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                  บันทึกขอความ      
 

สวนราชการ            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ภาษาไทย/ 2558  วันที่  18  พฤศจิกายน  2558 

เร่ือง   รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ปงบประมาณ 2558                          
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ตามที่กลุมสาระวชิาภาษาไทยไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และดําเนนิการ
ตามโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระฯ  ประจําปการศึกษา 2558  จํานวน  3  แผนงาน  6  
โครงการ  11  กิจกรรม  นั้น 

 
บัดนี้  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดดาํเนินการตามงาน/โครงการ  ดังนี ้
1. ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  จํานวน    11 กิจกรรม 

ผลการปฏิบัติงานดังรายละเอียดที่แนบมาดวยแลวนี ้
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
 
 
 

(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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สารบัญ 
 

ลําดับท่ี งาน / โครงการ / กิจกรรม 
การปฏิบัติงานของบุคลากร                                                                                      
การจัดการเรียนการสอน                                                                                          
สรุปการใชงบประมาณ  ตามโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ  2558                           
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี 

 โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู 
1. รักการอาน  
2. จัดปายนิเทศ และจัดนิทรรศการ  
3. หมอภาษา  
4. ศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิต  
5. สดุดีกวีและวนัภาษาไทยแหงชาติ  
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

1. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสงัเกตการสอน    
 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  

1. สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย  
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1. การสรางและการผลิตสื่อการสอน  
2. พัฒนาศูนย E-LEARNING  และหองเรียนในฝน  

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ                
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

1. พัฒนาบุคลากร  
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ  
1. จัดซื้อซอมสรางวัสดุอุปกรณ  
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ปงบประมาณ 2558 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากร 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. การจัดโครงการ/กิจกรรมกลุมสาระ 

 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ชื่อ หนาที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
1.นางสาวภัทรนชุ   คําด ี - หัวหนากลุมสาระฯ 

- หัวหนาระดับ ม.1 
 

- ศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและชวีิต 
- สดุดีกวีและวนัภาษาไทยแหงชาต ิ
- นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสังเกต
การสอน 
- สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาไทย 
- พัฒนาบุคลากร 

2.นางสุภาภรณ   ภูระหงษ - รองหัวหนากลุมสาระฯ 
- หัวหนาระดับ ม.6 
- วัดผลกลุมสาระฯ 

- รักการอาน 
- นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสังเกต
การสอน 

3.นางสาวเกวลี  บุญบา - รองหัวหนากลุมสาระฯ 
- เลขานุการ 
- งานบรรณารักษหองสมุด 

- หมอภาษา 
 

4.นายอาทิตย  โสตถิรัตนพนัธ - ที่ปรึกษางานสารบรรณ 
- ที่ปรึกษาศูนย E-
Learning 

 

5.นางสาวรุงตะวนั     ทาโสต - แผนงาน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- หัวหนาระดับ ม.5 

- จัดปายนิเทศและจัดนิทรรศการ 
- การสรางและผลิตสื่อการสอน 
- พัฒนาศูนย E-Learning 
 

6.นายวุฒิพงษ  แสนรังค - สวัสดิการกลุมสาระฯ  
 

ชื่อ หนาที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
7.นายไพโรจน  อินตะภา - งานพสัดุกลุมสาระฯ 

- หัวหนาระดับ ม.4 
- จัดซื้อ-ซอมสรางวัสดุอุปกรณ 

8.นายสมพร  โพธิ์ศรี - เจาหนาที่ศูนย E-  
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Learning กลุมสาระฯ 
- งานสารบรรณกลุมสาระฯ 
- หัวหนาระดับ ม.3 

9.นางแสนสุข  คําแกว - งานวิจยั 
- ที่ปรึกษากลุมสาระฯ 
- หัวหนาระดับ ม.2 

 

10.นางพิมพสุภัค  บบุผา  - งานประชาสัมพนัธกลุม
สาระฯ 
- ที่ปรึกษากลุมสาระฯ 
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การจัดการเรียนการสอน  (เฉพาะรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 
 

 
ช่ือ-สกุล 

การจัดการเรียนการสอน 
สรุปการสอนแทน 

ภาค1/2558 
ภาค 1 / 58 
คาบ/สัปดาห 

ภาค 2 / 58 
คาบ/สัปดาห 

1.นางสาวภัทรนุช         คําดี 12 12 10 
2.นางสุภาภรณ            ภูระหงษ 18 18  
3.นางสาวเกวลี             บุญบา 16 19 9 
4.นายอาทิตย               โสตถิรัตนพันธ 13 -  
5.นางสาวรุงตะวัน         ทาโสต 16 22 9 
6.นายวุฒพิงษ              แสนรังค 18 18  
7.นายไพโรจน              อินตะภา 18 19  
8.นายสมพร                โพธ์ิศรี 19 19  
9.นางแสนสุข               คําแกว 18 - 9 
10.นางพิมพสุภัค          บุบผา 17 -  
11.น.ส.อรสา               ชาติรัมย 14 14  
12.นายรัชกฤต             ภูธนคณาวุฒิ 18 18  
13.นักศึกษาฝกสอน - 14  
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สรุปการใชงบประมาณ  ตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปงบประมาณ  2558 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
 

ท่ี งาน / โครงการ / กิจกรรม ไดรับงบฯ  ใชงบฯ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี 
โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรยีนรู 
1. รักการอาน - - ดําเนินการแลว 

2. จัดปายนิเทศ  - - ดําเนินการแลว 

3. หมอภาษา - - ดําเนินการแลว 

4. ศึกษาแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิต - - ดําเนินการแลว 

5. สดุดีกวีและวันภาษาไทยแหงชาต ิ - - ดําเนินการแลว 
 รวม    

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู    
1. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสังเกตการสอน - - ดําเนินการแลว 
 รวม    

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ    
1. สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย 3,000 1,250 ดําเนินการแลว 
 รวม 3,000   

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. การสรางและผลิตสื่อการสอน 2,686 2,684 ดําเนินการแลว 
2. พัฒนาศูนย E-learning และหองเรียนในฝน  - - ดําเนินการแลว 
 รวม 2,686 2,684  

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคณุภาพ               
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
1. พัฒนาบุคลากร            - - ดําเนินการแลว 
 รวม - -  

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
โครงการปรับระบบการบริหารและการจัดการ  
1. จัดซ้ือซอมสรางวัสดุอุปกรณ 3,000 - ดําเนินการแลว 
 รวม 3,000 -  
 รวมท้ังสิ้น 8,686 3,934  
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ  เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                  
กิจกรรม    รักการอาน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานผูเรียน  มาตรฐานที่  3.1 
ตัวบงชี้  สมศ. (    )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2 
แผนงาน   แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียน 
จุดเนนโรงเรียน   2, 6 
แผนงบประมาณ    - 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ  นางสุภาภรณ   ภูระหงษ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2557- -30  กันยายน  2558 
สถานที่   ศูนย E-Learning  หองเรียนในฝน  หนาลิฟทชั้น 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

  หองสมุด โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 
1. หลักการและเหตผุล   

           เพื่อพัฒนาผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  ใหผูเรียนมีความรู ทักษะหรือประสิทธิภาพในการอาน 
และเพื่อพัฒนานักเรียนในดานการคนควาหาความรู  สามารถจับใจความสาํคัญ คิดวิเคราะห และสังเคราะหได 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจงึจัดทําโครงการรักการอานข้ึน 

 
2.วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการอานเพื่อสรางสรรคความรูและจรรโลงใจ อันเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตที่ด ี
2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
3. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
1.นักเรียน รอยละ  80  มีนิสัยรัก
การอาน   

-การประเมินนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอาน   

   แบบประเมิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
2.นักเรียนสามารถอานและ
แสวงหาความรูไดดวยตนเองและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

สังเกตการณอานและการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
- แบบสาํรวจผลงาน 
- แบบสาํรวจรายการ 
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4. ผลการปฏิบตังิานตามเปาหมาย  
4.1 ดานปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน 
4.2  ดานคุณภาพ       นักเรียนสามารถพัฒนาความรูจากการอานและมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงข้ึน 

 

 งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 

  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน จัดตั้งคณะทํางาน 
1.2 ประสานงานกับงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
1.3 จัดเตรียมหนังสือท่ีกําหนดใหอาน 
1.4 จัดเตรียมหนังสือท่ีดีนอกเหนือจากท่ีกระทรวง 
1.5 ทําบรรณนิทัศนหนังสือท่ีกําหนด 
1.6 วางแผนกําหนดกิจกรรมในการอานและการประเมินผลการ

อาน 

นักเรียนรอยละ 
80  มีนิสัยรักการ
อาน 

นักเรียนสามารถพัฒนา
ความรูจากการอาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 
 

 1.7 ประชุมครูกลุมสาระภาษาไทย ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ 

 กิจกรรมท่ี 2 ขั้นดําเนินงาน 
2.1 ปฐมนิเทศนักเรียนแตระดับช้ัน 
2.2 จัดนิทรรศการหนังสือ 
2.3 รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจ 
2.4 กําหนดกิจกรรมท่ีจะใชปฏิบัตใินการแกปญหา 
2.5 ปฏิบัติงานตามกําหนดการท่ีวางไว 

 กิจกรรมท่ี 3 ขั้นสรุป 
3.1 ประเมินผลรายงานผล 

 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N= 88 )  ระดับความพึงพอใจ   มาก 

5.  งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 
1.1  ประชุมวางแผน จดัตั้งคณะทํางาน 
1.2  ประสานงานกับงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
1.3  จัดเตรียมหนังสือท่ีกําหนดใหอาน 
1.4 จัดเตรียมหนังสือท่ีดีนอกเหนือจากท่ีกระทรวง 
1.5 ทําบรรณนิทัศนหนังสือท่ีกําหนด 
1.6 วางแผนกําหนดกิจกรรมในการอานและการ 

ประเมินผลการอาน 

         

 1.7 ประชุมครูกลุมสาระภาษาไทย ช้ีแจงแนวทาง
ปฏิบัต ิ

         

2. กิจกรรมท่ี 2 ขั้นดําเนินงาน 
2.1 ปฐมนิเทศนักเรียนแตระดับช้ัน 
2.2 จัดนิทรรศการหนังสือ 
2.3 รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจ 
2.4 กําหนดกิจกรรมท่ีจะใชปฏิบัตใินการแกปญหา 
2.5 ปฏิบัติงานตามกําหนดการท่ีวางไว 
กิจกรรมท่ี 3 ขั้นสรุป 
3.1 ประเมินผลรายงานผล 
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หมายเหตุ  …………………………………………. 
 
