โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2563

62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713

คานา
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ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนได้นาผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค รวมทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และสภาพความสาเร็จ มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานของทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้ง
แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุน นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนที่มี
คุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคตทางโรงเรียนขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
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1. ข้อมูลที่สาคัญของโรงเรียน
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรี ย นสมาคมสตรีไทยก่อ ตั้ งเมื่ อปี พ.ศ. 2495 โดยคณะกรรมการสมาคมสตรี ไ ทย ในสมั ยของ
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ เป็นนายกสมาคมสตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ บุตรของสตรีที่ด้อยโอกาสใน
การศึกษาได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์ สมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้ง
โรงเรียนในระดับอนุบาล โดยใช้อาคารที่ทาการสมาคมเป็นสถานที่ทาการสอน และขยายชั้นเรียนจนปัจจุบันมีนักเรียน
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 สถานที่ตั้งและสภาพปัจจุบัน
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335 , 0-2215-3713 โทรสาร 0-2215-3713
ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเปิดอาคารเรียน 3 ครั้ง โดยครั้ง
แรก พ.ศ. 2528 เสด็จเปิดอาคารประเลส เกษตรสุวรรณ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพร
เกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2544 เสด็จเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
ปัจจุบันมี นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ
นางสาวจินตนา ธรรมวานิช เป็นผู้จัดการและผู้อานวยการ มีอาคารเรียน 2 หลัง หลังแรกเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น
ชื่ออาคาร 30 ปี ประเลส เกษตรสุวรรณ และอาคาร ที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น สร้างเนื่องในโอกาส 60 พรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี มีห้องเรียน 18 ห้อง ห้องประกอบ
กิจกรรม อื่น ๆ ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจริยศึกษา ห้องนาฎศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องงาน
ประดิษฐ์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องสื่อการสอน ห้องประชุม 3 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมชิน
โสภณพนิช ห้องประชุมชั้น 4 และห้องประชุมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องพยาบาล 2 ห้อง และห้องโภชนาการ
1.3 ปรัชญา
ความรู้

:

คุณธรรม

:

เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

:
:

ความรู้ คู่คุณธรรม
นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นผู้มีมรรยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีความเอื้อเฟื้อ มีจิตใจงาม รักความเป็นไทย
เน้นความเป็นไทยในด้านภาษาและมรรยาท
มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

1.4 สีประจาโรงเรียน ฟ้า – แดง
สีฟ้า
: ความสงบเยือกเย็น อ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส
สีแดง
: ความเข้มแข็ง อดทน มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

1.5 ตราประจาโรงเรียน
ชฎาครอบอักษรย่อประจาโรงเรียน (ส.ส.ท.)
เป็นสัญลักษณ์ที่เน้นถึงความเป็นไทย ความอ่อนโยน และความเป็นผู้มีสติปัญญา

ตารางจานวนบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสาระ/ ฝ่ายงาน และวุฒิการศึกษา

ฝ่าย
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายประถม
ครูพิเศษ (ต่างชาติ)
รวม

วุฒิการศึกษา
จานวน
ปริญญาโท ปริญญาตรี
ต่ากว่า
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
2
1
1
2
2
1
7
1
7
3
21
2
3
19
5
5
2
1
3
4
9
37
2
4
7
33
-

รวม
2
2
8
24
10
46

ตารางแสดงจานวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ห้อง
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1/1
อนุบาล 1/2
อนุบาล 2/1
อนุบาล 2/2
อนุบาล 3/1
อนุบาล 3/2
รวม 7 ห้อง

นักเรียนชาย
2
7
5
9
9
7
7
45

นักเรียนหญิง
2
7
7
7
7
9
7
45

รวม
4
14
12
16
16
16
14
90

ตารางแสดงจานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ห้อง
ป. 1/1
ป. 1/2
ป. 2
ป. 3/1
ป. 3/2
ป. 4/1
ป. 4/2
ป. 5/1
ป. 5/2
ป. 6/1
ป. 6/2
รวม 11 ห้อง

นักเรียนชาย
8
8
10
7
8
5
6
10
10
8
8
88

นักเรียนหญิง
7
7
12
9
9
10
11
11
12
9
9
106

รวม
15
15
22
16
17
15
17
21
22
17
17
194

1.6 การบริหารและการจัดการ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเป็น 4 ฝ่าย
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ-อาคารสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคลากร-ความสัมพันธ์ชุมชน
โดยแต่ละฝ่ายมีผู้ช่วยครูใหญ่ของแต่ละฝ่ายกากับดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
ของโรงเรียนกาหนดไว้
1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
1.8 สมรรถนะ 5 ด้าน
1. ความสามารถด้านการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน (SWORT)
2.1.1 จุดแข็ง/ความเข้มแข็งของสถานศึกษา (Strengths)
1. ครูจัดการเรียนและเอาใจใส่นักเรียนทั่วถึง
2. เน้นการจัดกิจกรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนมีพฤติกรรม และมรรยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
4. บุคลากรในโรงเรียนอยู่กันแบบกัลยาณมิตร เคารพผู้อาวุโส
5. นักเรียนที่ จบ ป.6 เข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
6. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นาทางวิชาการ
8. สถานที่ตั้งเอื้อประโยชน์ต่อการบริการชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
9. ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่สะดวกในด้านการคมนาคม
2.1.2 จุดอ่อน / ข้อจากัดของสถานศึกษา (Weaknesses)
1. จานวนนักเรียนลดลง เนื่องจากสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกไปอยู่เขตปริมณฑลมาก
ขึ้น และผู้ปกครองมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2. ขาดบุคลากรดูแลด้านเทคโนโลยีที่มีความชานาญโดยตรง
3. นักเรียนค้างชาระค่าเล่าเรียนเป็นจานวนมาก
2.1.3 โอกาส / ปัจจัยเอื้อในการพัฒนาสถานศึกษา (Opportunities)
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และทุนจากหน่วยงานเอกชน ทาให้ผู้ปกครองได้รับ
ประโยชน์
ด้านค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของบุตร
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ใต้ทางด่วนทาเป็นสถานที่จอดรถและ
สนามเด็กเล่น
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นกาลังสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี
4. ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเชิญให้โรงเรียนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
5. รอบบริเวณโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
6. ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ
2.1.4 อุปสรรค (Threats)
1. ที่ตั้งของโรงเรียนใกล้สี่แยกไฟแดง มีการจราจรคับคั่ง ทาให้มีผลกระทบด้านมลภาวะทางเสียง
และทางอากาศ
2. สถิติการเกิดของประชากรน้อยลง ส่งผลให้โรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

2.2 การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการพัฒนา และภารกิจของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ( Vision) โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
พัฒนาทักษะชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติตนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2.3 การกาหนดพันธกิจของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

ระดับขั้นพื้นฐาน

ด้านวิชาการ
- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมกับวัย
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 และบริบทของ
สถานศึกษา
- พัฒนาการบริหารการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดด
เด่น
- ส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงและส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
- จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน
- ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาหรือจัดกิจกรรม
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น
และทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

ด้านวิชาการ
- พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความใฝ่รู้
และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคล
- ส่งเสริมการพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้แก่ผู้เรียน
- ส่งเสริมการเรียนเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยเน้นการปฏิบัติจริง
- ส่งเสริมการใช้ห้องประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส เข้าร่วมการแข่งขัน
ทางด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
เรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะทุกด้าน
- จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน
- ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาหรือจัดกิจกรรม
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น
และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

ระดับปฐมวัย

ระดับขั้นพื้นฐาน
ด้านกิจการนักเรียน
ด้านกิจการนักเรียน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและพลานามัย - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและพลานามัย
ให้กับเด็กทุกคน
ให้กับผู้เรียนทุกคน
- เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
- เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่
หลากหลาย
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
- เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้ง
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
ภายในและภายนอกโรงเรียน
- ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีน้าใจ - ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีคุ ณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มี
รักความเป็นไทย
น้าใจ รักความเป็นไทย
- จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความตระหนักและบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม
- ส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิต
สาธารณะ
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่
- สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ใช้สถานที่ในการทา - สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้ใช้สถานที่ใน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ
การทากิจกรรมในด้านต่าง ๆ
- จัดหาทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ - จัดหา จัดสร้าง ห้องประกอบการต่างๆพร้อมอุปกรณ์
เด็กอย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ได้อย่างสมดุล มีบริการสนาม - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
เด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา และการเรียนการสอนของโรงเรียน
ของเด็กในทุก ๆ ด้าน
- สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นเพื่อส่งเสริม
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และเกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด
และการเรียนการสอนของโรงเรียน
- จัดหาทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
- สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้ทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด

2.4 การกาหนดเป้าหมาย
ระดับปฐมวัย

ระดับขั้นพื้นฐาน

ด้านวิชาการ
- โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4
ด้านที่เหมาะสมกับวัย
- โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
- ครูได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
- เด็กในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และ 3 ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินของ
โรงเรียน
- ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
- ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
- ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
- โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรง
และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
- ในทุกภาคการศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนมีการติดตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
- ครูประเมินเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง เพื่อจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กต่อไป

ด้านวิชาการ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
และสามารถปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ปรั ช ญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โครงงานบู ร ณาการ เพื่ อ ฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นผ่ า นกระบวน
การปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ คิ ด วางแผน คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- โรงเรี ย นพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ า นความใฝ่ รู้ มี ทั ก ษะใน
การสื่ อ สารที่ ดี โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และตาม
ศักยภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิ น ในทุ ก กลุ่ ม สาระ และเป็ น ไปตามที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย ใน
การแสวงหาความรู้
- ผู้เรียนทุกคนใช้ห้องประกอบการและแหล่งเรียนรู้อื่น
ๆ ในการแสวงหาความรู้ แ ละสร้ า งประสบการณ์ ต รง
ให้แก่ตนเอง
- โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาส เข้ า ร่ ว ม
การแข่ง ขันทางด้านกีฬา ด้านวิชาการ เพื่อเสริมสร้า ง
ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะทุกด้าน
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
- ในทุ ก ภาคการศึ ก ษา โรงเรี ย นมี ก ารนิ เ ทศติ ด ตาม
การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนมีการติดตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

