
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนยุคใหม่  

ในศตวรรษที่ 21 
ปีการศึกษา  2564 

 
รายงานโดย 

นางสำรวย   รื่นรมย ์ ตำแหน่ง ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 

ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวดัสุรินทร ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3    



 
 
 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  สพป.สุรินทร์ เขต 3  

ท่ี  ศธ04168.122  / 25      วันท่ี  ๓๐   เดือนกันยายน  พ.ศ.256๔ 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี21 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 

ตามท่ี ข้าพเจ้า นางสำรวย   รื่นรมย์  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 ตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  256๔ บัดนี้
การปฏิบัติงานตามโครงการได้ดำเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  ผู้ประเมินโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดัง
เอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ลงช่ือ……………………………………………………………. 
( นางสำรวย   รื่นรมย์ ) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ     

  
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  

 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
(นายก้องเทพ  ตุ้มทอง) 

(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา 
 

  



 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนยุคใหม่  
ในศตวรรษที่ 21 

 
 

ปีการศึกษา  2564 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสำรวย   รื่นรมย์ 

ตำแหน่ง ครู 
 
 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  
ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
  



คำนำ 
 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นกัเรียนยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา  2564 การศึกษาจึง
มีบทบาทสำคัญ ท่ีเราจะต้องเพิ่มพูนทักษะเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 (21 Century Skills) เพื่อให้ผู้เรียน ได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้
ผู้เรียนท่ีมีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้กรอบการพัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น ว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน 
(Reading), การเขียน(Writing)    การคิดคำ(Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิด
วิเคราะห,์ Communication- การส่ือสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity- ความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหาร จัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม ่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย รวมทั้งเพื่อใหก้ารจัดการเรียน การสอนของครูและนักเรียน มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องไปกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน  เป็นคนดี  เก่ง และมีความสุข เกิดทักษะ ในการดำรงชีวิตประจำวัน   

 ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน   ท่ีให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตามโครงการและประเมินโครงการโครงการส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา นิเทศภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ทำ
ให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนด  ซึ่งประประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนบ้านภูมิ
นิยมพัฒนา  และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
            
                   ( นางสำรวย    รื่นรมย์ ) 
                       ผู้รายงานโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓ 
............................................................................................................................. .......... 

๑.  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม       โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี21 
๒.  เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ 

( / ) กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
      (   ) ไม่ได้กำหนดในแผน 
๓.  สนองต่อมาตรฐานการศึกษาที่  ๑  
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสำรวย    รื่นรมย์ 
๕.  ระยะเวลาดำเนินงาน เร่ิมต้น วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุด  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๖.   วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๖.๑ ผลผลิต  (Outputs) 

๑. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้อง 
กับศตวรรษท่ี  ๒๑   ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมนวัตกรรม ( Learning  and   Innovation  Skills) 
               ๒. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

     ๓. เพื่อใช้ STEM Education ในการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  เพื่อยกระดับ 
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีสอนให้เด็กใช้หลัก
เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าความรู้สึกตามกระแสสังคม 

     ๔. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สร้างอุดมการณ์รักซาติ ศาสนา 
กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิเสธยาเสพติด การทุจริตคอรัปช่ัน และมีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

   ๖.๒  ผลลัพธ์  (Outcomes) 

  นักเรียนมีทักษะการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีท้ังความสำเร็จและมีความสุขนักเรียน 
๗. เป้าหมาย  

๗.๑ ด้านปริมาณ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ -ประถมศึกษาปีท่ี ๖  ได้รับการพัฒนาทักษะReading คือ สามารถ

อ่านออก (W)Riting คือ สามารถเขียนได้(A) Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ 
๗.๒ ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีทักษะการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วน

บุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีท้ังความสำเร็จและมีความสุขนักเรียน 
 

๘. กิจกรรม 
ทักษะพื้นฐาน  3R 
ทักษะท่ีจำเป็น 8C 
 



๙. งบประมาณในการดำเนินงาน 
 

ท่ีมา 
 

ตามแผน 
สภาพการใช้เงินงบประมาณ 

ใช้จริง คงเหลือ ใช้เกิน 
เงินอุดหนุนรายหัว ๕.๐๐๐ ๕.๐๐๐ - - 
รายได้สถานศึกษา - - - - 