6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น  102  คน  เปนนักเรียน   97  คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/....................  จํานวน  5  คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมรักการอาน มาก
นอยเพียงใด 

1 4.43 0.84 มาก 

2.กลุมสาระภาษาไทยจัดหาหนังสือสําหรับบริการนักเรียน
เพียงพอหรือไม 

4 4.24 0.84 มาก 

3.นักเรียนมีสถานท่ีและบรรยากาศเหมาะสมในการอาน
หนังสือ 

2 4.36 0.84 มาก 

4.นักเรียนมีสวนเขารวมในการแขงขันตามโครงการ 
“แขงขันทักษะทางภาษาไทย”  เพียงใด 

3 4.27 0.84 มาก 

5.หนังสือท่ีกลุมสาระฯ กําหนดใหนักเรียนอานมีจํานวนท่ี
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

5 4.10 0.88 มาก 

คาเฉลี่ย  4.28 0.85 มาก 
 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
- นาจะจัดหาหนังสอืที่หลากหลายประเภทมากกวานี ้
- ใหอานในแถวทุกเชากอนข้ึนหองเรียนเปนเวลา 15 นาท ี

 
7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

หนังสือท่ีมีอยูไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
 
8. ขอเสนอแนะ 

- 
 

 
 

          ลงชื่อ ….............……………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นางสุภาภรณ  ภูระหงษ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
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( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................   
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ภาพกิจกรรม รักการอาน 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                     
กิจกรรม    จดัปายนิเทศ และจดันิทรรศการ 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชีท้ี่ 3.2, 3.3     
ตัวบงชี้  สมศ. (   )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 4.4, 6.1, 6.2, 6.3 
แผนงาน    แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  
จุดเนนโรงเรียน   1 
แผนงบประมาณ    - 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวรุงตะวัน ทาโสต และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย. 2557 – ก.ย. 2558 
สถานที่   ศูนย e-Learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตผุล   

การจัดการเรียนการสอนจะใหสมัฤทธิ์ผลนัน้ จะดาํเนนิการสอนเพียงในบทเรียนหรือทํากิจกรรมเฉพาะใน
ชั่วโมงเทานัน้ไมเพียงพอ  นักเรียนควรที่จะไดมีสวนรวมในการสรางผลงาน  โดยอาศัยความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนเอง ในรูปของการทํางานเปนกลุม ตลอดจนเผยแพรผลงานออกมาในรูปของการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวเปนผลตอการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาวิชาภาษาไทยใหดียิ่งข้ึน     นอกจากนี้
วิธีการศึกษาที่ใหนักเรียนคนควา และเรียนรูดวยตนเอง นับเปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนจดจําบทเรียนไดนาน  การจัด
ปายนิเทศ  จัดนิทรรศการ  และบรรยากาศทางวชิาการในแตละหองเรียนจะเปนสวนชวยใหนกัเรียนเขาใจบทเรียน 
เปนการแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู และฝกการทาํงานเปนกลุม  มปีระโยชนแกผูจัดและคนอ่ืน ๆ และ
นักเรียนจะไดพฒันาความคิด เพิ่มพูนความรู  รูจักการคนควาเพิ่มเติมจากบทเรียนไดมากข้ึน และเพื่อพัฒนาการ
ประเมินตามตวับงชี้ที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง    ใหมีระดับการประเมินที่สูงข้ึน    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจงึจัดทาํโครงการจดัปายนิเทศและจัด
นิทรรศการข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากยิ่งข้ึน 
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสพฒันาความคิด ความอานของตนเองใหมากยิ่งข้ึน และรูจักคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง 
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 
2.4 เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเผยแพรความรูตาง ๆ เก่ียวกับภาษาไทยใหมากยิ่งข้ึน 
2.5 เพื่อสรางบรรยากาศทางวชิาการในชัน้เรียนและพืน้ที่ที่รับผดิชอบ 
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3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

นักเรียน  รอยละ 80   มีความคิด
สรางสรรค สามารถวางแผนและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

สังเกตการจัดทําปายนิเทศและ
การจัดนิทรรศการ 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
- แบบสาํรวจผลงาน 
- แบบสาํรวจรายการ 

 
4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  

4.1 ดานปริมาณ นักเรียน  รอยละ 80   มีความคิดสรางสรรค สามารถวางแผนและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

4.2  ดานคุณภาพ                 นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุม 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือแบงเนือ้หาการจัดนิทรรศการ 
1.2 ครูผูสอนประชุมนักเรียนเพือ่กําหนดกิจกรรม 
1.3 นักเรียนประชุมเพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

นักเรียนรอยละ 
80 มีความคิด
สรางสรรค  
 สามารถ
วางแผน  
ทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืนได 

นักเรียนมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับคนอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมที่ 2 การจัดปายนิเทศและจัดนิทรรศการ 

2.1 จัดปายนิเทศตลอดปเพื่อตอบสนองวาระแหงชาต ิ
 กิจกรรมที่ 3    สรุปการดําเนินการ 

3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N=  99 )  ระดับความพงึพอใจ  มาก 
 
5. งบประมาณ 

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุม 
1.1 ประชุมปรึกษาหารือแบงเนือ้หาการจัดนิทรรศการ 
1.2  ครูผูสอนประชุมนักเรียนเพื่อกําหนดกิจกรรม 
1.3 นักเรียนประชุมเพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

         

2. กิจกรรมที่ 2 การจัดปายนิเทศและจัดนิทรรศการ 
2.1  จัดปายนิเทศตลอดปเพื่อตอบสนองวาระแหงชาต ิ

   -      

3. กิจกรรมที่ 3    สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

         

4. สรุปผลการดําเนนิงาน          
 

หมายเหตุ  …………………………………………. 
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6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น ....................คน  เปนนักเรียน  99 คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/....................  จํานวน - คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดปายนิเทศ 1 4.34 0.82 มาก 
2.นักเรียนนําความรูจากปายนิเทศไปใชในการ
เรียนวิชาตาง ๆ ได 

2 4.26 0.86 มาก 

3.นักเรียนมีสวนรวมในการจัดปายนิเทศมากนอย
เพียงใด 

5 4.16 0.88 มาก 

4.นักเรียนนําความรูจากปายนิเทศไปเผยแพรตอ
ชุมชนมากนอยเพียงใด 

4 4.20 0.87 มาก 

5.นักเรียนคิดวาการจัดปายนิเทศในหองเรียน
สําคัญมากนอยเพียงใด 

3 4.23 0.87 มาก 

คาเฉลี่ย  4.24 0.86 มาก 
 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
1. ควรมีการจัดปายนิเทศ และตอบคําถามชิงรางวลั 
2. ควรมีการจัดประกวดปายนิเทศทุกปเพื่อเสริมสรางความรู และทักษะทางภาษาของนักเรียน 

 

7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
1. สถานที่ในการจัดปายนิเทศบางหองเรียนไมเปนที่เผยแพรแกนักเรียน เพราะอยูในอาคารชัน้ 5 หรือ 6 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรประชาสัมพนัธใหนักเรียนเห็นความสาํคัญ และประโยชนหรือสาระความรูที่จะไดรับจากปายนิเทศ 
 

 

 ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางสาวรุงตะวนั   ทาโสต และคณะ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

............/............./................ 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ  เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู  
กิจกรรม   หมอภาษา  
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชีท้ี่ 3.2     
ตัวบงชี้  สมศ. (  )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 3.2 ,4.2 
แผนงาน   แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  
จุดเนนโรงเรียน   1 
แผนงบประมาณ    -  
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวเกวลี  บุญบา  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 
สถานที่   ศูนย e-Learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตผุล   

ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการใชภาษาไทยในชีวติประจาํวันของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  พบวามปีญหา
ทุกทักษะ ทั้งฟง พูด อาน เขียน  และนบัวันจะเพิ่มพูนมากข้ึน เพราะความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารทาํให
สามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง  โดยเฉพาะดานการพูดและการอานที่มักพบวามปีญหา
เกิดข้ึนอยางมากมายดวยอิทธพิลของการสื่อสารในโลกที่เปนสากล  คนรุนใหมพูดภาษาไทยนอยลง  พูดภาษาไทย
ไมชัด  พูดผิดเพี้ยนไปไมเหมือนเดิม มีการเลียนเสียงภาษาตางประเทศ  ทําใหเสียงวรรณยุกตเลื่อนข้ึนไป  การใชคํา
ทับศัพทโดยไมจาํเปน  ใชสํานวนภาษาตางประเทศหรือใชภาษาไทยแตไมใชสาํเนียงไทย  ซึง่จะพบไดจากการรับ
สารจากสื่อตางๆ  โดยเฉพาะสื่อมวลชน  นับวาเปนปญหาที่นาเปนหวงตอความเปนเอกลักษณและความยั่งยืนของ
ภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจดัใหมีกิจกรรมนี้ข้ึน เพื่อสรางนักเรียนใหเปนผูนําในการแกปญหา
ภาษาไทยใหถูกตอง  โดยมอบความไววางใจ  ยกยอง ยอมรับ  ใหกําลังใจ  เสริมสรางความมัน่ใจโดยใชวิธีการปลูก
จิตสํานึก  บําบัดรักษา  พฒันาทักษะ  แลวมอบบทบาท  “หมอภาษา”   มอบหนาทีผู่พิทักษปกปองภาษาไทย
ใหแกนักเรียน  และสนองเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจงึจัดทําโครงการหมอภาษาข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนใชภาษาไทยใหถูกตอง  ชดัเจน งดงาม                  
2.2  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืน 
2.3  เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
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3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. นักเรียน  รอยละ  80  
สามารถใชภาษาไทยไดถูกตอง 

ทดสอบการอานออกเสียง แบบทดสอบการอานออกเสียง 

2. นักเรียนไดเรียนรูผาน
ประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืน
สามารถปรับตัวขากับสังคมได 

ประเมิน แบบประเมนิ 

 
4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  

4.1 ดานปริมาณ นักเรียน  รอยละ  80  สามารถใชภาษาไทยไดถูกตอง 
4.2  ดานคุณภาพ      นักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนสามารถปรับตัวขากับสังคมได 

 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 

1.1  ประชุมครูเพื่อวางแผนการดําเนินงานและสาํรวจ
นักเรียนที่มีปญหาเก่ียวกับการพูดและการอาน 

นักเรียนรอยละ  
80  สามารถใช
ภาษาไทยได
ถูกตอง  

นักเรียนสามารถใชภาษาไทยได
ถูกตอง ตรงความหมายชัดเจน 
 

 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1  รับสมัครนักเรียนเพื่อเปน “หมอภาษา” 
2.2  เปดรานหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

 กิจกรรมที่ 3    สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N=  321 )  ระดับความพงึพอใจ  มาก 
5. งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 
1.1  ประชุมครูเพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานและสาํรวจนักเรียนทีม่ี
ปญหาเก่ียวกับการพูดและการ
อาน 

         

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

2. กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1  รับสมัครนักเรียนเพื่อเปน “หมอ

ภาษา” 
2.2  เปดรานหมอภาษาพัฒนา

เยาวชน 

 
 

 

        

3. กิจกรรมที่ 3    สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

         

หมายเหตุ  …………………………………………. 
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6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น  321  คน  เปนนักเรียน   321  คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/      จํานวน    -     คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. แบบทดสอบกิจกรรมหมอภาษามีความเหมาะสม 4 4.19 0.84 มาก 
2. กิจกรรมหมอภาษาสามารถบาํบัดนักเรียนที่มี
ปญหาการอานและการเขียนไดจริง 

1 4.26 0.87 มาก 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดรับการฝกจาก
โครงการหมอภาษา 

3 4.22 0.89 มาก 

4.สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 5 4.06 0.87 มาก 

5.นักเรียนไดรับประโยชนจากการจัดกิจกรรมหมอ
ภาษา 

1 4.26 0.83 มาก 

คาเฉลี่ย  4.21 0.86 มาก 

 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
1.ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมควรตอเนื่องสม่ําเสมอ 
2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อแกปญหาการอานการเขียนดวยวิธีที่หลากหลาย 

 

7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
1. งบประมาณในการจัดทําสื่อและเคร่ืองมือมีจํากัด 

 

8. ขอเสนอแนะ 
ควรพิมพแบบทดสอบเปนเลมเพื่อสะดวกในการนาํไปใชทบทวนตามอัธยาศัย 
 

ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                         (นางสาวเกวลี  บุญบาและคณะ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

 ( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./............... 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ     เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู                   
กิจกรรม      ศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิต 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1     
ตัวบงชี้  สมศ. (    )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 2.3, 3.1, 3.2 
แผนงาน    แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  
จุดเนนโรงเรียน   10 
แผนงบประมาณ    งบเงินอุดหนุน  จํานวน  -   บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวภัทรนชุ  คําดี  และคณะ 
ระยะเวลา  พ.ย. 57 – ก.ย. 58 
สถานที่   หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพมหานคร (กลุมสาระฯ วิทยาศาสตรดาํเนนิการ)   
 
1. หลักการและเหตผุล   

เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และปลูกฝงความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย อันสอดคลองกับแผนการรณรงควัฒนธรรมไทยของชาติ รวมทั้งอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมผีลการประเมินมาตรฐานอยูในระดบั ดี     และเพื่อสนองเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการใน
เร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการศึกษาแหลงเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตนี้ข้ึน   

 
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนภาคภูมิใจในความเปนไทย การอนุรักษวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

 
3. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
1. นักเรียน ม.
4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/9  
รอยละ  100    ไดรับ
ประสบการณตรง 

การประเมิน แบบประเมนิ 

2. นักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณจากการใชแหลง
เรียนรูภายนอก 

ประเมินผล แบบประเมนิ 
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4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  
4.1 ดานปริมาณ นักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/9 รอยละ  100  ไดรับประสบการณตรง 
4.2  ดานคุณภาพ      นักเรียนไดรับความรูและประสบการณจากการใชแหลงเรียนรูภายนอก 
 

 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. ประชุม วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการทํางาน กําหนด
สถานที่และกิจกรรม  

นักเรียนรอยละ
100 เขารวม
กิจกรรม 
  

นักเรียนสามารถศึกษาจากสิ่ง
เรียนรูจริง และมีความภูมิใจใน
ความเปนคนไทย 
 

2. สํารวจเสนทาง 
3. กําหนดเวลา + ขออนุญาตผูปกครอง 
4. นัดหมายนักเรียนชั้น ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5,4/9 
5. แตงตั้งครู - ครูควบคุมรถดูแลนกัเรียน 
6. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว 
7. ประเมินผล 
 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N=  204 )  ระดับความพงึพอใจ  มาก 
 

5. งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อื่นๆ/sp1 อุดหนุน บกศ. อื่น ๆ อุดหนุน บกศ. อื่น ๆ 

1. ประชุม วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการ
ทํางาน กําหนดสถานที่และกิจกรรม 

         

2. สํารวจเสนทาง          
3. กําหนดเวลา + ขออนุญาตผูปกครอง          
4. นัดหมายนักเรียน          
5. แตงตั้งครู - ครูควบคุมรถดูแลนกัเรียน          
6. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว   -   -   - 
7. ประเมินผล          

 

6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น   
กลุมสาระฯ วทิยาศาสตร ดําเนนิการ 

 
7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - 
 
8. ขอเสนอแนะ 
      - 
 
 

 
ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  (นางสาวภัทรนุช  คําดีและคณะ) 
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ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

 
( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ  เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู  
กิจกรรม   สดุดีกวีและวนัภาษาไทยแหงชาต ิ
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดาน คุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 2,3 ตัวบงชี้ที่  2.3, 3.2 
ตัวบงชี้  สมศ. (    )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่   2.3, 3.1, 3.2 
แผนงาน    แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  
จุดเนนโรงเรียน   3 
แผนงบประมาณ    --   
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวภัทรนุช  คําดี  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  8 – 30 มิถุนายน 58, 13-31 กรกฎาคม 58 
สถานที่   หองศูนย  E-Learning ภาษาไทย, หองโสตฯ, หองโซนภาษาไทย, หอง 611,  สนามใตโดม, หอประชุม 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตผุล   

        ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเจริญทางดานวัฒนธรรมมาชานาน  หลักฐานทีป่รากฏเดนชัด คือ 
วรรณคดีเร่ืองตาง ๆ  ที่กวีแหงชาตไิดสรางสรรคข้ึน   ซึ่งนักเรียนสวนมากไมรูจัก  เพื่อเปนการสดุดี และประกาศ
เกียรติคุณกวีแหงชาติ  สงเสริมภาษาไทยอันเปนภาษาของชาต ิ   และ เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรู  ทั้งยังไดรูจักผลงานของกวี  เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
และมีผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ดียิ่งข้ึนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจดัใหมีโครงการสดุดีกวี
แหงชาตินี้ข้ึน   
 

2.วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนภาคภูมิใจในความเปนไทย ยกยองเทิดทูนเกียรติคุณและเผยแพรผลงานของกวีให

แพรหลาย 
 
3. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
1. นักเรียนรอยละ 80 เขารวม
กิจกรรม 