ระดับปฐมวัย
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน
- คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและคณะกรร มก าร
ผู้ปกครองเครือข่ายร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเห็น และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก
- ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรมและเสริม
ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เด็ก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง ใน
แต่ละปีการศึกษา
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ด้านกิจการนักเรียน
- เด็ ก ร้ อ ยละ 90 ของโรงเรี ย นมี สุ ข ภาพ พลานามั ย ที่
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่หลากหลาย
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- เด็กร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบ มีน้าใจ รักความเป็นไทย
- เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
- เด็ ก ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความรั ก ชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ระดับขั้นพื้นฐาน
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน
- คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและคณะกร ร มก าร
ผู้ปกครองเครือข่ายร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเห็น และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
- ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรมและเสริม
ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง
ในแต่ละปีการศึกษา
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ด้านกิจการนักเรียน
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี
- โรงเรี ย นเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมตามความถนั ด และความสามารถของแต่ ล ะ
บุคคล
- โ ร ง เ รี ย น เปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ จาก
ประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบ มีน้าใจ รักความเป็นไทย
- ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 90 เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ มี ส่ ว นช่ ว ย
สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ ครอบครั ว
โรงเรียนและสังคม
- ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เป็นผู้มีทักษะ
ชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่ง เสริมความรักชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ระดับปฐมวัย
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่
- โรงเรียนจัดสร้าง จัดหา ห้องประกอบการต่ างๆ ใน
โรงเรี ย น สนามเด็ ก เล่ น พร้ อ มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ เอื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้และพัฒนาของเด็กในทุก ๆ ด้าน
- โรงเรียนมีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคาร
และบริ เ วณโรงเรี ย นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่
ปลอดภัยและเอื้ออานวยพร้อมใช้ประโยชน์
- โรงเรียนมีการปรับระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันใน
ทุก ๆ ปี
- โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงามในทุกปี
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับขั้นพื้นฐาน
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่
- โรงเรียนจัด สร้าง จัดหา ห้องประกอบการต่ างๆ ใน
โรงเรียน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
- โรงเรียนมีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคาร
และบริ เ วณโรงเรี ย นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่
ปลอดภัยและเอื้ออานวยพร้อมใช้ประโยชน์
- โรงเรียนมีการปรับระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันใน
ทุก ๆ ปี
- โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงามในทุกปี
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.5 การกาหนดกลยุทธ์
ระดับปฐมวัย
1. พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4
ด้าน
2. พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษา
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ
4. จัดให้มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ
5. มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทยให้โดดเด่น

ระดับขั้นพื้นฐาน
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
3. พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
5. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดด
เด่น
6. ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ส่วนที่ 3
การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ และกิจกรรม ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้นามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวน
การบริหารและจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการวิเคราะห์รายละเอียด
ความสาคัญของแต่ละมาตรฐาน เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ กาหนดเป้าหมาย และกาหนดโครงการ
กิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2564 ดังแสดงตาม
ตารางดังนี้
ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านร่างกาย
1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่มีน้าหนัก และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
2. ร้อยละ85ของเด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี
3. ร้อยละ 85 ของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว และทรงตัวได้ดี
4. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้งเล่น
และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
5. ร้อยละ 85 ของเด็กรู้และปฏิบัติตน
ที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย

โครงการ กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
“สุขภาพดี ชีวีสดใส”
1.1.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
1.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาวัน/
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
1.3 กิจกรรมยามเช้า
1.4 กิจกรรมดื่มนมเพื่อสุขภาพ
1.5 กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก
1.6 กิจกรรมเรียนชมรมว่ายน้า
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3
1.7 กิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย/
การซ้อมหนีไฟ
1.8 บันทึกรับ – ส่งเด็ก
1.9 กิจกรรมร่วมมือร่วมใจใช้หมวกกันน็อค
1.10 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
1.11 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน (ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุม และแสดง
ออกทางอารมณ์ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่มีความร่าเริง
แจ่มใส สามารถแสดงอามรณ์
ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสมตามวัย
2. ร้อยละ 85 ของเด็กที่กล้าพูดกล้า
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
3. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น
4. ร้อยละ 85 ของเด็กสนใจศิลปะ –
ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ได้เหมาะสมตามวัย
5. ร้อยละ 85 ของเด็กมีจิตสานึกและ
ค่านิยมที่ดีเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่โรงเรียนกาหนด
6. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ปฎิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย

โครงการ กิจกรรม
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ
2.1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
กิจกรรมต่างๆ
2.2 กิจกรรมนันทนาการวันศุกร์
2.3 กิจกรรมนิทานยามเช้า
2.4 ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพ
2.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day
2.6 กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween Day
(ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม)
2.7 กิจกรรมยามเช้า
2.8 กิจกรรมวันไหว้ครู
2.9 กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.11 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2.12 กิจกรรมวันครู
2.13 กิจกรรมวันสุนทรภู่
2.14 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
2.15 กิจกรรมวันลอยกระทง
2.16 กิจกรรมวันสงกรานต์
(จัดช่วงเรียนซัมเมอร์
2.17 กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องใน
วันสาคัญ
3. โครงการการละเล่นของเด็กไทย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน (ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม

เป้าหมายที่ 4
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านสังคม
1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ได้
2. ร้อยละ 85 ของเด็กมีความเมตตา
กรุณา มีน้าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน
3. ร้อยละ 85 ของเด็กมีวินัยในตนเอง
เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
4. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เช่น การไหว้ การยิ้ม
การทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่
5. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถดูแล
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน รวมทั้งทิ้งขยะ
ได้ถูกที่ด้วยตนเอง
6. ร้อยละ 85 ของเด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
ด้านสติปัญญา
1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่สนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
2. ร้อยละ 80 ของเด็กที่อ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย
3. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ตั้งคาถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และค้นหา
คาตอบโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเองได้

โครงการ กิจกรรม
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
4.1 กิจกรรมเดินต่อแถวรถไฟ
4.2 กิจกรรมเด็กดีรู้จักการรอคอย
4.3 กิจกรรมCleaning day
4.4 กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องใน
วันสาคัญ
4.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
5. โครงการเพื่อนช่วยเพือ่ น

6. โครงการสร้างเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา
6.1 กิจกรรมนิทานยามเช้า
6.2 กิจกรรมอ่านดีทวีปัญญา
เสริมคุณค่าให้ชีวิต
6.3 การเรียนรู้แบบ Project Approach
6.3.1 โครงงานบูรณาการ
6.3.2 โครงงานบูรณาการ STEAM
6.4 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
6.5 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถระบุ
ปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้
5. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถในการคิด
รวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
6. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก
กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้

โครงการ กิจกรรม
6.6 กิจกรรม Science Show
6.7 กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดจาก
คอมพิวเตอร์ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
6.8 การบ้านประจาหน่วยการเรียนรู้
ประจาสัปดาห์ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3
7. โครงการทัศนศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 5
โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีการ
พัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของ
ท้องถิ่น มีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง และมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก
2. สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม และ
ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้และลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ
ความแตกต่างของเด็ก และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก
เป้าหมายที่ 6
1. สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสม
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน กับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครู
เป้าหมายที่ 7
ที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการ
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ อบรมศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับ
ด้านการจัดประสบการณ์
ชั้นเรียนอยู่ในระดับดีมาก

โครงการ กิจกรรม
8. โครงการพัฒนาและจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
8.1 กิจกรรมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
8.2 กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร

9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
9.1 กิจกรรมอบรมความรู้และบุคลากร
ทางการศึกษา
9.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(ต่อ)
เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 8
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ครูทุกคนได้รับการอบรมครบ 20 ชั่วโมงต่อ
ปี ตามที่คุรุสภากาหนด
3. ครูทุกคนรายงานผลการอบรม/สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมี
ทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สาคัญในการ
ออกแบบ การจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก
3. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัยของ
เด็กอยู่ในระดับดีมาก
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจอยู่ในระดับดีมาก
3. สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่
หลากหลาย มี
สื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ
สาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพื่อการสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับดีมาก
4. ครูร้อยละ 90 ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจาก
สื่อที่หลากหลาย

โครงการ กิจกรรม
9.3 กิจกรรมขยายผลการอบรม/
สัมมนาและศึกษาดูงาน

10. โครงการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน (สวนสวยด้วยมือเรา)
11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ในแหล่งการเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น
11.1 กิจกรรมทัศนศึกษา
11.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการสื่อเพือ่ การเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 9
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ กิจกรรม

1. สถานศึกษาจัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการอยู่ในระดับดีมาก

12. โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 10
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก
2. สถานศึกษามีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมาก
3. สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก
4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน

โครงการ กิจกรรม
13. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
13.1 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ปี
13.2 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี
13.3 กิจกรรมประเมินตนเองและ
จัดทารายงานประจาปี
13.4 กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษา
13.5 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
13.6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
13.7 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน
13.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการศึกษาของ
โรงเรียน
13.9 วารสารโรงเรียน
14. โครงการนิเทศการสอน

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 11
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
เป้าหมายที่ 12
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข

เป้าหมายที่ 13
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ค รู ทุ ก ค น ที่ จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา โดยมี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย
ด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ด้ า นสั ง คม และด้ า น
สติปัญญา ไม่มุ่ง เน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว
2. ร้ อ ยละ90 ของครู เ น้ น ให้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้แบบเรียน
ปนเล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
3. ร้อยละ 90 ของครูเปิดโอกาสให้เด็กเลือก
ทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ
ความสนใจ ความสามารถ จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
1. ครู ทุ ก คนมี ก ารจั ด ห้ อ งเรี ย นให้ ส ะอาด
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดง
ผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุมประสบ
การณ์ และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น
ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น

