ม ี ค ุณธรรม  อ ั ตล ั กษณ ์  ม ี จิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู ้อ ื ่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

✓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

5. เพื่อใหส้ถานศึกษาน้อมนําพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6. เพื่อใหส้ถานศึกษาท่ีจัด
บรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึง ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

✓  สถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ี
หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม   

7. เพื่อใหผู้้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

✓  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

8. เพื่อใหผู้้เรียนมีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

 ✓ ไม่มีการแข่งขัน 

9. เพ ื ่อให้ผ ู ้ เร ียนมีทักษะสื ่อสาร
อังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธ ิภาพ  (ร ้อยละ
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

✓  ผู้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสาร
ภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

10. เพ ื ่อให้ผ ู ้ เร ียนทุกระดับชั ้น มี
ความสามารถด้านการอ่าน เขียน
(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 

✓  ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถด้านการ
อ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 

11. เพื่อให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

✓  ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

12. เพื่อใหผู้้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ท ี ่ม ีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

✓  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 
 
 



ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

13. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า           
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

✓  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

14. เพื่อให้ผู ้เรียนที่จบการศึกษาช้ัน
ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า ป ี ท ี ่  6 ช้ั น
ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ป ี ท ี ่  3  ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที ่ 6  มีทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ
ม ีงานทํา ตามความถน ัดและ
ความต ้ องการของตนเอง มี
ส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติ
ได้ 

✓  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทํา ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได้ 

15. เพื่อใหผู้้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

✓  ผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

16. เพื่อให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” 
ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การ
เร ียนร ู ้หร ือผ ู ้อ ํานวยการการ
เรียนรู้    

✓  ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

17. เพื่อให้ครู และนักเรียน สามารถ
น ํ า ส ื ่ อ น ว ั ต ก ร ร ม ท ี ่ ผ ่ า น
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและ
ชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 
4.0 

✓  ครู และนักเรียน สามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ี
ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว ทาง
Thailand 4.0 

 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร ้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่จ ัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบายด ้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

✓  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน 
ทุกโรงเรียน” 

✓  สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
จิตอาสา 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ช า ต ิ ย ึ ด ม ั ่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

✓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ ้อมอาร ี  ม ีว ิน ัย และร ักษา
ศีลธรรม 

✓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

5. ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาท่ี
น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      
ของพระบาทสมเด ็ จพระปร เมน ทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
6. ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาท่ี

จ ัดบรรยากาศสิ ่ งแวดล ้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข มี
ทัศนคติ ที ่ดีต่อบ้านเมือง ที ่หลักคิดท่ี
ถ ูกต ้อง เป ็นพลเม ืองดีของชาต ิ   มี
คุณธรรม จริยธรรม   

✓  สถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม   

7. ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ท ี ่สอดคล้องก ับท ักษะที ่จ ํ าเป ็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

✓  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้อง
กับทักษะท่ีจําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

8. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนท่ีมี
ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

 ✓ ไม่มีการแข่งขัน 

9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 
3 ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ (ร้อย
ละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศท่ีสองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ) 

✓  ผู้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และ
ส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

10. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุก
ระดับช้ัน มีความสามารถด้านการ
อ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียน
ได้, ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 

✓  ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถ
ด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออก
เขียนได้, ป.4-6                 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง) 

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) 

✓  ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

✓  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 
 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

✓  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

14. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทําตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

✓  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานทํา ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

15. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานใน
การดํารงชีว ิต สามารถดํารงชีว ิตอยู ่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

✓  ผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

16. ร้อยละ 80 ของครู มีการเปล่ียนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้
คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือ
ผู้อํานวยการการเรียนรู้    

✓  ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้
คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้
หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

17. ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียน สามารถ
นําสื ่อนวัตกรรมที ่ผ่านกระบวนการคิด                       
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
และชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0
  

✓  ครู และนักเรียน สามารถนําส่ือ
นวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว 
ทางThailand 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. สถานศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ี

น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

✓  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบาย   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. สถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
จิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 

✓  สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
จิตอาสา 

3. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ร ักในสถาบ ันหลักของชาต ิย ึดม ั ่นการ
ปกครอ ง ระบบประชาธ ิ ป ไ ตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

✓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป ็นพลเม ือ งด ีของชาต ิ  ม ี ค ุณธรรม 
จร ิยธรรม ม ีค ่าน ิยมที ่พ ึงประสงค ์  มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ ้อมอาร ี  ม ีว ิน ัย และร ักษา
ศีลธรรม 

✓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

5. สถานศึกษาที ่น้อมนําพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู ้เร ียนให้มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
6. สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ให ้ผู ้ เร ียน
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาต ิ  ย ึ ดม ั ่ น ก า รปกครอ ง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม   

✓  สถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง ท่ีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม   

7. ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะท่ี
จําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

✓  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้อง
กับทักษะท่ีจําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

8. ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

 ✓ ไม่มีการแข่งขัน 

9. ผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ 
และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมี
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

✓  ผู้เรียนมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และ
ส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

10. ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มี
ความสามารถด้านการอ่าน เขียน
(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 

✓  ผู้เรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถ
ด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออก
เขียนได้, ป.4-6                 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง) 

11. ผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

✓  ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

12. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

✓  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 
 
 
 
 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
13. ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 

✓  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

14. ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มี
ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทําตามความถนัดและ
ความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม 
ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
และนําไปปฏิบัติได้ 

✓  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานทํา ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได้ 

15. ผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
สามารถดํารงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทํางานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

✓  ผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

16. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการ
การเรียนรู้    

✓  ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้
คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้
หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

17. ครู และนักเรียน สามารถนําสื่อนวัตกรรม
ที ่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โร ง เร ี ยน   การจ ั ดการ เร ี ยนร ู ้  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้
ตามแนวทางThailand 4.0  

✓  ครู และนักเรียน สามารถนําส่ือ
นวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว 
ทางThailand 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  100 - - - - 
2 ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 93.33 6.67 - - - 
3 ความเหมาะสมของระยะเวลา 86.67 13.33 - - - 
4 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 93.33 6.67 - - - 
5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำโครงงาน 100 - - - - 
 สรุป 94.67 5.33    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  84.67 ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  5.33  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

8.3.1  ควรใหจั้ดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกว่านี้  โดยจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรียน  และความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความเป็นเลิศ 

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ตรงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า  “เน้นวิชาการ”  
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

       ควรให้จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกว่านี้  โดยจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรียน  และความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความเป็นเลิศ 

 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  การปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้นกว่านี้  
 
 
 
     ลงช่ือ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหน่ง  ครู 
  