ประเมินจากการปฏิบัติจริงของ
นักเรียน 

แบบประเมนิ 

2. นักเรียนภาคภูมิใจในวรรณคดี
ไทย 

สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  
4.1 ดานปริมาณ นักเรียน  รอยละ  100  เขารวมกิจกรรม                             
4.2  ดานคุณภาพ        นักเรียนภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญในภาษาและวรรณคดไีทย 

 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 

1.1  ประชุมครูในกลุมสาระฯ 
นักเรียนรอยละ
100 เขารวม
กิจกรรม 
  

นักเรียนภาคภูมิใจและเห็น
ความสําคัญในภาษาและ
วรรณคดไีทย  กิจกรรมที่ 2 การแขงขันทักษะภาษาไทย 

2.1 แขงขันอานออกเสียงรอยกรอง  
2.2 แขงขันแตงคําประพันธ  
2.3 แขงขันอานออกเสียงรอยแกว  
2.4 แขงขันคัดลายมือ 
2.5 แขงขันการอานเอาเร่ือง 
2.6 แขงขันการเขียนเรียงความ 

 กิจกรรมที่ 3 สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

 ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  (N= 486 ) ระดับความพงึพอใจ  มาก 
 

5. งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 
1.1 ประชุมครูในกลุมสาระฯ 

          

2. กิจกรรมที่ 2 การแขงขันทักษะ
ภาษาไทย 

2.1 แขงขันอานออกเสียงรอยกรอง  
2.2 แขงขันแตงคําประพันธ  
2.3 แขงขันอานออกเสียงรอยแกว  
2.4 แขงขันคัดลายมือ 
2.5 แขงขันวาดภาพนางในวรรณคดี 
2.6 แขงขันเลียนแบบตัวละคร 

 
 
 
 

   
 
 

 

   
 
 
 

  

3. กิจกรรมที่ 3 สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

         

หมายเหตุ  …………………………………………. 
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6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
(วันสุนทรภู) 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น  486   คน  เปนนักเรียน  469  คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/....................  จํานวน  17   คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 4 4.81 0.48 มากท่ีสุด 
2. การประกวดแขงขันทักษะทางภาษาไทย 7 4.70 0.65 มาก 
3. ความสนุกท่ีไดจากการแสดงแตละชุด 5 4.74 0.60 มาก 
4. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 1 4.84 0.43 มากท่ีสุด 
5. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถของนักเรียน 3 4.83 0.46 มากท่ีสุด 
6. นักเรียนเห็นความสําคัญและคุณคาของวรรณคดีไทย 2 4.83 0.44 มากท่ีสุด 
7. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 6 4.73 0.60 มาก 
 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
 1. อยากใหมีกิจกรรมดีๆ แบบนีต้อๆ ไป 
 2. อากาศรอน 
 3. พื้นที่คับแคบนัง่ไมถนดั ทําใหปวดขา 
 4. เบียดกันมาก ทําใหมองการแสดงไมเห็น 
7. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 

(วันภาษาไทย) 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น   2,618 คน  เปนนักเรียน  2,542  คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/....................  จํานวน   76  คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 1 4.95 0.26 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย 7 4.78 0.64 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับวันภาษาไทยแหงชาติ 2 4.94 0.28 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนมีความรักและความหวงแหนในภาษาไทยซ่ึงเปน
ภาษาประจําชาติ 

5 4.85 0.52 มากท่ีสุด 

5. นักเรียนรักและภูมิใจในความเปนไทย 6 4.83 0.55 มากท่ีสุด 
6. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 4.92 0.34 มากท่ีสุด 
7. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 4 4.89 0.46 มากท่ีสุด 
 

 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
1. อยากใหมีการแสดงเยอะๆ 

 
8. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

- 
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9. ขอเสนอแนะ 
- 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวภัทรนุช  คําดีและคณะ) 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

 
( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 2558 
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ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2558 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ    พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู                      
กิจกรรม     นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  สงัเกตการสอน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึงครอบคลุมผูเรียน ครูไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ครูไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1   
ตัวบงชี้  สมศ. ( )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่  7.3, 7., 7.9 
แผนงาน    แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงบประมาณ    -  
จุดเนนโรงเรียน    1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวภัทรนุช  คําดี  และนางสุภาภรณ  ภูระหงษ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. 2557– ก.ย. 2558 
สถานที่   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

1. หลักการและเหตผุล   
การสงเสริมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดนัน้  นอกจากตัวนักเรียนแลว  ครูผูสอนก็มสีวนสาํคัญ

เชนกัน  การสอนของครูยอมสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพและผลสมัฤทธิ์ของนักเรียน  จึงจําเปนตองมีการกํากับ  
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสังเกตการสอนของครูเปนระยะ ๆ  เพื่อนํามาพฒันาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตอไป 
และจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   อยูในระดับ พอใช นัน้    กลุมสาระภาษาไทยไดประชุมปรึกษาหารือ  
วิเคราะหหาสาเหตุ  พบวากระบวนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และสงัเกตการสอนเปนสิง่สาํคัญใน
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ     ดังนั้น เพื่อใหครูสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนในการศึกษา  และมีผลการประเมิน
มาตรฐานอยูในระดับ ดี     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจดัทําโครงการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
และสังเกตการสอนนี้ข้ึน   

 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรในแตละโครงการ 
2.2 เพื่อนิเทศและใหความรูที่ถูกตอง ชัดเจน  แกครูและหนวยงานที่เก่ียวของ  
2.3 เพื่อใหครูนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
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3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
รอยละ 100 ไดรับการนิเทศ  กํากับ  
ติดตาม  สังเกตการสอนจาก
คณะกรรมการบริหารงานหลักสตูร
และวิชาการ 

   สังเกต 
     

แบบสังเกตการสอน 

2.บุคลากรในกลุมสาระฯทุกคนนํา
แนวทางไปประยุกตใชในการทํางาน
และสามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสทิธิภาพผลการประเมิน
มาตรฐานอยูในระดับด ี

   สังเกต 
     

แบบสังเกตการสอน 

 
4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  

4.1 ดานปริมาณ          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รอยละ 100 ไดรับการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  สังเกต  
การสอนจากคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 

4.2 ดานคุณภาพ        บุคลากรในกลุมสาระฯ ทุกคนสามารถนําแนวทางไปประยุกตใชในการทํางานของตนเอง 
สามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมี
ผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ด ี

 
 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมที่ 1 
1.1  ประชุมวางแผนทาํงานตามโครงการ 
1.2  สงครูประชุมสัมมนาภายนอก 

ครูกลุมสาระ
ภาษาไทยรอยละ
100 ไดรับการ
พัฒนา นิเทศ 
กํากับ ติดตาม 
สังเกตการสอน 
  

ครูผูสอนไดรับความรูจากการ
นิเทศ นําความรูไปใชในการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพสอน
แบบหลากหลาย 
 

2. กิจกรรมที่ 2 
2.1 สังเกตการสอนของครูในกลุมสาระฯ 
2.2 ประชุมกลุมสาระฯเดือนละคร้ังเพื่อหาแนวทางแกไข 

ปรับปรุง 
3. กิจกรรมที่ 3.. 

ประเมินผล/รายงานผล 
4. สรุปผลการดําเนนิงาน 
 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N=  8 )  ระดับความพงึพอใจ   มาก 

 
 
5. งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1 
1.1  ประชุมวางแผนทาํงานตาม

โครงการ 
1.2  สงครูประชุมสัมมนาภายนอก 
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2. กิจกรรมที่ 2 
2.1 สังเกตการสอนของครูในกลุม

สาระฯ 
2.2 ประชุมกลุมสาระฯเดือนละคร้ัง

เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง 

         

3. กิจกรรมที่ 3 
ประเมินผล/รายงานผล 

         

หมายเหตุ  …………………………………………. 
 

6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น   8   คน  เปนนักเรียน  -   คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/     8 คน   รวมจํานวน   8  คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการสอนสอดคลองกับการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1 4.38 0.92 มาก 

2. จัดสื่อการสอนสอดคลองกับเร่ืองที่เรียนและเหมาะสมกับวัย 2 4.25 0.86 มาก 
3. มีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 4 4.0 0.76 มาก 
4. กําหนดวิธีการประเมินผลไดอยางเหมาะสม 5 3.75 0.69 มาก 
5. ครูนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสัมมนามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน และงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

3 4.13 0.83 มาก 

คาเฉลี่ย  4.10 0.81 มาก 
ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
 ควรมีตัวอยางในการใชสื่อการสอนที่ทันสมยั เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - 
8. ขอเสนอแนะ 
 - 
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สรุปการสังเกตการจัดการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา 2557 
ขอ
ท่ี 

รายการ จํานวนคร ู
ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ

บางครั้ง 
1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูลวงหนา 10  
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู 
10  

3. มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรู 
และวิจัยในชั้นเรียน 

10  

4. มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง 

10  

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10  
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ

ผูเรียน 
10  

7. จัดเตรียมและใชสื่อไดเหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติวิชา 10  
8. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรู 
10  

9. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 10  
10. มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 10  

 
 

ลงชื่อ  ............................................................  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
( นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
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สรุปการสังเกตการจัดการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2558 
ขอท่ี รายการ จํานวนคร ู

ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ
บางครั้ง 

1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูลวงหนา 10  
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ

ผลการเรียนรู 
10  

3. มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรู 
และวิจัยในชั้นเรียน 

10  

4. มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง 

10  

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10  
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ

ผูเรียน 
10  

7. จัดเตรียมและใชสื่อไดเหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติวิชา 10  
8. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรู 
10  

9. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 10  
10. มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 10  

 
 

ลงชื่อ  ............................................................  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 (นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน / กิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   หน้า  41  
 

ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
   (นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

............/............./................. 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ                     
กิจกรรม    สงเสริมความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้  3.2 
ตัวบงชี้  สมศ. (    )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที ่ 5.1, 5.4 
แผนงาน    แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  
จุดเนนโรงเรียน   1 , 3 
แผนงบประมาณ    งบเงินอุดหนุน  จํานวน  3,000  บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวภัทรนุช  คําดี  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. 2557-ก.ย.2558 
สถานที่   ศูนย e-Learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตผุล   

เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความเปนเลิศในทักษะวชิาภาษาไทย เตรียมความพรอมในการแขงขันทักษะ
ภาษาไทยทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน   ใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองจนเกิดความเชื่อมั่น  และประสบผลสาํเร็จ
ในการแขงขัน  และสงใหผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดบั ดียิ่งข้ึน  ทั้งยังเปนการสงเสริมและรักษาคุณคาของ
ภาษาไทย  ตามนโยบายของโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจงึจัดทาํโครงการ.สงเสริมความรู
ความสามารถดานทักษะภาษาไทยข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.2 เพื่อสงเสริมนักเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1.นักเรียน รอยละ 80 มีความรู 
ความสามารถดานทักษะ
ภาษาไทย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2.นักเรียนไดรับรางวลัจาก
หนวยงานภายนอกโรงเรียน 

รายงานการเขารวมการแขงขัน แบบรายงาน 
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4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  
4.1 ดานปริมาณ        นักเรียน รอยละ 80 มีความรู ความสามารถดานทักษะภาษาไทย 
4.2  ดานคุณภาพ      นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองดานทกัษะภาษาไทยดีข้ึน ไดรับรางวลัจากหนวยงาน

ภายนอกโรงเรียนทุกคร้ังที่เขารวมการแขงขัน 
 

 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมที่ 1. 
1.1  คัดเลือกน.ร.ที่มีความสามารถทักษะภาษาไทยสงให

หัวหนาระดับ 
1.2  นําน.ร.ที่คัดเลือกไวมาจัดแขงขัน 

นักเรียนรอยละ
80 มีความรู
ความสามารถ
ดานทักษะ
ภาษาไทย 
  

นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง 
ดานทักษะภาษาไทยดีข้ึน ไดรับ
รางวัลจากหนวยงานภายนอก 
 โรงเรียนทุกคร้ังที่เขารวมการ
แขงขัน     2. กิจกรรมที่ 2 

2.1 ครูฝกซอมทักษะตางๆที่ถนดัใหแกนักเรียน 
2.2  สงนักเรียนรวมแขงขันทักษะกับหนวยงานภายนอก 

3. กิจกรรมที่ 3    สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N= 106 )  ระดับความพงึพอใจ มาก 
 
5. งบประมาณ 

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1....................... 
1.1  คัดเลือกน.ร.ที่มีความสามารถทักษะ

ภาษาไทยสงใหหัวหนาระดับ 
1.2  นําน.ร.ที่คัดเลือกไวมาจัดแขงขัน 

 
 

 
 

        

2. กิจกรรมที่ 2...................... 
2.1 ครูฝกซอมทักษะตางๆที่ถนดัใหแก

นักเรียน 
2.2  สงนักเรียนรวมแขงขันทักษะกับ

หนวยงานภายนอก 

 
 

 
3,000 

   
 
 
1,250 

   
 
 
1,750 
 

  

3. กิจกรรมที่ 3    สรุปการดําเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

    
 

     

 

หมายเหตุ  …………………………………………. 
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6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น  106 คน  เปนนักเรียน 98 .คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/     รวม 8 คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. นักเรียนมีความพงึพอใจในวชิาภาษาไทยเพียงใด 1 4.41 0.89 มาก 
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทย 2 4.36 0.88 มาก 
3. นักเรียนสามารถแตงคําประพันธประเภทตางๆ 5 4.12 0.82 มาก 
4. นักเรียนใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 4 4.17 0.84 มาก 
5. นักเรียนตองการเขารวมการแขงขันทักษะภาษาไทย 3 4.32 0.88 มาก 

คาเฉลี่ย  4.28 0.86 มาก 
 

 ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
 --- 
 
7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. กลุมสาระฯ ไดรับขาวสารลาชา 
 2. ครูมีภาระงานมาก ทาํใหไมสามารถฝกฝนนักเรียนตอเนื่องได 
 3. นักเรียนที่มีความสามารถ ไมสามารถแบงเวลามาฝกฝนอยางสม่ําเสมอ 
 
8. ขอเสนอแนะ 

1. หนวยงานฯ ควรสงขาวสารการแขงขันแตเนิ่นๆ  
 2. ครูควรมีภาระงานนอยลงกวาเดิม 
 3. พยายามหาเวลาวางใหนักเรียนไดฝกฝนอยางสม่าํเสมอ 
 
 

 ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                  (นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะภาษาไทยภายนอกโรงเรียน 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘    
 

ที่ ช่ือ – สกุล วนัเดือนปีทีแ่ข่ง เร่ือง หน่วยงานทีจั่ด ครูผู้ดูแล ผลการแข่งขัน 

๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. น.ส.ปานชนก  บุญเสมา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. ด.ญ.ภาสินี  ศิริ 

๒. ด.ญ.นชัธานนัต ์ ยนิดีธนพฒัน์  

๒๖ ธ.ค. ๕๗   

การแข่งขนัคดัลายมือ  

 

การแข่งขนัคดัลายมือ  

ตอบปัญหาทางวชิาการ  

 

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 

 

นายสมพร  โพธ์ิศรี 

 

ชนะเลิศ 

 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. เด็กหญิงภาสินี  ศิริ 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.น.ส.ทศันียว์รรณ  ศรีรักษา 

 

 

๒.น.ส.ชุลีกร  ศิริฟัก 

 

 

๖ มี.ค. ๕๘ 

 

การแข่งขนัการเขียน

เรียงความค่านิยมหลกั ๑๒ 

ประการ 

 

การแข่งขนัการเขียน

เรียงความค่านิยมหลกั ๑๒ 

ประการ 

การแข่งขนัการกล่าวสุนทร

พจน์  

 

โรงเรียนลาดปลาเคา้

พิทยาคม 

 

 

นายวฒิุพงษ ์ แสนรังค ์

 

 

 

นายไพโรจน์  อินตะ๊ภา 

 

 

นายสมพร  โพธ์ิศรี 

 

 

เหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอนัดบั ๑ 

 

 

เหรียญเงิน 

 

 

เหรียญเงิน 
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ที่ ช่ือ – สกุล วนัเดือนปีทีแ่ข่ง เร่ือง หน่วยงานทีจั่ด ครูผู้ดูแล ผลการแข่งขัน 

๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. ด.ญ.ณฐัธิดา  แซ่อ้ึง 

 

๒. ด.ญ.ป่ินชนก  วงคค์าํ 

 

๓. ด.ญ.กนกกร  ขะจีฟ้า 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. น.ส.นชัธานนัต ์ ยนิดีธนพฒัน์ 

 

๒.นายไททนง  ธานีโรจน์ 

 

๓. น.ส.ภาสินี  ศิริ 

๑๗ มิ.ย. ๕๘  

การแข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง

ตามแนว PISA 

การแข่งขนัแต่งกลอน

สุภาพ 

การแข่งขนัคดัลายมือ  

 

การแข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง

ตามแนว PISA 

การแข่งขนัเขียนตามคาํ

บอก 

การแข่งขนัคดัลายมือ  

 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณา

ลยั ๒ 

 

นายไพโรจน์  อินตะ๊ภา 

 

น.ส.รุ่งตะวนั  ทาโสต 

 

นายสมพร  โพธ์ิศรี 

 

นายไพโรจน์  อินตะ๊ภา 

 

น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข 

 

นายสมพร  โพธ์ิศรี 

 

เหรียญทอง 

 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 

เหรียญทอง 

 

เหรียญทองแดง 

 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. ด.ญ.ณิศวรา  บุญมะหนัต ์

 

๒.ด.ญ.อกัษร  อ่ิมประเสริฐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. น.ส.ธนรัตน์  ตนัติกลัยาภรณ์  

๒. น.ส.ฑิฆมัพร  จิตภิญโญพงศ ์

 

๓ ส.ค. ๕๘ 

 

 

 

๕ ส.ค. ๕๘ 

 

การอ่านฟังเสียง 

 

 

 

 

 

ธนาคารธนชาติ 

 

นางแสนสุข  คาํแกว้ 

 

ผา่นเขา้ร่วมชิง

ชนะเลิศ 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

๕ ๑.ด.ญ.ณิศวรา  บุญมะหนัต ์ ๑๙ ส.ค. ๕๗ การอ่านฟังเสียง ธนาคารธนชาติ นางแสนสุข  คาํแกว้   รองชนะเลิศอนัดบั ๑ 
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ผลการแขงขันกิจกรรมวันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 2558 
 