โครงการ กิจกรรม
15. กิจกรรมจัดทาแผน/ประเมิน
แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

16. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่าเรียน
17. กิจกรรมมุมประสบการณ์เพิ่ม
ความรู้ภายในห้องเรียน

2. ครู ทุ ก คนที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี สิ่ ง อ านวย 18. กิจกรรมผลิตสื่อการสอนให้
ความสะดวกสื่อทางการศึกษาและเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนการจัด
สารสนเทศ เช่น SmartPhone ลาโพงบลูทูธ ประสบการณ์
กล้องถ่ายรูป Laptop Computer เป็นต้น
3. ครูทุกคนผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ (ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 14
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู ทุ ก คนประเมิ นพั ฒนาการเด็ ก จาก
กิ จ กรรมและกิ จ วั ต รประจ า วั น ด้ ว ย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ
2.ร้ อ ยละ100 วิ เ คราะห์ ผ ล การประเมิน
พั ฒ นาการเด็ ก โดย ผู้ ป กครองและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ส่ ว นร่ ว ม และน าผลการ
ประเมิ น ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ กิจกรรม
19. กิจกรรมจัดทาเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
20. กิจกรรมประเมินสรรถนะของ
เด็ก -ปฐมวัย สาหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้โดดเด่น
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 15
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียนที่โดดเด่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่มีมรรยาทงาม
2. ร้อยละ 85 ของเด็กที่มีวินัยในตนเอง
ทิ้งขยะถูกที่

โครงการ กิจกรรม
21. กิจกรรมการประกวด
มรรยาทไทย
22. กิจกรรมรีไซเคิล

ระดับขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
เป้าหมาย
เป้าหมายที่1
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิด
คานวณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี ทักษะในการอ่าน
การเขียนการสื่อสารและการคิ ดค านวณ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ล ะ
ระดับชั้น
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยเหมาะสมตามเกณฑ์
1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเหมาะสมตามเกณฑ์
1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเหมาะสมตามเกณฑ์
1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเหมาะสมตาม
เกณฑ์
1.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
ด้ า นการสื่ อ สาร(พู ด ,เขี ย น)ภาษาไทย
เหมาะสมตามเกณฑ์
1.6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
ด้านการสื่อสาร(พู ด,เขียน)ภาษาอั ง กฤษ
เหมาะสมตามเกณฑ์
1.7 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
ด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามเกณฑ์

โครงการ กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
1.1 กิจกรรมไทยช่วยไทย
1.2 กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก
1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน
1.4 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย
1.5 กิจกรรมเดอะ พิซซ่า คอมปะนีชวนน้อง
อ่าน
1.6 กิจกรรมชวนอ่านยามเช้า
1.7 กิจกรรมภาษาพาทีทวีปัญญา
1.8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน
1.10 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
1.10 กิจกรรม Spelling Bee
1.11 กิจกรรม Daily Conversation
1.12 กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ประจาเดือน
1.13 กิจกรรมคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง
1.14 กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหา
1.15 กิจกรรมเกม 24
1.16 กิจกรรมคณิตจินตนาการ
1.17 กิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ยามเช้า
1.18 กิจกรรมคณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น(ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานในด้านการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ใ น 5 กลุ่ ม สาระหลั ก ได้ แ ก่
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
2.ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 80 มี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ในการทากิจกรรมในชั้นเรียน

โครงการ กิจกรรม
2.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
2.1กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ก้าวทันโลกทัน
เหตุการณ์
2.2กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
3.โครงการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
3.1 กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ประจาเดือน
3.2 กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน
3.3 กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหา
3.4 กิจกรรมเกม 24
3.5 กิจกรรมคณิตจินตนาการ
3.6 กิจกรรมคณิตคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง
4. โครงการหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4.1กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
4.3 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์
4.5 กิจกรรมตอบคาถามสารานุกรมไทย
5. โครงการหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
5.1 กิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน (Reading / Spelling /
Speaking)
5.2 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ
(Dictionary Usage)
5.3 กิจกรรมแข่งขันหาคาศัพท์จากตาราง
(Word search) โดยใช้คอมพิวเตอร์
5.4 กิจกรรมแข่งขันตอบปริศนาคาทาย
(Riddles)
5.5 กิจกรรมเสริมทักษะเกมต่อคา (Word
Domino)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น(ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
เป้าหมายที่ 3
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบและ
ตัดสินใจ

โครงการ กิจกรรม
6.โครงงานบูรณาการ
6.1 กิจกรรมบูรณาการ
6.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
6.3 กิจกรรมทักษะชีวิต
6.4 กิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM
6.5 กิจกรรม SMT

1.ร้อยละ80ของผู้เรียนที่มีผลงานนวัตกรรม
จากกิจกรรมการเรียนรู้และโครงงานตาม
ศักยภาพของผู้เรียน
2.ร้อยละ80ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการ
ทางานเป็นทีม
3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากโครงงาน
เป้าหมายที่ 4
1.ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เ รี ย นที่ ส ามาร ถใ ช้
ผู้เรียนมีความสามารถใน คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
การใช้เทคโนโลยี
เหมาะสม เคารพกฎหมายและกฎระเบียบ
สารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิ ว เตอร์ / ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป็ น ผู้ ส่ ง สาร ที่ มี
มรรยาท
2.ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เก็บรวบรวมข้อมูลและนา
ข้อมูลไปใช้อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม

7.โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ
7.1 กิจกรรมบูรณาการ
7.2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
7.3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM
7.4 กิจกรรม SMT
7.5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

8.โครงการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
8.1 กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์
8.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้
8.3 กิจกรรมวาดภาพระบายสีในกิจกรรม
และวันสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น(ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 5
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
2.ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ใน 5 กลุ่มสาระหลักเป็นไปตามเป้าหมาย
3. ร้อยละ80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ
เป้าหมายที่ 6
1.ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ คนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรในการเรียน
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

โครงการ กิจกรรม
9.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
9.1กิจกรรมติว NT และ O - NET
9.2 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ
(O - NET )

10. กิจกรรมทักษะชีวิต
11. กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท.
12. กิจกรรมแนะแนว

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกาหนด
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 7
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 8 ประการและค่านิยมพื้นฐาน
ตามหลักสูตรในระดับ 2 ขึ้นไป
2.ร้อยละ80 ของผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 12 ประการ
เป้าหมายที่ 7
1.ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ผู้เรียนมีความภูมิใจใน เห็นคุณค่าความเป็นไทย
ท้องถิ่นและความเป็น 2.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ไทย
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
1.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
2.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

1.ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าความเป็นไทย
2.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีตามประเพณีไทย
3.ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมระลึก
ถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์

เป้าหมายที่ 8
1.ผู้เรียนทุกคนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ
ร่วมกันบนความ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา
แตกต่างและ
หลากหลาย

โครงการ กิจกรรม
13. กิจกรรมรีไซเคิล
14. กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย

15.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
15.1 กิจกรรมวันลอยกระทง
15.2 กิจกรรมวันสงกรานต์
16.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
16.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
16.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา
16.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษาและ
อาสาฬหบูชา (ถวายเทียนพรรษา)
16.4 กิจกรรมอบรมจริยธรรม
16.5 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
17.โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที
17.1 กิจกรรมวันไหว้ครู
17.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
17.4 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
17.5 กิจกรรมถวายราชสดุดี
17.6 กิจกรรมมุทิตา – กตัญญู
18.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
18.1 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
18.2 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน
18.3 กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย กาหนด (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายที่ 9
1.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้าหนัก ส่วนสูงเป็นไป
ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง ตามเกณฑ์
ร่างกาย และจิตสังคม 2.ผูเ้ รียนร้อยละ 90 มีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิตให้มีสุขภาพดีจากการออกกาลัง
กายเป็นประจา สม่าเสมอ

โครงการ กิจกรรม
19.โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส
19.1 กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
19.2 กิจกรรมออกกาลังกายยามเช้า
19.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
19.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาวัน
19.5 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
19.6 กิจกรรมปลอดลูกน้า ยุงลาย
19.7 กิจกรรมมาดื่มนมกันเถอะ
3.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน 20.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้
20.1 กิจกรรมการเรียนการสอนครูตารวจแดร์
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
(D.A.R.E) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
20.2 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ D.A.R.E.
4.ผู้เรียนทุกคนรักษาสุขภาพตนเองไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด

20.3 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
20.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 10
โรงเรี ย นสมาคมสตรี
ไ ท ย มี เ ป้ า ห ม า ย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ โ ร ง เรี ย น ก า ห น ด
อย่ า งชั ด เจน และมี
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการที่มีคุณภาพของ
โรงเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถาน ศึ ก ษาที่ มี ก าร ก าหน ดเป้ า ห ม า ย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสัง คมอยู่ ใน
ระดับดีมาก

โครงการ กิจกรรม
21.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
21.1 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามปี
21.2 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
21.3 กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทารายงาน
ประจาปี
21.4 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา

2.สถานศึกษาสามารถบริห ารจัดการคุ ณ ภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ ใน
ระดับดีมาก
3.สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ
พั ฒ น าคุ ณ ภาพ ก าร ศึ ก ษา มี ก าร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมาก
4.ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิ ดชอบต่ อ ผล
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
1.สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารบริห ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ างนม
โรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพและโปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้อยู่ในระดับดีมาก
2.สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารการติ ด ตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก
1.สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณอาหาร
กลางวันที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อยู่
ในระดับดีมาก
2.อาหารกลางวันที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

21.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
21.6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
21.7 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
21.8 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
21.9 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
21.10 วารสารของโรงเรียน

22.โครงการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน
22.1 กิจกรรมสรรหาบริษัทนมโรงเรียนที่มี
คุณภาพ
22.2 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน
23.กิจกรรมโภชนาการดีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล (ต่อ)
เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 11
โรงเรี ย นสมาคมสตรี
ไทย มีการดาเนินงาน
พั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบ
ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 12
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารพั ฒ นา
ครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี
ความเชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก
2.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน
3.การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอยู่ใน
ระดับดีมาก
1.สถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ทันสมัยทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อ ง
และสังคมปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก
2.สถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิต จริง
และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายอยู่ ใ นระดั บ ดี
มาก