เงินอื่นๆ - - - - 
10. การประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม 

             10.1 ด้านปัจจัย 
        10.1.1 จำนวนบุคลากรหรือผู้ร่วมดำเนินงาน 
                    (   ) มากเกินไป               ( /  ) เหมาะสม (   ) น้อยเกินไป 
        10.1.2  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
                    ( /  ) ได้รับความร่วมมือดี (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร 
                       (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย         
                    10.1.3 จำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
                    ( /  ) เพียงพอเหมาะสม (   ) ไม่เพียงพอเพราะ ............................... 
        10.1.4 จำนวนงบประมาณ 
                    (   ) มากเกินไป  ( /  ) เหมาะสม  (   ) น้อยเกินไป 
        10.1.5 ระยะเวลาดำเนินการ 
                    (   ) เวลามากเกินไป  ( /  ) เวลาเหมาะสม (   ) เวลาน้อยเกินไป 
        10.1.6 สถานท่ีดำเนินการ 
                    ( /  ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม เพราะ............................. 

       10.2  ด้านกระบวนการ 
       10.2.1 ความสอดคล้องกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 
                  ( / ) สอดคล้อง  (   ) ไม่สอดคล้อง เพราะ....................................    
       10.2.2 กระบวนการทำงาน 
                  ( /  ) เป็นระบบครบตามวงจร PDCA  
                 (   ) ยังไม่เป็นระบบตามวงจร PDCA เพราะ................................................. 
       10.2.3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                 ( /  ) มาก (   ) ปานกลาง  (   ) น้อย (   ) ไม่มีส่วนร่วม 

10.3  ด้านผลการดำเนินงาน 
         10.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนด 

     ( /  ) บรรลุเป้าหมายได้แก่ .................................................................................... 
     (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ............................................................................... 

10.3.2 เป้าหมายกับระยะเวลาการดำเนินงาน 
     ( /  ) ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
     (   ) ไม่เป็นไปตามกำหนดคือ............................................................................... 

      10.4  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน 
                       ( /  ) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจร้อยละ 75 ข้ึนไป 



                       (   ) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจร้อยละ 50 - 74 
                       (   ) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่ำกว่าร้อยละ 50 

      11. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
 

เรื่อง 
 

ปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุ 
 

การปรับปรุงแก้ไข 
ผลการปรับปรุงแก้ไข 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ 

บุคลากร - - /  
วัสดุอุปกรณ์ - - /  
สถานท่ี - - /  
กิจกรรม - - /  
ประสานงาน - - /  
งบประมาณ - - /  

 
12. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

                                                       ลงช่ือ ...............................ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
                                                                     (นางสำรวย    รื่นรมย์) 
 
       เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมนิิยมพัฒนา 
                (   ) เพื่อโปรดทราบ  (   ) เพื่อโปรดพิจารณาส่ังการ 
                                                

.............................................................................................................................................. 
                                             

           (ลงช่ือ) ............................................................ 
                       (นายก้องเทพ  ตุ้มทอง) 

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลโครงการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  www.trueplookpunya.com 



การประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔       
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   สพป.สุรินทร์  เขต  ๓ 

ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน    
คำช้ีแจง   ให้ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย       ในช่องท่ีเห็นว่าตรงกับสภาพการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง 
4 = ระดับดีมาก , 3  =  ระดับดี ,  2  =  ระดับพอใช้ ,  1  = ระดับควรปรับปรุง , 0 =  ปรับปรุงใหม่ 
คะแนนรวมทุกรายการ   ต้ังแต่  40  ขึ้นไป   ถือว่า      “ เป็นโครงการท่ีดี  ” 
 