ผลการประกวดการอานออกเสียงรอยแกว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงณิศวรา  บุญมะหันต  ชั้น ม.1/8 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวิมลรัตน  พอใจ   ชั้น ม.1/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภัทรานิษฐ  เผาทิพย   ชั้น ม.3/3 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ   นางสาวณีรนุช  ทองกัณฑ   ชั้น ม.6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธนรัตน  ตันติกัลยาภรณ  ชั้น ม.5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุจิตรา  เพ็ญลุน   ชั้น ม.5/1 
 

ผลการประกวดอานออกเสียงรอยกรอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงชมพูนุช  เกิดกระสินธ   ชั้น ม.1/5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวงแหวน  ยามประโคน  ชั้น ม.1/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงโสภิตา  บุญจันทร  ชั้น ม.3/3 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ   นางสาวณีรนุช  เสริมเผือก  ชั้น ม.6/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณีรนุช  ทองกัณฑ   ชั้น ม.6/1 
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอรวรา  คงโพธิ์   ชั้น ม.6/1 
 

ผลการประกวดการคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงกนกกร  ขะจีฟา   ชั้น ม.3/4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุธาทิพย  สุทน   ชั้น ม.3/3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงจุฑาทิพย  งามขํา  ชื้น ม.3/4 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ   นางสาวณัฐณิชา  สิทธิเดช   ชั้น ม.5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐพร  อิศรนาเวศ  ชั้น ม.5/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสมจิต  วงษม่ัน   ชั้น ม.6/1 
 

ผลการประกวดการแตงคําประพันธ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ             นางสาวนรมลพัช  สุริยะกาญจน  ชั้น ม.5/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวอมรรัตน  จักรไชย  ชั้น ม.5/1  
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นางสาวนัชธานันต  ยินดีธนพัฒน  ชั้น ม.4/6 
 

ผลการประกวดการอานเอาเร่ือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงนุชษบา  อินทรกรุงเกา  ชั้น ม.1/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายวัชร  ราชจันทร   ชั้น ม.1/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพาทิศ  ธรรมศรันย  ชื้น ม.1/1 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ             นางสาวธนรัตน  ตันติกัลยาภรณ  ชั้น ม.5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวญาณิกา  สมนึก   ชั้น ม.6/1  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นายกฤชณรงศ  เสมอถุง   ชั้น ม.6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นางสาวลลิตา  สุคดี   ชั้น ม.6/1 
 

ผลการประกวดการเขียนเรียงความ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิงนภาพร  แสงอรุณ  ชั้น ม.2/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒฑกโกศล  ชั้น ม.2/2 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ   นางสาวอาวีณา  สุขเหลือง  ชั้น ม.6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวภาสินี  ศิร ิ   ชั้น ม.4/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกพร  บัวหนอง  ชื้น ม.5/1 
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ประมวลภาพนักเรียนเขารวมการแขงขัน 
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ผูอํานวยการวรรณี  บุญประเสริฐ และรองผูอํานวยการมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียน 
ที่ชนะการแขงขันทักษะภาษาไทย 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      
กิจกรรม    การสรางและการผลิตสื่อการสอน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึงครอบคลุมผูเรียน  ครูมีโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ครูไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.4   
ตัวบงชี้  สมศ. (    )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่  7.4. 
แผนงาน  แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  
จุดเนนโรงเรียน   8 
แผนงบประมาณ    งบเงินอุดหนุน  จํานวน  2,686  บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม  2558– 30  กันยายน 2558 
สถานที่   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
1. หลักการและเหตผุล   

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับจุดประสงค จะสรางความเขาใจอันดีใหกับนักเรียน 
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง หรือฝกฝนทักษะที่ตนเองไมมีความถนัดได  ทั้งยังเปนการสงเสริมคุณภาพของ
ครูผูสอนใหผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพรวมทั้งซอมแซมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพที่ดี 
เหมาะสมกับการนาํไปใช  สงผลใหมีผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจงึจัดทาํ
โครงการการสรางและผลติสื่อการสอนนี้ข้ึน 
   

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนในฝนและโรงเรียนมาตรฐานสากลในการนาํสื่อ  ICT มาใชในการจัดการเรียนการ

สอน          
2.2 เพื่อสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

     1. ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย รอยละ 80  สามารถผลิต
สื่อการสอนได 

- การสํารวจการผลิตสื่อการสอน   
ของครู 

- แบบสํารวจการผลิตสื่อการสอนของ
ครู 

2. ครูสามารถใชสื่อการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- สังเกตการณจัดการเรียนรู 
- การสอบถามการใชสื่อการสอน
ของครู 

-แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู 
-แบบสอบถามใชสื่อการสอนของครู 
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4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  
4.1 ดานปริมาณ ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 80  สามารถผลิตสือ่การสอนได 
4.2 ดานคุณภาพ         ครูสามารถใชสื่อไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 1  ข้ันเตรียมการ 
1.1  พิจารณาเลือกผลติสื่อใหตรงตามเนื้อหา 

ครูในกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย รอย
ละ 80  สามารถ
ผลิตสื่อการสอน
ได 

ครูสามารถใชสื่อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2  ข้ันดําเนินการ 
2.1   ออกแบบสื่อเพื่อนําไปใช 
2.2  นําสื่อการสอนไปใชอยางเหมาะสม 
กิจกรรมที่ 3  ข้ันดําสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1 ประเมินสื่อการสอนเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
3.2  สรางและซอมแซมสื่อการสอนใหอยูในสภาพใชงานได 
3.3  จัดทําอุปกรณจัดเก็บสื่อการสอนตางๆอยางเปนระบบ 
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  (N=241) ระดับความพงึพอใจ มาก                                                                                                                      
 
5. งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1  ข้ันเตรียมการ 
1.1  พิจารณาเลือกผลติสื่อ/เลือกซื้อ

ใหตรงตามเนือ้หา 

 
2,686 

   
2,684 

   
2 

  

2. กิจกรรมที่ 2  ข้ันดําเนินการ 
2.1   ออกแบบสื่อเพื่อนําไปใช 
2.2  นําสื่อการสอนไปใชอยาง

เหมาะสม 
 

         

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

3. กิจกรรมที่ 3  ข้ันดําสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

3.1 ประเมินสื่อการสอนเพื่อพฒันาให
มีประสิทธิภาพ 
3.2 สรางและซอมแซมสื่อการสอนให
อยูในสภาพใชงานได 
3.3 จัดทําอุปกรณจัดเก็บสื่อการสอน
ตางๆอยางเปนระบบ 

         

 

หมายเหตุ  …………………………………………. 
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6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น   241  คน  เปนนักเรียน   229  คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/....................  จํานวน   12  คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. นักเรียนมีความพงึพอใจในการใชสื่อประกอบการเรียน 
การสอนของครู 

2 4.22 0.76 มาก 

2. สื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนมีความถูกตอง 
เหมาะสมกับเนื้อหาเพียงใด 

1 4.37 0.70 มาก 

3. นักเรียนมีสวนรวมในการผลติสื่อมากนอยเพียงใด 3 4.19 0.76 มาก 
4. สื่อที่ครูนํามาใชมีความทันสมัยและทันเหตุการณมาก
นอยเพียงใด 

4 4.18 0.76 มาก 

5. มีการนําภูมปิญญาชาวบานมาประยุกตใชในการผลิตสื่อ
มากนอยเพียงใด 

5 4.15 0.76 มาก 

คาเฉลี่ย  4.22 0.75 มาก 
 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
สื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอน ควรจะมีความหลากหลายมากข้ึน 

 

7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
หองเรียนในการใชสื่อไมเพียงพอ 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 - 
 
 
 

                   ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวรุงตะวนั  ทาโสตและคณะ) 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 

 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

 
( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............/............./................. 
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สื่อการเรียนการสอน 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      
กิจกรรม    พัฒนาศูนย E-Learning   และหองเรียนในฝน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.4   
ตัวบงชี้  สมศ. (   )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2 
แผนงาน    แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู . 
จุดเนนโรงเรียน   5 
แผนงบประมาณ    - 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวรุงตะวัน  ทาโสตและคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. 2557-ก.ย.2558 
สถานที่   ศูนย  E-Learning    กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  , หอง 157  (หองเรียนในฝน) 
 
1. หลักการและเหตผุล   

เพื่อใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  ที่สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง   และไดพฒันาตนเองอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนรูเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและและตามนโยบายโรงเรียน
ในฝนมี่เนนใหโรงเรียนใชสื่อ ICT  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน   และมีผลการประเมนิมาตรฐานอยูในระดบั 
ดี ยิ่งข้ึน    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจดัทําโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภาษาไทย (ภายในโรงเรียน) นี้ข้ึน  

  
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูในการศึกษาคนควาหาความรูตาง ๆ ทางภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.2 เพื่อใหมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.3 เพื่อสนองนโยบายโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. วัสดุอุปกรณทุกชิ้นในศูนย  E-
Learning    กลุมสาระการเรียนรู
วิชาภาษาไทย  และหอง 157  
(หองเรียนในฝน)  มีสภาพพรอมใช
งาน รอยละ100 

การประเมินวัสดุอุปกรณ แบบประเมนิ 

2. นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน     

สังเกตการณจัดการเรียนรู 
สํารวจ/สอบถามความพงึพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  
4.1 ดานปริมาณ วัสดุอุปกรณทุกชิ้นในศูนย  E-Learning    กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  และหอง 

157  (หองเรียนในฝน)  มสีภาพพรอมใชงาน รอยละ 100 
4.2  ดานคุณภาพ            นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 