โครงการ กิจกรรม
24.โครงการนิเทศการสอน

1ผู้บริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก
2.ผู้บริหารที่จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีมาก
3.ครูทุกคนได้รับการอบรมครบ 20 ชั่วโมงต่อปี
ตามที่คุรุสภากาหนด
4.ครู ทุ ก คนรายงานผลการอบรมสั ม มนา และ
ศึกษาดูงาน
5.ครูทุกคนนาผลการอบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู

26.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
26.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน
26.2 กิจกรรมรายงานและขยายผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

25.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน
25.1 กิจกรรมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
25.2 กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล(ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายที่13
โรงเรี ย นสมาคมสตรี
ไ ท ย มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพและสั ง คมที่
เอื้ อ ต่ อ ก าร จั ด ก า ร
เรียนรู้

เป้าหมายที่ 14
โรงเรี ย นสมาคมสตรี
ไทย มี ร ะบบเทคโน
โลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
สนั บ สนุ น การบริ ห าร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและ/-ภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสัง คมที่เอื้อต่อการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามปลอดภั ย อยู่ ใ น
ระดับดีมาก
2.สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ แ หล่ ง
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก
3.ครูร้อยละ 90 ใช้แหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจาก
สื่อที่หลากหลาย
1.สถานศึกษาที่จัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีมาก
2.สถานศึกษาที่ให้บริการเทคโนโลยีใน การ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

โครงการ กิจกรรม
27.โครงการส่งเสริมสภานักเรียน
28.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
28.1 กิจกรรมทัศนศึกษา
28.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
29.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
29.1 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
29.2 เวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

30.โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 15
ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เป้าหมายที่ 16
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
เป้าหมายที่ 17
ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ กิจกรรม
1.ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุ 31.กิจกรรมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
2.ครูร้อยละ90 เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวัน
3.ครูร้อยละ 90 ที่มีการบริหารจัดการ
ผู้เรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
1.ครูทุกคนที่มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวย
32.กิจกรรมผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสะดวกสื่อทางการศึกษาและ
แผนการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ครูทุกคนผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน
1.ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบและประเมิน 33. กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนชัดเจนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2.ครูทุกคนนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
3.ครูทุกคนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายที่ 18
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีมรรยาทงาม
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มี
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 2.ร้อยละของผู้เรียนที่ทิ้งขยะลงถัง
ของโรงเรียนที่โดดเด่น

โครงการ กิจกรรม
34.กิจกรรมประกวดมารยาท
35. กิจกรรมรีไซเคิล

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 19
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยมีการจัดโครงการ
พิเศษสนองต่อ
นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอพียง

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาจีน

โครงการ กิจกรรม
36.โครงการบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
36.1 กิจกรรมรีไซเคิลกระดาษ
36.2 กิจกรรมถุงนมสร้างสรรค์
37.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาสู่สากล
37.1 กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
(Fun Language)
37.2 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีน

ส่วนที่ 4
แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ด้านวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
- ทัศนศึกษา
- โภชนาการ
- โครงาน
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- การเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา)
- สร้างสรรค์พัฒนา
- ภาษาอังกฤษ
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
4. โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการการอ่าน คิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา
5. โครงการนิเทศติดตาม
- นิเทศการเรียนการสอน
- ติดตามงานรายเดือน
6. โครงการพัฒนาระบบการวัด ประเมินผลในชั้นเรียน
- เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการประเมินผล
- กิจกรรมอบรมครู
- กิจกรรมพัฒนาการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ข้อสอบของโรงเรียน

งบประมาณ
2,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
11,900 บาท
16,500 บาท
45,000 บาท
12,000 บาท
6,000 บาท
30,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท

5,000 บาท

1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหมวดวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านภาษาไทย ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ รู้จักนาข้อมูลที่ได้จาก
การค้นคว้ามาปรับใช้ในการเรียน และชีวิตของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าในภาษาไทยอันเป็นภาษาประจาชาติไทยและรู้จัก
อนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นมรดกทางภาษาอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
4. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและเขียน
5. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมรรยาทในการฟัง การพูด การอ่านและเขียน
6. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักวางแผนการทางาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหมู่
คณะได้
1.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่านและเขียน คิดเป็น ร้อยละ 80
- ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ รู้จักนาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามา
ปรับใช้ในการเรียน และชีวิตของตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 80
- ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค่ า ในภาษาไทยอั น เป็ น ภาษาประจ าชาติ ไ ทย และรู้ จั ก
อนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นมรดกทางภาษาอยู่คู่ชาติไทยสืบไป คิดเป็นร้อยละ 80
- ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและเขียน
คิดเป็นร้อยละ 80
- ผู้เรียนเป็นผู้มีมรรยาทในการฟัง การพูด การอ่านและเขียน คิดเป็นร้อยละ 80
1.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 17 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวันไหว้ครู
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน
3. กิจกรรมแข่งขันเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
4. กิจกรรมไทยช่วยไทย (อ่านภาษาพาทีทวีปัญญา)
5. กิจกรรมอ่านภาษาไทยยามเช้า
6. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยกับบทร้อยกรอง
7. กิจกรรมวันสุนทรภู่

8. กิจกรรมชวนน้องอ่านร่วมกับ The Pizza Company
9. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
10. กิจกรรมพัฒนาลายมือ
11. กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
12. กิจกรรมวันแม่
13. กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้
14. กิจกรรมวันพ่อ
15. กิจกรรมฝึกพูดวันละนิด กล้าคิดกล้าแสดงออก
16. กิจกรรมยอดนักอ่าน
17. กิจกรรมสารานุกรมน่ารู้

2. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหมวดคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิดคานวณ คิดหลากหลายใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงความรู้กับวิชาอื่น
3. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เพื่อให้นักเรียนทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
6. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ
2.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 – ชั้นประถมปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะด้านการคิดคานวณ คิดหลากหลาย และใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับความรู้วิชาอื่น คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 80
2.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมคณิตคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง
2. กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์
3. กิจกรรมคณิตจินตนาการ

4. กิจกรรมคณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์
5. กิจกรรมแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
6. กิจกรรมสูตรคูณหรรษาท้าให้ท่อง
7. กิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อ Open – House (SMT)
8. กิจกรรมเกม 4 สหาย (ป.1-ป.2)
9. กิจกรรมเกม 24 (ป.3-ป.6)
10. กิจกรรมคิดในใจยามเช้า (ห้องประชิณ โสภณพนิช)

3. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหมวดภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563
3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การอ่าน การพูด
และ การเขียน นาไปปรับใช้ในการดารงชีพได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเกิด
การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความกระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมของหมวดภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ 95
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในด้าน การฟัง การอ่าน การพูด และ การเขียน
คิดเป็นร้อยละ 75
- นักเรียนใช้ภาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเกิดการเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมคิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัดคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในกระบวนการกลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 75
- นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ 80
3.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรม Good Morning SST.

2. กิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (Reading / Spelling / Speaking)
2.1 กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (Daily Conversation)
2.2 กิจกรรมการใช้ประโยคคาสั่ง/ขอร้อง/ขออนุญาตในสถานศึกษา (Classroom Language)
3. กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ (Dictionary Usage)
4. กิจกรรมแข่งขันหาคาศัพท์จากตาราง (Word search) โดยใช้คอมพิวเตอร์
5. กิจกรรมแข่งขันตอบปริศนาคาทาย (Riddles)
6. กิจกรรมเสริมทักษะเกมต่อคา (Word Domino)
7. กิจกรรมวันแม่ (Mother’s Day)
8. กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day)
9. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน (White Devolopmeant)
10. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Read and Learn)
11. กิจกกรมเสริมทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัยปีที่ 3

4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563
4.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาและปฏิบัติตนเป็นผู้ มี คุ ณ ธ ร รม
จริยธรรม เห็นความสาคัญของการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี ค วามสนใจใฝ่ ศึ ก ษาหาความรู้ ทั้ ง ติ ด ตามข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ และ
เทคโนโลยี ทันโลกทั้งยังสามารถนาข้อมูลเผยแพร่นาเสนอความรู้แก่ผู้อื่นได้
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีมรรยาทแบบไทย มี ค วามรู้ สึ ก รั ก และภาคภู มิ ใ จในสิ่ ง ที่ บ รรพ บุ รุ ษ
สร้างสรรค์
รักษาไว้ให้
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ใ นฐานะพลเมื อ งไทยที่ ดี แ ละการปฏิ บั ติ ต นในวิ ถี
ประชาธิปไตย
5. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนการทางานกิจกรรม
ร่วมกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข
6. เพื่อให้มีทักษะที่สาคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี
7. เพื่อนาความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมของหมวดวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80

- นักเรียนเป็นผู้มีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั้งติดตามข่าวสารเหตุการณ์แ ละเทคโนโลยีรอบตัว
ทันโลกทั้งยังสามารถนาข้อมูลเผยแพร่นาเสนอความรู้แก่ผู้อื่นได้ คิดเป็น
ร้อยละ 80
- นักเรียนเป็นผู้มีมรรยาทแบบไทย มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไทย สร้ า งสรรค์
รักษาไว้ให้ คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยที่ดีและการปฏิบัติตนในวิถี ประชาธิปไตยคิดเป็น
ร้อยละ 80
- นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนการทางาน,กิจกรรมร่วมกับหมู่คณะ
ได้อย่างมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามวัตถุประสงค์โดยประเมินจากแบบประเมินของทุก
กิจกรรมและการสังเกตของคณะครูในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80
4.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2. กิจกรรมสาร ส.ส.ท.
3. กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์
4. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
5. กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
6. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
7. กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย
8. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
9. กิจกรรมวันยุทธหัตถี
10. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
11. กิจกรรมวันมาฆบูชา