รายการ ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติม 4 3 2 1 0 

1.   การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์       
    1.1   การตั้งวัตถุประสงค์สามารถวัดได้       
    1.2   การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์       
    1.3   การเขียนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม       
2. ผลการปฏิบัติงาน       
     2.1    การวางแผนการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน       
     2.2    ผู้รับผิดชอบประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง       
     2.3    การดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน        
     2.4    การบันทึกผลการปฏิบัติงาน       
     2.5    การสรุปผล รายงานผล และ นำผลไปปรับปรุง       
3.    การใช้จ่ายงบประมาณ       
     3.1   การจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์       
     3.2   การใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมในรายการ       
     3.3   ความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณ       
4.     การประเมินผล       
     4.1   การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือทุกรายการ       
     4.2   การประเมินครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี       
     4.3   เครื่องมือการประเมินมีความเหมาะสม       
5.   ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน       
     5.1   การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย       
     5.2   ความพึงพอใจกับผลผลิตท่ีได้รับ       
     5.3   ความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน       
                                        รวมระดับคุณภาพ       
                                      ระดับคุณภาพรวมทั้งส้ิน   
 
       (ลงช่ือ)…………………………………..  ผู้ประเมิน 
                          (…………………………………..) 
  



โครงการ     โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ ท่ี  1,2,3 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานท่ี 1,2,3,4 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสำรวย   รื่นรมย์  
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาในการดำเนินการ  1 ตุลาคม  256๓ – 30 กันยายน  2564 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีเต็มไปด้วยการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการเช่ือมโยง 
ข้อมูล ข่าวสาร สนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ท่ีสามารถส่ือสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งท่ัวโลก 
ทำให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมบริโภค
นิยม ในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้นการบริโภคด้วยส่ือต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญ ท่ีเรา
จะต้องเพิ่มพูนทักษะเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21 Century 
Skills) เพื่อให้ผู้เรียน ได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผู้เรียนท่ีมีลักษณะอันพึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้กรอบการพัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น 
ว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing)    
การคิดคำ(Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- 
การส่ือสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity- ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ 
และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหาร จัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ โรงเรียนบ้านภูมิ
นิยมพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้การจัดการเรียน 
การสอนของครูและนักเรียน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
๑. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้อง 

กับศตวรรษท่ี  21   ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning  and   Innovation  Skills) 
               2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

     3. เพื่อใช้ STEM Education ในการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อยกระดับ 
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีสอนให้เด็กใช้หลัก
เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าความรู้สึกตามกระแสสังคม 
   4. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สร้างอุดมการณ์รักซาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิเสธยาเสพติด การทุจริตคอรัปช่ัน และมีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.2  ผลลพัธ์  (Outcomes) 



  นักเรียนมีทักษะการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีท้ังความสำเร็จและมีความสุขนักเรียน 
3. เป้าหมาย  

3.1 ด้านปริมาณ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับการพัฒนาทักษะReading คือ สามารถ

อ่านออก (W)Riting คือ สามารถเขียนได้ (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 
3.2 ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีทักษะการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วน

บุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีท้ังความสำเร็จและมีความสุขนักเรียน 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร(P) ต.ค. 2563 - นางสำรวย  
2 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน  (P) 
ต.ค. 2563 - ผอ.รร. 

3 ดำเนินงานตามโครงการฯ  (D) ต.ค.  -  
 ทักษะพื้นฐาน  3R ตลอดปีงบ 2,000 ครูทุกคน 
 ทักษะท่ีจำเป็น 8C  3,200 ครูทุกคน 

4 กิจกรรม ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตร  (C) 30 ก.ย.  2564 - นางสำรวย 
5 สรุปประเมินโครงการฯ (A) 30 ก.ย. 2564 - นางสำรวย 
6 จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร 30 ก.ย.  2564 - นางสำรวย 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

5.1 เงินงบประมาณ   จากงบอุดหนุน  5,000  บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ    -    บาท 

รวม 5,000  บาท 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจง 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

ใช้งบประมาณ 
1 ทักษะพื้นฐาน  3R 2,000 - 2,000 ตลอดไตรมาส   
2 ทักษะท่ีจำเป็น 8C 3,200 - 3,200 ตลอดไตรมาส   
 
  



 
6. การวัดและประเมินผล 

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต  ( Output ) 

1. ร้อยละ ของนักเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะReading คือ สามารถอ่าน
ออก (W)Riting คือ สามารถเขียนได้ (A)Rithmatic  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes ) 
1. นักเรียนมีทักษะการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ ทัศนคติ 
ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพใน
ทางบวก (optimism) ท่ีมีท้ังความสำเร็จและมีความสุขนักเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
 