 

 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมที่ 1ประชุมวางแผน 
1.1  ประชุมครูในกลุมสาระฯเพือ่วางแผนพฒันาแหลง

เรียนรู 

วัสดุอุปกรณทุก
ชิ้นในศูนย  E-
Learning    
กลุมสาระการ
เรียนรูวิชา
ภาษาไทย  และ 
หองเรียนในฝน  
มีสภาพพรอมใช
งาน รอยละ 100 

นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน 
 

2. กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1  ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 
2.2  ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู 

3. กิจกรรมที่ 3  สรุป 
ประเมินผล/รายงานผล 

 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N= 98 )  ระดับความพงึพอใจ  มาก 
 

 
5.  งบประมาณ 

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1ประชุมวางแผน 
 ประชุมครูในกลุมสาระฯเพื่อ
วางแผนพัฒนาแหลงเรียนรู 

         

2. กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1  ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 
2.2  ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 

 
- 

   
- 

     

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

3. กิจกรรมที่ 3  สรุป 
ประเมินผล/รายงานผล 

         

หมายเหตุ  …………………………………………. 
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6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น   98  คน  เปนนักเรียน   98   คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/....................  จํานวน .............คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 

1. นักเรียนสามารถใชหองศูนยภาษาไทยในการศึกษา
คนควาได 

4 4.11 0.73 มาก 

2.นักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสใชหองศูนยภาษาไทย
อยางท่ัวถึง 

3 4.17 0.73 มาก 

3. แหลงความรูในบริเวณท่ีกลุมสาระภาษาไทย
รับผิดชอบมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 

5 3.89 0.8 มาก 

4. หองศูนยภาษาไทยมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 2 4.19 0.69 มาก 
 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจจากการใชหองศูนย
ภาษาไทย 

1 4.23 0.69 มาก 

คาเฉลี่ย  4.12 0.73 มาก 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
ควรจัดใหนักเรียนทุกหองทุกระดับชัน้มีโอกาสไดใชหองศูนยภาษาไทย 
 

7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
1. นักเรียนบางหองไมมีโอกาสไดใชหองศูนยภาษาไทยเนื่องจากมีคาบเรียนชนกัน 
2. โตะ เกาอ้ี ไมเพียงพอกับนักเรียน เพราะมีการชาํรุด และฝาเพดานมนี้ําฝนร่ัวลงมา ทาํใหฝา ตูไม และ

หนังสือชํารุด 
 

8. ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับทักษะทางภาษาไทยในหองศูนยภาษาไทย 
2. มีการเสนอเร่ืองแกฝายบริหาร เพื่อทําการซอมแซมหองศูนยภาษาไทย เพื่อใหอยูในสภาพทีพ่รอมใชงานได 
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ลงชื่อ …………………………………………  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสาวรุงตะวนั  ทาโสตและคณะ) 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งาน  ภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

............/............./................. 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม     พัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึงครอบคลมุผูเรียน ครูไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุม  ครูไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.7   
ตัวบงชี้  สมศ. (   )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่  7.7 
แผนงาน    แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู 
จุดเนนโรงเรียน    6 
แผนงบประมาณ    - 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวภัทรนุช  คําดี  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน 56 –  กันยายน  2558 
สถานที่     สถานที่ตามแตหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดอบรมหรือเปดสัมมนา 
 
1. หลักการและเหตผุล   

ปจจุบนัเทคโนโลยีตาง ๆ ไดพัฒนาไปมาก จงึจําเปนตองพัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจในสถานการณ
ปจจุบนั และสามารถนําสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ไปใชในการเรียนการสอน ผลติสื่อการสอน สงเสริมใหครูมีความรูมาก
ข้ึน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  และจากผลการประเมินดาน
การจัดการเรียนรู  พบวา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   อยูในระดบั พอใช นัน้    กลุมสาระภาษาไทยไดประชมุปรึกษาหารือ  วิเคราะหหาสาเหตุ  พบวาสวนหนึ่ง
เกิดจากครูยังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไมมากเทาที่ควร   ดังนั้น เพื่อใหครูสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  มีคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนในการศึกษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ      
และมีผลการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ดียิ่งข้ึน     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรนี้ข้ึน   

 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตรและมีความกาวหนาในเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.2 เพื่อใหครูสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมหรือการสัมมนาและศึกษาดูงานมาใชในการศึกษาและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
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3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. ครูรอยละ  100   ไดเขารวมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

-  รายงานการเขารวมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

แบบรายงาน 

2. ครูนําความรูทีไ่ดมาพฒันางานในหนาที่
ความรับผิดชอบ  และการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สอบถามเก่ียวกับการนาํความรูมา
พัฒนางานในหนาที ่

แบบสอบถาม 

 
4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย  

4.1 ดานปริมาณ ครู  รอยละ  100   ไดเขารวมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
4.2  ดานคุณภาพ    ครูนําความรูที่ไดมาพฒันางานในหนาที่ความรับผิดชอบ  และการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสทิธิภาพ 
 งาน/โครงการ/กจิกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ เชงิคุณภาพ 

1. กิจกรรมที่ 1  ข้ันเตรียมการ 
1.1  คัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาหรือศึกษา

ดูงาน 

ครูรอยละ 100 เขารวม
การสัมมนา ศึกษาดูงาน 
  

ครูนําความรูทีไ่ดมา
พัฒนางานในหนาที่
ความรับผิดชอบ  และ
การจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1  พิจารณาสถานที่ เพื่อจัดบคุลากรเขารับการอบรม 

หรือสัมมนา 
2.2  บุคลากรที่เขารับการอบรม นําความรูทีไ่ดรับมา

เผยแพรตอครูในกลุมสาระ2.2   
3. กิจกรรมที่ 3 ข้ันสรุป 

3.1  ติดตามการขยายผลงานที่ได นํามาเผยแพรตอเพื่อน
ครูและนักเรียน ตามความเหมาะสม 

 ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  (N=  8 )  ระดับความพึงพอใจ  มาก 

5. งบประมาณ 
ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
  อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1  ข้ันเตรียมการ 
1.1  คัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรม

สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 

         

2. กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ 
2.1 พิจารณาสถานที่ เพื่อจัดบุคลากรเขา
รับการอบรม หรือสัมมนา 

         

 2.2  บุคลากรที่เขารับการอบรม นํา
ความรูที่ไดรับมาเผยแพรตอครูในกลุม
สาระ 

         

3. กิจกรรมที่ 3 ข้ันสรุป 
3.1  ติดตามการขยายผลงานที่ได นํามา
เผยแพรตอเพื่อนครูและนักเรียน ตาม
ความเหมาะสม 
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หมายเหตุ  …………………………………………. 
 

6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น  10 คน  เปนนักเรียน...................คน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/    คน...............จํานวน......10.......คน 

รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 
 ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 

1.ครูนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

2 4.25 0.89 มาก 

2.ครูนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมา
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

1 4.38 0.74 มาก 

3.ครูนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมา
พัฒนาผลงานดานวิชาการของตนมากนอยเพียงใด 

3 4.13 0.95 มาก 

4.การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมีประโยชนมากนอยเพียงใด 5 3.89 0.99 มาก 
5.ครพึูงพอใจในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมากนอยเพียงใด 4 4.0 0.93 มาก 

คาเฉลี่ย  4.13 0.9 มาก 
 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
 - 
 
7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 - 
 

ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นางสาวภัทรนุช  คําด)ี 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

............/............./................. 
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แบบรายงานการไปอบรม/ประชุมสัมมนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ปีการศึกษา  2558 

ที่ 
วนั เดือน ปี 

อบรม 
เร่ืองทีเ่ข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา หน่วยงานทีจั่ด สถานที ่

จํานวน 

ชม. 
ผู้อบรม หมายเหตุ 

1. 18 – 20 
มี.ค. 58 

อบรมโครงการ “ลูกเสือตานภัยยาเสพติด” สํานักงานปองกัน
และปราบปรามยา
เสพติด กทม. รวมกับ 
สพม.2 

กองพลทหารราบท่ี 9 
คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี 

18 
ชั่วโมง 

นายไพโรจน  อินตะภา  

2. 30 เม.ย. – 
1 พ.ค. 58 

อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรูตามแนว
ทางการประเมินนานาชาติ (PISA) 

สพม.2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 12 
ชั่วโมง 

นายไพโรจน  อินตะภา  

3. 11 พ.ค. 58 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขตเบญจ
สิริมิติบูรณาการ คานิยม 12 ประการสู
หองเรียน 

สหวิทยาเขตเบญจสิริ หอประชุมโรงเรียนพระ
โขนงพิทยาลัย 

6 
ชั่วโมง 

นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  

4. 11-12 พ.ค.
58 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูการใชสื่อการสอนยุคใหมสู
ครูมืออาชีพ 

โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต 

หองโฮมเธียรเตอรและ
หองสมุดมีชีวิตโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต 

12 
ชั่วโมง 

นางสาวภัทรนุช  คําด ี
นางสุภาภรณ  ภูระหงษ 
นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข 
นายอาทิตย  โสตถิรัตนพันธ 
นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต 
นายไพโรจน  อินตะภา 
นายวุฒิพงษ  แสนรังค 
นายสมพร  โพธิ์ศรี 
นางแสนสุข  คําแกว 
นางพิมพสุภัค  บุบผา 
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5. 20 ส.ค.58 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนานักเรียนพิการตามความตองการและ
จําเปนพิเศษและการจัดสื่อสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