5. โครงการ / กิจกรรมแผนงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
5.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนักและสานึกในการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรม
ตามคาสอนของพระพุทธศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพกาย และใจ ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง
รู้จักดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองและที่ดารงชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข

5.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
สาระสร้างสรรค์พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี สามารถอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักหน้าที่ มี
ระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ 80
- นั ก เรี ย นมี ค วามตระหนั ก และส านึ ก ในการเป็ น พลเมื อ งดี มี ค วามรั ก ชาติ เทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมตามคาสอนของพระพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 90
- นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ ให้มีพลานามัยที่แข็ง แรงและดารง
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข คิดเป็นร้อยละ 80
5.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 23 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวันไหว้ครู
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
6. กิจกรรมวันลอยกระทง
7. กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
8. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
9. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่
10. กิจกรรมวันเด็ก
11. กิจกรรมวันครู
12. กิจกรรมกีฬาสี
13. กิจกรรมยามเช้า
14. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป. 4- ป. 6
15. กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสารอง-เนตรนารี ป. 1-3
16. กิจกรรมสภานักเรียน
17. กิจกรรมรีไซเคิล
18. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายและฟัน
19. กิจกรรมดื่มนมเพื่อสุขภาพ
20. กิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย

21. กิจกรรม มุทิตา – กตัญญู
22. โครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกกันน็อค
23. กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ

6. โครงการวิชาการด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
6.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน
3. เพื่อนาผลการประเมินพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในด้านการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
5. เพื่อจัดทาการวิเคราะห์ข้อสอบในสาระหลัก ได้แก่ สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสาระภาษาอังกฤษ
6.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้รับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีการเรียนโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การสอบ Pre-Test
2. การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2
3. การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2
4. การวิเคราะห์ข้อสอบ
5. การสอบ O-NET , NT และ RT

7. โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2563
7.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ เทคนิค/สื่อการเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน
3. เพื่อกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นในการนากระบวนการและเทคนิคการสอนใหม่มาจัดการ
เรียนรู้

7.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูทุกคนได้เข้ารับการนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อยู่ระดับคุณภาพดี – ดีมาก ไม่ต่ากว่า ร้อยละ75
7.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน 3 กิจกรรม
1. นิเทศการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC
2. ติดตามงานรายเดือน
3. การเยี่ยมห้องเรียน

8. โครงการแผนงานพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563
8.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อให้คุณครุและบุคลากรทางการศึกษานาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังรวมทั้งนามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพให้แก่ครู
8.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่
ปีละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง / คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหาการเรียนรู้
รวมทั้งการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย
8.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. ส่งบุคลากรครูเข้าร่วมการอบรมตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การจัดการเรียนการสอน Online ผ่านแอปพลิเคชั่น Line
- การใช้บทเรียน Online ผ่าน www.virtualschool.club (บริษัทบางกอกซอฟแวร์)
- การสร้างสื่อการสอนด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point และ เว็บไซต์ Kahoot.it
- การฝึกพิมพ์ดีด ผ่านโปรแกรม Microsoft Word และ เว็บไซต์ www.thaiedu.net

3. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

9. โครงการแผนงานสวัสดิการครู ปีการศึกษา 2563
9.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางานของครูและลดภาระที่มีผลกระทบต่อครูทั้งด้านการเงินและจิตใจ
9.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกท่านมีขวัญกาลังใจในการทางาน รักองค์กรและปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ได้เต็มศักยภาพ
9.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเงินกู้ ส.ส.ท.
2. กิจกรรมช่วยเพื่อนครู
3. กิจกรรมบุคลากรทางานตลอดปี
4. กิจกรรมบุคลากรทางานนานปี
5. กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเกิดและวันขึ้นปีใหม่
6. กิจกรรมสี่แยกอุรุพงษ์ Restaurant
7. กิจกรรมกองทุนครูอาวุโส
8. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข (ตรวจสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง)

10. โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2563
10.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันและบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความรักภาคภูมิใจในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง
10.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- นักเรียน ครู ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ทางโรงเรียนและชุมชนจัด
ขึ้น
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และเห็นความสาคัญของ
การเข้าร่วมกิจกรรม

10.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
2. กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
3. กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสาคัญ
4. กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกมาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่นๆ
5. กิจกรรมรับทุนการศึกษา (ภายในและภายนอก)

11 โครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
11.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ และเป็นที่น่ามองของบุคคลทั่วไป
2. เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดโปร่ง มีความร่มรื่น และน่าอยู่
3. เพื่อให้เครื่องเล่นมีความสวยงาม ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
11.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และน่าอยู่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษา
สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนนักเรียนระดับปฐมวัยได้เล่นเครื่องเล่นอย่างมีความสุข
11.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมจัดแต่งต้นไม้
(ตัดแต่งต้นไม้รอบรั้วภายในโรงเรียน)
2. กิจกรรมต้นไม้มีชื่อ
(ติดป้ายชื่อต้นไม้)
3. กิจกรรมปรับปรุงเครื่องเล่น
4. กิจกรรมพันธุไ์ ม้งามตา
(ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับรอบบริเวณภายในโรงเรียน)
5. กิจกรรมผักสวนครัวในรั้วส.ส.ท. (ปลูกผักสวนครัว ด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียน)

12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
12.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สาหรับปรับปรุงห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
12.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑ์สาหรับปรับปรุงห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

13. โครงการบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงเรื่อง อยู่อย่างไทยด้วยวิถีชีวิต
พอเพียง ปีการศึกษา 2563
13.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด สร้างสรรค์งาน ทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีความสุข
13.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงงานบูรณาการ การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เรื่อง อยู่อย่างไทยด้วยวิถีชีวิตพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนเห็นคุณค่าจากการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 80

14. โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2563
14.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ทางวิชาการผ่านเว็บไซด์การศึกษา
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์ดีดผ่านเว็บไซต์และโปรแกรม Computer
3. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
14.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี คิดเป็น
ร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 85

14.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. การตอบคาถามทางวิชาการผ่าน www.kahoot.it
2. การฝึกพิมพ์ดีด ผ่านโปรแกรม Microsoft Word และ เว็บไซต์ www.thaiedu.net

15. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลการสอบ RT,NT และ O-NET ปีการศึกษา 2563
15.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ RT , NT และ O-NET ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ
2 เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ RT , NT และ O-NET ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น

15.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมการทดสอบทางวิชาการ O-Net
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ทุกคน เข้าร่วมการทดสอบ NTและ RT
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ RT,NT และ O-NET ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ
- นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการประเมินระดับชาติ RT,NT และ O-NET ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น

16. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อชี้แจง / ทาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพของโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนมีความมุ่งหวังที่ศึกษาต่อ
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเลือกสถานศึกษาต่อที่เหมาะสม
4. เพื่อแนะนาแนวทางการเลือกศึกษาต่อตามความสนใจและเหมาะสม
16.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสนใจ พึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม และนาความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนใน
สถานศึกษาที่เหมาะสม ตามความสนใจและความถนัด คิดเป็นร้อยละ 100

17. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2563
17.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถการทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้
2. นักเรียนสามารถการวางแผนการและการแก้ปัญหาในการทางาน
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
17.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนรู้จักวางแผนในการทางานร่วมกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

18. โครงการส่งเสริมความรักชาติ
18.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย
ในแต่ละสมัยที่ทรงทาเพื่อประเทศไทย
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้สึกรัก ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์
4. ส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
5. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
18.2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความรักชาติ คิดเป็นร้อยละ 90
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยตระหนักถึง
ความสาคัญ และมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง
18.3 การเตรียมการดาเนินกิจกรรม / กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. การจัดป้ายนิเทศพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
- พ่อขุนรามคาแหงมหาราช (เดือนกรกฎาคม)
- พระเจ้าตากสินมหาราช และพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 – 10 (เดือนตุลาคม)
- พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระนารายณ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เดือนมกราคม 2564)

2. โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง “อยู่อย่างไทยด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง”
3. การฝึกฝนการร้องเพลง เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และการร้องเพลงเชิญชวนให้รักชาติ อาทิ เพลงต้นตระกูลไทย เพลงเราสู้
เพลงดอนเจดีย์

ส่วนที่ 5 การดาเนินงาน
เอกสารรายงาน การดาเนินงาน โครงการตามแนวปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนใน
การดาเนินงานดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณากาหนดแบบรายงานการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการแต่ ล ะโครงการ และการพิ จ ารณาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของโครงการของ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
1.2 ประชุ ม หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ หั ว หน้ า ระดั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ย เพื่ อ ชี้ แ จงการรายงานการด าเนิ น
กิ จ กรรมของโครงการ และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของโครงการ ภายในเดื อ นมี น าคม
2562
2. การดาเนินงาน
2.1 ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายวิชาการขั้น พื้นฐาน ฝ่ายกิจการนักเรี ยน ฝ่ายบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้าระดับ ประชุมเพื่อดาเนินการายงานการดาเนินกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 ดาเนินการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
2.3 ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจัดทาเล่มรายงานโครงการ
2.4 ผู้ช่วยผู้อานวยการแต่ละฝ่ ายรวบรวมผล รายงานการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุ ประสงค์ ข อง
โครงการและสรุ ป การด าเนิ น โครงการตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของโครงการ โดยจั ด ท าเป็ น รายงาน
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ด้านประชากร
3.1.1 คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ จานวน 16 โครงการ
3.1.2 นักเรียนระดับขั้นพื้นฐานจานวน 216 คน
3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนประมาณ 50 คน
3.2 ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( X )
3.3 เกณฑ์การแปลความหมาย (ร้อยละ)
80 – 100
ความหมาย
ดีมาก
70 – 79
ความหมาย
ดี
60 – 69
ความหมาย
พอใช้
ต่ากว่า 50
ความหมาย
ปรับปรุง