สพม.2 โรงแรมอเล็กซานเดอร 6 
ชั่วโมง 

นายวุฒิพงษ  แสนรังค  

6. 21 ส.ค.58 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการโครงการ
เปนฐาน (PBL) สําหรับศตวรรษท่ี 21 

สพม.2 โรงเรียนลาดปลาเคา
พิทยาคม 

6 
ชั่วโมง 

นายไพโรจน  อินตะภา 
นายวุฒิพงษ  แสนรังค 

 

7. 12 ก.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครูในศตวรรษท่ี 21 

ชมรมครูเขตพระ
โขนง 

หอประชุมโรงเรียนวัด 
วชิรธรรมสาธิต 

6 
ชั่วโมง 

นายไพโรจน  อินตะภา  

8. 20-22 ก.ย. 
58 

อบรมการใชระบบบริหารสถานศึกษา
สําหรับมัธยมศึกษา (SOS)  

สพม.2 ภูเขางามรีสอรท จ.
นครนายก 

18 
ชั่วโมง 

นายวุฒิพงษ  แสนรังค  

9. 22-24 ก.ย. 
58 

 

อบรมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2559 และจัดทํารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ปงบประมาณ 2558 ณ สวนนงนุชพัทยา 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต 

สวนนงนุชพัทยา ต.นา
จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.
ชลบุร ี

18 
ชั่วโมง 

นางสาวภัทรนุช  คําด ี
นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                  

กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ  2558 
กลุมบริหารงานวิชาการ/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
โครงการ   ปรับระบบการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม    จัดซื้อซอมสรางวัสดุอุปกรณ                  
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ  สพม.2  ที่ 3  พัฒนาโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ศธ.    มาตรฐานที่ 11.1 
ตัวบงชี้  สมศ. (  )  พ้ืนฐาน   (  ) อัตลักษณ    (   )  มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ที่ 7.2 
แผนงาน     แผนการดําเนินงานดานพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ             
จุดเนนโรงเรียน  6 , 7 
แผนงบประมาณ   - 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ผูรับผิดชอบ   นายไพโรจน  อินตะภา 
ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. 2557 - ก.ย.2558 
สถานที่   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

1. หลักการและเหตผุล   
เพื่อใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนไปดวยความเรียบรอย  ตามนโยบาย

ของโรงเรียน  และไดผลงานที่มคุีณภาพ  มีประสทิธิภาพ  ทันตามกําหนดเวลา  อันจะกอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน
และโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจงึจัดทาํโครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อใหการบริหารงานของกลุมสาระฯ  ดําเนนิการไปดวยความเรียบรอยทันการ  และเปนไปอยางเหมาะสม 

 

3. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

1. ปริมาณ รอยละ 100 ของวัสดุ
อุปกรณที่ใชตลอดป 
 

- แบบสาํรวจการใชวัสดุอุปกรณที่ใช
ตลอดป 

- แบบสาํรวจ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวัสดุ
อุปกรณที่ตองการใชเพียงพอตลอดป 
เกิดประโยชนตอครูและนักเรียนมากข้ึน 

- แบบสาํรวจการใชวัสดุอุปกรณที่ใช
ตลอดป 

- แบบสาํรวจ 
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4. ผลการปฏิบัตงิานตามเปาหมาย 
4.1 ดานปริมาณ รอยละ 100 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวสัดุอุปกรณที่ตองการใชเพียงพอตลอดป

การศึกษา   เกิดประโยชนตอครูและนักเรียนมากข้ึน  
4.2 ดานคุณภาพ     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและเอ้ือตอการ

เรียนรูของผูเรียน 
 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. สํารวจวัสดุอุปกรณที่จะจดัซื้อ 
2. พัสดุกลุมสาระการเรียนรู บันทึกขอ
จัดซื้อ 
3. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาม
ระเบียบของโรงเรียนและจัดซือ้ 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

รอยละ 100 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย มีวัสดุ
อุปกรณที่ตองการใชเพียงพอ
ตลอดปการศึกษา    

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
มีวัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของครูและเอ้ือตอการ 
เรียนรูของผูเรียน 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ (N = 11) ระดับความพึงพอใจ มาก 
 

5. งบประมาณ 

ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ไดรับจดัสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 

อุดหนุน บกศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บกศ. อ่ืนๆ 

1. สํารวจวัสดุอุปกรณที่จะจดัซื้อ          
2. พัสดุกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย บันทึกขอจดัซื้อ 
         

3. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ตามระเบียบของโรงเรียนและ
จัดซื้อ 

-         

4. สรุปผลการดําเนินงาน          
 

หมายเหตุ ........................................................................... 
 

 
6. ผลสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
   จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสาํรวจความคิดเห็น  
   ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง    รวม  14   คน   
  

รายการ 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับที ่ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ครูใชวัสดุอุปกรณผลิตสื่อในการเรียนการ
สอน 

5 4.17 0.72 มาก 

2. ครูมีความพึงพอใจในการใชวัสดุอุปกรณ 2 4.36 0.80 มาก 
3. ครูมีวัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอนของนักเรียน 

1 4.45 0.82 มาก 
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4. การบริหารกลุมสาระฯ ดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย 

4 4.18 0.60 มาก 

5. การเรียนการสอนของครูในกลุมสาระฯ มี
ประสิทธิภาพ 

3 4.27 0.90 มาก 

คาเฉลี่ย  4.29 0.77 มาก 
     

 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
 - วัสดุอุปกรณบางอยางควรจัดซ้ือลวงหนากอนท่ีจะถึงเวลาปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการของกลุมสาระฯ 
 

7. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 ควรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณใหทันตามกําหนดของโครงการฯ 
  
 

              ลงชื่อ …………………………………………..  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นายไพโรจน  อินตะภา) 

    ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางสาวภัทรนุช  คําดี ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานภาษาไทย 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

( …. ) อนุมัต ิ  ( …. ) ปรับปรุง/แกไข ( …. ) อ่ืน ๆ   ……………………………………………………… 
ลงชื่อ ………………………………………….. 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

............/............./................. 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2558 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ       
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย        กลุมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ                  
 
                  

ลําดับ 

รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท)   

รายการ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

บกศ. 
เงินเรียน 
ฟรี 15 ป เงินอื่น ๆ หมายเหตุ 

1 แฟมสันกวาง A4 สัน 3”ดํา ตราชาง 120 แบบหวง 6 อัน  85 510         

2 แฟมสันกวาง F4 สัน 2”ดํา ตราชาง 125 แบบหวง 6 อัน 85 510         

3 กระดาษโปสเตอรสีบางหนาเดียว (คละสี) 50 แผน  6 300         

4 กระดาษโปสเตอรสีบางสองหนา (คละสี) 50 แผน 7 350         

5 กระดาษกาวสี แกน3” 1”×20y ฟา/เขียว ยูนิเทป  10 มวน 42 420         

6 กระดาษกาวสี แกน3” 1 1/2"×20y สม ยูนิเทป  10 มวน 59 590         

7 กระดาษกาวยน แกน3” 1”×25y ยูนิเทป 12 มวน  30 360         

8 กระดาษกาวยน แกน3” 2”×25y ยูนิเทป 12 มวน  58 696         

9 เทปเยื่อกาว2หนา แกน 3 น้ิว 1/2 น้ิว×10 หลาหลุยส 20 มวน 9 180         

10 ลวดเย็บ (แพ็ค 24 กลอง) แม็กซ 10-1M 1 แพ็ค 137 137         

11 ลวดเย็บ (แพ็ค 24 กลอง) แม็กซ 35-1M  1 แพ็ค 210 210         

12 ซองอเนกประสงค A5 (แพ็ค20ซอง) ออรกา SP-040 3 โหล 17 51         

13 แผนใสชนิดเขียน A4 1 กลอง 335 335         

14 ลวดเสียบ สามเหล่ียม ตราชาง 1 25 กลอง 9 225         

15 คลิปดํา 1 1/4 น้ิว (กลอง 12ตัว) ตรามา 110 3 กลอง 26 78         

16 คลิปดํา 1 น้ิว (กลอง 12 ตัว) ตรามา 111 3 กลอง 19 57         

17 ปากกาไวนบอรด PILOT หัวกลม 50 ดาม  17.50 875         

18 หมึกเครื่องพิมพเลเซอร HP Laser Jet 1010 (12A) 2 ตลับ 800 1,600         

19 หมึกเครื่องพิมพเลเซอร HP Laser Jet 1020 (12A) 2 ตลับ 800 1,600         

20 หมึกเครื่องพิมพอิงคเจ็ท CANNON MP287 (4 สี) 1 ชุด 1,600 1,600         

21 หมึกเครื่องพิมพอิงคเจ็ท EPSON L110 (4 สีตอชุด) 1 ชุด 1,080 1,080         

22 กาวลาเท็กซ 16 ออนซ TOA 4 ขวด 42 168         

23 เทปใส  ขนาด 1 น้ิว 36 หลา แกน 3 น้ิว  6 มวน 39 234         

24 เทปใส ขนาด 1 น้ิว 36 หลา แกน 3 น้ิว 6 มวน 39 234         

25 เทปโฟม 3M ขนาด 5 เมตรหนา 5 มวน 189 945         

  รวมท้ังส้ิน     13,345         
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