ส่วนที่ 6 ผลการดาเนินงาน
เอกสาร รายงานการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 จานวน 16 โครงการ
โดยรายงานการดาเนินงานกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้
1. โครงการ / กิ จ กรรม หมวดวิ ช าภาษาไทย กิ จ กรรมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ จ านวน 16 กิ จ กรรม
ประกอบด้วย
1.1 กิจกรรมคนเก่งเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนคาศัพท์ภาษาไทยและเขียนคาอ่านได้อย่างถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 95.00
ข้อเสนอแนะ
- ในปีการศึกษา 2563 ให้คุณครูบัน ทึก คะแนนการเขี ยนคาศัพ ท์ ลงในใบรายชื่อ ของนัก เรี ย นที่
ละระดับชั้นไว้เป็นรายครั้ง และสรุปคะแนนรวมเมื่อเขียนครบจานวน 10 ครั้ง เพื่อสรุปผลผู้ชนะในแต่ละเดือน
1.2 กิจกรรมกรรมพัฒนาลายมือ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการคั ดลายมือที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการร่วม
กิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.67
ข้อเสนอแนะ
- ในปีการศึกษา 2563 ขอให้คุณครูที่สอนภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น ส่งรายชื่อนักเรียนที่ผลการคัด
ลายมือที่ดีขึ้นให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อคุณครูผู้เป็นหัวหน้าดาเนินกิจกรรมจะได้จัดพิมพ์เกียรติบัตรได้ตรงตาม
เวลา
1.3 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยไปกับบทร้อยกรอง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เรียนรู้บทร้อยกรอง บทดอกสร้อย ทากิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิการตั้งคาถาม ตอบคาถาม การเขียนแสดงความคิดเห็น การวาดภาพบรรยายบทร้อยกรอง
การเขียน Mind Mapping คิดเป็นร้อยละ 98.48

1.4 กิจกรรมวันแม่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ร่วมกิจกรรมเขียนเรื่องเกี่ยวกับแม่ สร้างผลงาน PopUp แม่ของฉัน ผลงานโปรแกรม Paint ประกอบการแต่ง กลอนสี่ ผลงาน Pop-Up การแต่ง กาพย์ยานี 11
และผลงาน Power Point นักเรียนมีความพึงพอใจและเห็นว่ากิจกรรมมีส่วนปลูกฝังให้ระลึกถึงพระคุณของ
แม่ คิดเป็นร้อยละ 99.06
ข้อเสนอแนะ
- รูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป ควรปรับเปลี่ยน โดยเน้นให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น
1.5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ทากิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง การตอบ
คาถาม การแต่งเรื่องจากภาพ การแต่งประโยค การเขียน Mind Mapping ฯลฯ มีความพึงพอใจและเห็นว่า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนมีส่วนให้เกิดทักษะการเขียนสื่อสารที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
1.6 กิจกรรมวันสุนทรภู่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย ปี ที่ 1- ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ทั้ ง
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติสุ นทรภู่จากป้ายนิเทศ การระบายสีภาพตัวละคร การแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง เล่านิทานผลงานของท่านสุนทรภู่ ซึ่งกิจกรรมมีส่วนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ บุค คล
สาคัญด้านภาษาไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์
1.7 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเล่า
นิทานการขับร้องเพลงฉ่อย แข่งขันการโต้วาที กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมมีส่วนในการอนุรักษ์
ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจาชาติ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 96.89
ข้อเสนอแนะ
- การแข่งขันโต้วาทีในห้องประชุมชั้น 4 นักเรียนให้ความสนใจ เป็นผู้ฟังที่ดี มากกว่าการจัดบน
เวทีอุดมลักษณ์
1.8 กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ได้ร่วมการแข่ง ขันปริศนาอักษรไขว้ ที่เหมาะสมกั บ
ความสามารถของแต่ละระดับชั้น ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจและกิจกรรมมีส่วนสร้างมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย
คิดเป็นร้อยละ 100
1.9 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ร่วมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม หาความหมายของ
คาศัพท์ที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละระดับชั้น ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจและกิจกรรมมีส่วนสร้างมี
เจตคติที่ดีต่อภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- ในการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ควรให้นักเรียนเขียนระบุหน้าหนังสือที่นักเรียนค้นหา
ความหมายของคาศัพท์ไว้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเปิดพจนานุกรมในงานวิชาการภายนอก
โรงเรียน
1.10 กิจกรรมไทยช่วยไทย (อ่านภาษาพาทีทวีปัญญา)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ฝึกอ่านออกเสียงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ ร่วมตอบคาถาม
การเขียน Mind Mapping การตอบคาถาม การแต่งคาขวัญ หรือการวาดภาพประกอบ ฯลฯ นักเรียนมีความ
พึงพอใจ เกิดทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องและกิจกรรมมีส่วนฝึกการคิด สังเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 100

1.11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน The Pizza Company
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านหนังสือตามความสนใจได้อย่างหลากหลาย สรุป
ใจความสาคัญ เขียนย่อเรื่อง กิจกรรมก่อให้เกิดทักษะการอ่านและมีการพัฒนาตนเองในด้านการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 100
1.12 สรุปกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนได้อ่านศึกษาหาความรู้จากสารานุกรมไทยตาม
หัวข้อต่าง ๆ ร่วมตอบคาถามประจาเดือน กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้
สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 98.99
1.13 กิจกรรมยอดนักอ่าน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนได้อ่านศึกษาหาความรู้จากหลากหลายประเภท
เล่าถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้อ งเรียน กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 98.17
1.14 กิจกรรมอ่านภาษาไทยยามเช้า
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนได้รับการฝึกอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาไทยเป็น
รายบุคคล การอ่านพาดหัวข่าวและอ่านข่าวสั้น ๆ จากหนังสือพิมพ์ นักเรียนได้เห็นคาศัพท์แปลกใหม่ที่ใช้ถาม
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนได้รับความรู้ นาไปใช้ประโยชน์ เกิดทักษะการอ่านคาศัพท์ อ่านออก อ่าน
คล่องและอ่านได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100
1.15 กิจกรรมวันไหว้ครู
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนการ์ด “หนูรักคุณครู” เพื่อแสดงออกถึงการเป็นลูก
ศิษย์ที่ดี สร้างจิตสานึกให้รู้จักพระคุณของคุณครู กิจกรรมนี้มีส่วนปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อ
คุณครู คิดเป็นร้อยละ 100
1.16 กิจกรรมวันพ่อ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนการ์ด “บอกรักพ่อ” เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีที่มีต่อคุณพ่อ จากการประเมินพบว่านักเรียนเห็นมีความพึง พอใจในและกิจกรรมมีส่วนปลูกฝังให้
นักเรียนได้แสดงความรักและสานึกในพระคุณของคุณพ่อ คิดเป็นร้อยละ 99.30
2. โครงการ / กิ จ กรรม หมวดคณิ ต ศาสตร์ กิ จ กรรมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ จ านวน 7 กิ จ กรรม
ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมคณิตคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและนาความรู้ไ ปใช้ในการค านวณ และพัฒนาทักษะหา
คาตอบโจทย์ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- ควรทากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการฝึกทักษะนักเรียนในการคานวณได้อย่างรวดเร็ว โดย
การบอกโจทย์และตัวเลขให้นักเรียนหาคาตอบเองโดยไม่มีการทดในกระดาษและเป็นการื ฝึกสมาธิในการฟัง
ด้วย
2.2 กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และนาความรู้ไปพัฒนาทักษะการคิด
คานวณ ฝึกทักษะสมอง นาไปประยุกต์ใช้การหาคานวณได้ คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- เป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ และได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย คิด
เชื่อมโยงด้วยเหตุและผล และช่วยให้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2.3 กิจกรรมคณิตจินตนาการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เสริมสร้างการคิดแบบสร้างสรรค์ และนาความรู้
ไปใช้ในการคิดจินตนาการได้ คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกใหนักเรียนคิด จินตาการ และสร้างสรรค์ผลงานออกมา ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้
ตลอดไป
2.4 กิจกรรมคณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 – ชั้นประถมปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะสมองจากคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันคิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะสนุกแล้วยังได้ความรู้อีกด้วย
2.5 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และนาความรู้ไปพัฒนาทักษะการคิด
คานวณ ฝึกทักษะสมอง ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมนี้ควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นกระบวนการคิดที่ดี
2.6 กิจกรรมสูตรคูณหรรษาท้าให้ท่อง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม พัฒนาการส่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 โดยผ่านกิจกรรม
การเต้นและการนาไปประยุกต์ในการคิดคานวณ คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
- ควรดาเนินกิจกรรมนี้ต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกและฝึกการท่องสูตรคูณไปในตัว

2.7 กิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อ Open House (STEM)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เป็นผู้นา ผู้ตาม มีทัศนคติที่ดี กล้าแสดงออก รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนนความรู้และประสบการณ์จริงในการศึกษาคณิตศาสตร์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คิดเป็นร้อยละ 90
- นักเรียนเปิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 90
ปัญหาที่พบ
- ควรเพิ่มเวลาเข้าฐาน เนื่องจากนักเรียนบางกลุ่มทากิจกรรมที่กาหนดให้ไม่เสร็จ
ข้อเสนอแนะ
- กิ จ กรรมน่ า สนใจ ในแต่ ล ะฐานนั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง กล้ า แสดงออกในทางที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. โครงการ / กิจกรรม หมวดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 กิจกรรม Good Morning SST.
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์ มีทักษะการสื่อสาร เข้าใจและเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.82 กิจกรรมยามเช้าทีนี้ปฏิบัติต่อเนื่อง ในระดับชั้น
ปฐมวัยปีที่ 1-3 หลังจากเลิกกิจกรรมหน้าเสาธงจะมารวมกันหน้าเวทีใต้อาคาร เพื่อมี กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษง่ายๆในการเรียนการสอนมาเปิดให้นักเรียนฟัง ร้องประกอบ
ท่าทางเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ การใช้ภาษาจากเพลงด้วย
2.2 กิจกรรม Reading / Spelling และ Conversation ยามเช้า
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ วลี และข้อความได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมนี้ต้องขอความร่วมมือกับคุณครูต่างสาระ และในภาคเรียนที่ 2 จึงจะได้นิสิตฝึกสอนจาก
จุฬาลงกรณ์ มาช่วย สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการติวเข้มนักเรียนเพื่อการสอบ O-Net
3.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน Writing Development
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนรูปประโยคแนะนาตนเองและสิ่งใกล้ตัวไปทีละน้อยตามศักยภาพ
คิดเป็นร้อยละ 99.36 ตามความคิดเห็นของครูที่จัดกิจกรรมเห็นว่าเด็ก ๆ พัฒนาได้ดีขึ้นตามลาดับ คุณครูพึง
พอใจ
ข้อเสนอแนะ
- ใช้เวลาในการตรวจและอธิบายรายบุคคลมาก
3.4 กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ Dictionary Usage
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการหาคาศัพท์ในพจนานุกรม และหยิบใช้พจนานุกรมอังกฤษ
เมื่อไม่ทราบความหมายของคาศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 89.98
ข้อเสนอแนะ
- Dictionary ของนักเรียนหายบ่อย ครูให้นักเรียนยืมเพื่อนต่างห้องได้
3.5 กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา Classroom Language
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้เรียนรู้ประโยคคาสั่ง / ขอร้อง / ขออนุญาต ที่ใช้ในห้องเรียน ฟังและปฏิบัตติ ามได้
คิดเป็นร้อยละ 90.57
3.6 กิจกรรมแข่งขันหาคาศัพท์จากตารางโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ Wordsearch
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ เทคโนโลยี เรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ จ ากเกม บู ร ณาการความรู้ กั บ วิ ชา
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 92.44

ข้อเสนอแนะ
- ในปีการศึกษาต่อไปต้องการมีการแข่งขันเกม Kahoot (ภาษาอังกฤษ ) ในชั่วโมงวิชาคอมพิวเตอร์
3.7 กิจกรรมงานวันคริสต์มาส (Christmas Day)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 1-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ เข้ า ใจวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มของชาวตะวั น ตก น ามาปรั บ ใช้ ไ ด้
นักเรียนได้ทักษะการทางานร่วมกันและกล้าแสดงออกในทางที่ถูก
ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและระยะเวลาของกิจกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องของโรงเรียน
3.8 กิจกรรมบูรณาการวันแม่ (Mother’s Day)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับปฐมวัย 1-3 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 87.90
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความกตัญญู แสดงออกอย่างมั่นใจและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ สร้าง
ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 85.50 นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
- ใช้ Smart Classroom ช่วยสอนให้มากกว่าเดิม
4. โครงการ / กิจกรรม หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับ พิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10
4.2 กิจกรรมวิสาขบูชา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสาคัญของวันวิสาขบู
ชามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 96

4.3 กิจกรรมสาร ส.ส.ท.
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย/เทคโนโลยี/การทางานร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 85.71
4.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด นาความรู้ไปถ่ายทอดต่อผู้อื่น ทั้งมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.86
4.5 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนนาความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในชีวิตคิดเป็นร้อยละ 92.72
4.6 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางงวิทยาศาสตร์ ในบทบาทผู้นาและผู้ตาม
คิดเป็นร้อยละ 97.25
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดฐานกิจกรรมให้ห่างกัน เพื่อเสียงจะได้ไม่รบกวนกันและเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาเพื่อให้ได้
ความรู้ที่หลากหลาย
4.7 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนพึงพอใจและได้รับความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 100
4.8 กิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนนาความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติมรรยาทเพื่อนาไปใช้ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 95.55
ข้อเสนอแนะ
- ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากคณะครูให้ช่วยกันดูแลการปฏิบัติ
มรรยาทของนักเรียนให้เป็นกิจวัตร ควรมีการให้กาลังใจแก่ผู้ที่ประพฤติตนดี มีมรรยาทในชีวิตประจาวัน
4.9 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญและพึงพอที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.58
4.10 กิจกรรมวันยุทธหัตถี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันยุทธหัตถี รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.61
ข้อเสนอแนะ
- เปลี่ยนจากการแสดงบนเวทีเป็นชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวร ตอน ยุทธหัตถีเพื่อให้
นักเรียนซึมซับความรู้สึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้น
4.11 กิจกรรมวันมาฆบูชา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของวันมาฆบูชาคิดเป็นร้อยละ 90
ข้อเสนอแนะ
- เพิ่มอุปกรณ์ประกอบลีลาประกอบเพลง เพื่อเพิ่มสีสันให้น่าสนใจมากขึ้น
4.12 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนให้ความสนใจและได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 97.65
ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมตอบปัญหาความรู้จากป้ายนิเทศเป็นการกระตุ้นความสนใจในการอ่าน

5. โครงการ / กิจกรรมแผนงานกิจการนักเรียน กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน 23 กิจกรรม
ประกอบด้วย
5.1 กิจกรรมไหว้ครู
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันไหว้ครู และมีคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพครู
บูชาครู คิดเป็นร้อยละ 100
5.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดา พระบรมราชินี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสนใจจากการรับประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสาคัญ ของกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดา พระบรมราชินี คิดเป็นร้อยละ 100
5.3 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เป้ามายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 97.86
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 98.13
5.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพอใจ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ คิดเป็นร้อยละ 98.80
- นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของวันแม่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 100

5.5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนาสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่ว ม
กิจกรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 100
5.6 กิจกรรมวันลอยกระทง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเกิดความรัก ความตระหนัก และได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย
คิดเป็นร้อยละ 100
5.7 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
เป้ามายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 90.83
5.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ คิดเป็นร้อยละ 70
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนาสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 100
5.9 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม กินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และ มีความผูกพันต่อครูและเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 100

5.10 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ คิดเป็นร้อยละ 100
5.11 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันครูแห่งชาติ มีความกตัญญู เคารพครู บูชาครู
คิดเป็นร้อยละ 98.65
5.12 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องกฎ กติกา การแข่งขันและการออกกาลังกายที่ถูกต้อง ทาให้เกิดทักษะ
ทีถ่ ูกต้อง สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และมีความสนุกเพลิดเพลินใน
การออกกาลังกาย
5.13 กิจกรรมยามเช้า
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
5.14 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 – 6
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ คิดเป็นร้อยละ 97.34

5.15 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (Day Camp) ป.1-3
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ คิดเป็นร้อยละ 100
5.16 กิจกรรมสภานักเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะในการระดมความคิด การวางแผน มีลักษณะนิสัยรู้จักการร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันคิดเป็นร้อยละ 100
5.17 กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 และครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 85.58
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนและครูเห็นความสาคัญของการประหยัดอดออม ดาเนินชีวิตแบบพอเพียง และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยคัดแยกเศษวัสดุประเภทต่าง ๆ 85.10
- นักเรียนและครู มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 86.90
5.18 กิจกรรมมุทิตา กตัญญู
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะครูและผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมุทิตา กตัญญู คิดเป็นร้อยละ 100
5.19 กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับบริการตรวจสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพฟัน คิดเป็นร้อยละ 100

5.20 กิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมทุกคนในทุกเช้า คิดเป็นร้อยละ 99.4
5.21 กิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- คณะครูและนักเรียนเห็นความสาคัญของความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และสามารถ
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ คิดเป็นร้อยละ 99.16
5.22 กิจกรรมร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการร่วมใจใช้หมวกนิรภัย
คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีความรู้และปฏิบัติตามวินัยจราจรในการใช้
หมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 96.96
5.23 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.58
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีผลการประเมินการทางานร่วมกันโครงการทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 98.32
6. โครงการบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย นมี ค วามพึงพอใจในการเข้ าร่ วมกิจ กรรมในโครงงานบู ร ณาการ การหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนเห็นคุณค่าจากการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 80
- นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 80

7. โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2562
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูทุกคนได้เข้ารับการนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อยู่ระดับคุณภาพดี – ดีมาก ไม่ต่ากว่า ร้อยละ75
8. โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีละไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง / คน คิดเป็นร้อยละ 88.85
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญ หาการ
เรียนรู้ รวมทั้งการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย
9. โครงการงานสวัสดิการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกท่านมีขวัญกาลังใจในการทางาน รักองค์กรและปฏิบัติงานตามหน้าที่
ได้เต็มศักยภาพ
10. โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
10.1 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
10.2 กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90

บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ ผู้ปกครองและผู้สนใจ ตระหนักและดูแลสุขภาพของตนเอง 90
10.3 กิจกรรมทุนการศึกษา
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียน
ดี คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 15
10.4 กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ละเลยการไป
โรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 90
11. โครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และน่าอยู่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมใน
บริเวณโรงเรียนนักเรียนระดับปฐมวัยได้เล่นเครื่องเล่นอย่างมีความสุข
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ มุ่งสู่ผลการสอบ RT,NT และ O-NET
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมการทดสอบทางวิชาการ O-NET
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ O-NET ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ
- นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการประเมินระดับชาติ O-NET ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
13. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนรู้จักวางแผนในการทางานร่วมกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
14. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนที่เข้ากิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนมีความมั่นใจในการเลือกที่เรียนต่อเข้าม.1 คิดเป็นร้อยละ 100
- มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อตามความสนใจและเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 100
15. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 สามารถเก็บข้อมูลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพร้อม
เขียน สะท้อนผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
16. โครงการวิชาการด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้รับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีการเรียนโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
17. โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 85

สรุปผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนโดยการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ดังนี้
วันเดือนปี
15 มกราคม 2563

21 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

รายการ
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวัง” “SAIPANYA 5
G (GOAL , GOODNESS , GIFTED ,
GAMES , GUESTS)
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรม “69 ปี ศรีอยุธยาลาหน้าวิชาการ
เปิดบ้านสู่ชุมชน”โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์

ชื่อนักเรียน /รางวัลที่ได้รับ
ด.ญ. ศศิกานต์ ม่วงรัตน์ ป. 6/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันตอบปัญหาหลักภาษาไทย

ด.ญ. ฐานิต ปุสเดโว ป. 6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ด.ญ. บุณยวีร์ วงแสง ป. 5/1
ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ด.ญ. วชิราภรณ์ โพธิสาร ป. 6/2
ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันคัดลายมือ
ด.ญ. พิชชานันท์ งามดอกไม้ ป. 5/2
ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
งานนิ ท รรศวิ ช าการ “SL. OPEN HOUSE ด.ช. รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป. 6/1
2020”
ด.ช. ธนภัทร ดีจริงตระกูล ป. 6/2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ด.ญ. ณธิดา ลีละวงศ์
ป. 6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

สรุปผลงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียนโดยการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ดังนี้
วัน เดือน ปี
รายการ
21 มกราคม 2563 การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “69 ปี ศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์
- การแข่งขันคณิตคิดเร็ว (I.Q 180)
29 มกราคม 2563 การเข้าร่วมแข่งขัน “SL.OPEN HOUSE 2020” ณ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
- การแข่งขันเกม 24
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

4 กุมภาพันธ์ 2563 การเข้าร่วมแข่งขัน “งานมักกะสันนิทรรศน์ 62” ณ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
- การเข้าร่วมแข่งขันสูตรคูณ

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันคณิตคิดเร็ว (I.Q 180)
- ด.ช.รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเกม 24
- ด.ญ.พัชรีรัตน์ ใจเดียว ป.5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
- ด.ช.ธนภัทร ดีจริงตะกูล ป.6/2
- ด.ช.รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป.6/1
- ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์ ป.6/2
รางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ.พัชรีรัตน์ ใจเดียว ป.5/1
- ด.ญ.ลักษมณ ศรีเมือง ป.5/2
- ด.ช.รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป.6/1

สรุปผลงานหมวดวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียนโดย
การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ดังนี้
วัน / เดือน / ปี
15 มกราคม 2563

21 มกราคม 2562

29 มกราคม 2563

รายการ
การเข้าร่วมแข่งขัน “ กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน
วัง ” ณ โรงเรียนสายปัญญา
- การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สังคม
การเข้าร่วมกิจกรรม” 69 ปี ศรีอยุธยาล้าหน้า
วิชาการ ”
ณ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
-การแข่งขันตอบปัญหาสังคม

การเข้าร่วมงานนิทรรศวิชาการ “ SL. OPEN
HOUSE 2020” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย
- การประกวดมรรยาทไทย

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ป.6/2
ด.ญ.ณิชชา บุญประถัมภ์ ป.6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ป.6/2
ด.ญ.ณิชชา บุญประถัมภ์ ป.6/2
รางวัลชมเชย
ด.ช.กฤตเมธ บางแวก
ป.6/1
ด.ช.ภารุศ เพชรรัตน์
ป.6/2
ทีมที่1
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ภัทรพล ชนะชัย
ป.6/1
ด.ญ.หมั่นหยี ไท
ป.6/2
ทีมที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.กฤตเมธ บางแวก ป.6/1
ด.ญ.อิสราภรณ์ สุขสกุลรุ่งเรือง ป.5/2

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป.6/1
ด.ช.ธนภัทร ดีจริงตระกูล ป.6/2
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ป.6/2

สรุปผลงานสาระวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 สาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียนโดย การส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ดังนี้
วัน / เดือน / ปี

รายการ

15 มกราคม 2563 การเข้าร่วมแข่งขัน”กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวัง”
ณ โรงเรียนสายปัญญา
กิจกรรมการแข่งขันสะกดคาศัพท์
29 มกราคม 2563 การเข้าร่วมงานนิทรรศการ “SL OPEN HOUSE

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ญ. กมลวรรณ เทียมสุข ป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2020” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ด.ช. รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป.6/1

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

ด.ช. ธนภัทร ดีจริงตระกูล ป. 6/2
ด.ญ. ณธิดา ลีละวงศ์ ป.6/2

นักเรียนในปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าม. 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษ ( EP ) ที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ จานวน 5 คน ดังนี้
- เด็กหญิงกรวิภา

คงอินทร์

ป. 6/2

- เด็กหญิงกชพรรณ

ก้อนทอง

ป. 6/1

- เด็กหญิงกมลวรรณ

เทียมสุข

ป. 6/1

- เด็กหญิง ศศิกานต์

ม่วงรัตน์

ป. 6/1

- เด็กหญิงสกาวรัตน์

สิงขร

ป. 6/1

สรุปผลงานหมวดสร้างสรรค์พัฒนา ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 หมวดสร้างสรรค์พัฒนา ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนโดยการส่ง
นักเรียนร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ดังนี้
วัน / เดือน / ปี
25 กรกฎาคม 2562

รายการ
กิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย โดยการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย งาน "Young EXAT
Football cup" ที่สนามฟุตบอล TCFC
พระรามเก้า

15 มกราคม 2563

การเข้าร่วมแข่งขัน “กิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียนวัง” “SAIPANYA 5 G
(GOAL , GOODNESS , GIFTED ,
GAMES , GUESTS)
ณ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
- ด.ช. จีรายุทธ์ วิริยะพันธ์
- ด.ช. ปิติภัทร ชัยหนองบัว
- ด.ช. สายศีล ขุนกนก
- ด.ช. อธิชนันท์ เย็นประเสริฐ
- ด.ช. อนาวิล นิ่มเจริญ
- ด.ช. พีระวุฒิ สุขะ
- ด.ช. ปณิธาน เจริญลา
- ด.ช. ธนาธิป ทรัพย์สถาผผล
- ด.ช. กฤตภาส เผือกสาลี
- ด.ช. ฐาปนพงศ์ ศิริมนูญ
- ด.ช. กวิน
สุงสุวรรณ คนชุม
- ด.ช. ชโนดม เพ็งพารา
- ด.ช. ธณพล พันพูล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ
“คุณธรรมสร้างชาติ เทคโนโลยีล้ายุค”
- ด.ญ. วรัชญา มณีกุล ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ. ศศิกานต์ ปิ่นสุด ป.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขัน “การใช้โปรแกรมนาเสนอ”
(Presentation)
- ด.ญ. กัลยาณี เจริญลา ป. 6/1
- ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป. 5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ. วรัญธร ภู่วงษ์ ป. 6/1
- ด.ญ. วชิรภรณ์ โพธิสาร ป. 6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วัน / เดือน / ปี
21 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

รายการ
การเข้าร่วมกิจกรรม “69 ปี
ศรีอยุธยาล้าหน้าวิชาการ เปิดบ้านสู่
ชุมชน” ณ โรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขัน “การใช้โปรแกรมนาเสนอ”
(Presentation)
- ด.ญ. กัลยาณี เจริญลา ป. 6/1
- ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป. 5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสี
- ด.ญ. วรัชญา มณีกุล ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

งานนิทรรศวิชาการ
“SL. OPEN HOUSE 2020”
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

การประกวดวาดภาพระบายสี
- ด.ญ. วรัชญา มณีกุล ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโปรแกรม Power Point
- ด.ญ. วรัญธร ภู่วงษ์ ป. 6/1
- ด.ญ. ลักษมณ ศรีเมือง ป. 5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบคาถาม Kahoot
- ด.ญ. รีฮาน ก๊าซ ป. 6/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันฟุตซอล
- ด.ช. ปณิธาน เจริญลา
ป. 3/1
- ด.ช. สายศีล ขุนกนก
ป. 3/1
- ด.ช. ปิติภัทร ชัยหนองบัว ป. 3/2
- ด.ช. อนาวิล นิ่มเจริญ
ป. 4/1
- ด.ช. กวิน สุงสุวรรณ คนชุม ป. 4/2
- ด.ช. ธณพล พันพูล
ป. 6/1
- ด.ช. กฤตภาส เผือกสาลี
ป. 6/1
- ด.ช. ชโนดม เพ็งพารา
ป. 6/1
- ด.ช. อธิชนันท์ เย็นประเสริฐ ป. 6/2
- ด.ช. พีระวุฒิ สุขะ
ป. 6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ส่วนที่ 7 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
เอกสาร รายงานการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เ พื่อ
รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีการศึกษา 2562 โดยรายงานการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ ใช้แบบรายงานที่คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันจัดทา การประเมินผลดาเนินงาน
ใช้ค่าสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และเกณฑ์การประเมินใช้แบบร้อยละ
1. สรุป
1.1 โครงการในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 17 โครงการ สามารถจ าแนกความ
รับผิดชอบโครงการตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้ดังนี้ ฝ่ายวิชาการจานวน 12 โครงการ ,
ฝ่ายธุรการการเงินและอาคารสถานที่ จานวน 1 โครงการ , ฝ่ายบุคลากรและความสัมพันธ์ชุมชน จานวน 3 โครงการ ,
ฝ่ายกิจการนักเรียนจานวน 1 โครงการ
1.2 ทุกโครงการมีการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ บางโครงการมีการบูรณาการกิจกรรม
ของโครงการไว้ด้วยกันเพื่อลดเวลาในการบริหารจัดการ อาทิ โครงการบูรณการ STEM โครงการบูรณาการ เรื่อง
สถานที่ที่น่าสนใจในชุมชน
1.3 ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (X) อาทิ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ได้นาเสนอไว้ใน
สารสนเทศของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
2. อภิปราย
ผลการประเมินโครงการของโรงเรียนในเชิงคุณภาพทั้ง 17 โครงการ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ทุกโครงการ
และผลการประเมินดังกล่าว ทางโรงเรียนได้นาไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ
และด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 เงื่อนไขความสาเร็จในระดับปฏิบัติการ
การกาหนดกิจกรรมของทุกโครงการเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้รับผิดชอบ
โครงการ การดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมลงมือปฏิบัติให้งานสาเร็จ ส่งผลลัพธ์ต่อ
นักเรียนที่เป็นเป้าหมาย
3.2 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
บุคลากรสามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติง านได้อย่ างครบถ้วนและสามารถขั บ เคลื่อนงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง

