
สรุปแผนการพัฒนานักเรียน ตามแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ขอท่ี รายการ 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. จัดกิจกรรมหนาเสาธงใหครบถวน ท้ังดานสงเสริม
ใหผูเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู 

ชวงเวลา 08.00 น. - 08.15 น. ไดจัดใหมีกิจกรรมรองเพลง
ชาติไทย สวดมนต รองเพลงสดุดีมหาราชา กลาวคํา
ปฏิญาณตน และสงบนิ่ง โดยกิจกรรมรองเพลงชาติไทยและ
เพลงสดุดีมหาราชา เปนการบรรเลงดนตรีดวยวงดุริยารงค
ของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักและเห็นคุณคาของ
บทเพลงท่ีสําคัญของชาติ การสวดมนตไดใหนักเรียนสวด
บทแปลดวย เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจท่ีถูกตองในบท
สวดมนต และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหตามคําแปล 
สวนการกลาวคําปฏิญาณตนของนักเรียนและการสงบนิ่ง 
เปนการกระตุนใหรูในหนาท่ีของตนเองและฝกใหนักเรียนมี
สมาธิในการเรียนตลอดท้ังวัน 
หลังจากท่ีทํากิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จเรียนรอยแลว 
คุณครูจะมีการประชาสัมพันธขาวสารและอบรมเรื่องตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนรวมไปถึงกิจกรรมของทาง
โรงเรียนเพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ท่ีจะเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูเศวตและคณะ
รับผิดชอบ 

2. จัดกิจกรรมแกไขปญหานักเรียนท่ีอานไมออก
เขียนไมไดดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการ
สอนภาษาไทย เชน ฝกอานแจกลูกจากหนังสือ
แบบเรียนเร็ว หนังสื่อท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให หรือสื่อท่ีสถานศึกษา 

ภาษาไทย - กิจกรรมแกปญหาอานไมออก เขียนไมได ชั้น ป.1-3 ครู
ประจําชั้นนําคําศัพทพ้ืนฐานมาใหนักเรียนฝกเขียนและอาน
ในคาบโฮมรูม 15 นาที (2 วัน / สัปดาห) 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูสภุาภรณ และ
คณะ รับผิดชอบ 



ขอท่ี รายการ 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

 หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาข้ึนเอง จัดหองเรียน
พิเศษหรือจัดเขาคายเพ่ือแกปญหาการอานเขียน
โดยเฉพาะเปนตน รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียน
สามารถเขียนสรุปความและยอความใหมากข้ึน 

ภาษาไทย - กิจกรรมแกปญหาอานไมออก เขียนไมได ชั้น ป.4-6 ครู
ประจําชั้นนําคําศัพทพ้ืนฐานมาใหนักเรียนฝกเขียนประโยค 
คิดวิเคราะห ในคาบโฮมรูม 15 นาที (2 วัน / สัปดาห) 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูสภุาภรณ และ
คณะ รับผิดชอบ 

3. จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนดาน
การอาน เขียน และคิดวิเคราะหโดยใชองคความรู
จากผลการทดสอบ PISA โดยใหสถานศึกษาจัด
ในชวงกอนเขาเรียน พักกลางวัน หรือหลังเลิก
เรียนอยางนอย 2 คาบเรียนตอสัปดาห หรือตาม
ความเหมาะสม 

คณิตศาสตรและ
กลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน ๆ 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน การจัดการ
เรียนรูโดยโครงงาน การเรียนรูโดยใชรูปแบบการแกปญหา 
และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิด วิเคราะห จัดทําโครงการความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
โดยใชกิจกรรมเกมสคณิตศาสตร 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูฉัตรชัย และ
คณะ รับผิดชอบ 

  คณิตศาสตร - กิจกรรมเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห  
     กิจกรรมคายคณิตศาสตร 

ธันวาคม 
2557 

ครูฉัตรชัย และ
คณะ รับผิดชอบ 

  คณิตศาสตร - กิจกรรมการแขงขันคณิตศาสตรในและนอกสถานท่ี 
(กิจกรรมการแขงขันในวันวิชาการตางๆ และงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูฉัตรชัย และ
คณะ รับผิดชอบ 

  คณิตศาสตร - กิจกรรมธนาคารขยะ ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูฉัตรชัย และ
คณะ รับผิดชอบ 

  คณิตศาสตร - กิจกรรมพัฒนาบุคลากกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
     การอบรมบุคลากรกลุมสาระคณิตศาสตร ดาน
หลักสูตรและการสอน 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูฉัตรชัย และ
คณะ รับผิดชอบ 

 



ขอท่ี รายการ 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

  คณิตศาสตร - กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  
      การอบรมบุคลากรกลุมสาระคณิตศาสตร ดานการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ตุลาคม 
2557 

ครูฉัตรชัย และ
คณะ รับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรูไดดวยตนเอง
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหคํานึงถึงชวงวัยและ
ระดับชั้นของนักเรียน 

วิทยาศาสตร - คายวิทยาศาสตร 
- โครงงาน 
- การทดลองทางวิทยาศาสตร 
- เขียนเลาเรื่องจากภาพ 
- นักสํารวจนอย 
- นักประดิษฐนอย 
- เกษตรพอเพียง 
- กระดานขาววิทยาศาสตร 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูปทมาวดี และ
คณะ รับผิดชอบ 

5. จัดใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนการฝกทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
เกาหลี ภาษาท่ีใชในกลุมอาเซียน โยเนนให
นักเรียนสามารถสื่อสารได จัดคายฝกการใชภาษา 
เนนการฟง พูด ท้ังระยะสั้นระยะยาวหรือภาคฤดู
รอน 

ทุกกลุมสาระ - กิจกรรมทองศัพทประจําวัน 
 
 
- กิจกรรมการแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 
- กิจกรรมการเรียนการสอนกับครูชาวตางประเทศ 
 
- กิจกรรม English Day camp 

ตลอดป
การศึกษา 
 
ภาคเรียนที่ 1 
 
ตลอดป
การศึกษา 
 

ภาคเรียนที่ 2 

ครูปุณณัฏฐา  
และคณะ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 



 

ขอท่ี รายการ 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนใหนักเรียนเกิด
จิตสํานึกรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ เห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
รวมถึงเขาใจหลักการของประชาธิปไตยและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

- สังคมศึกษา 
- กอท. 
- สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- กิจกรรมฝกมารยาทไทย เชน การไหว การแสดงความ
เคารพ 
- กิจกรรมนั่งสมาธิฝกจิตใหมีสติ 
- กิจกรรมการออมทําบัญชีรายรับ - รายจาย 
- กิจกรรมสวดมนต 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร วันสําคัญ เชน วันข้ึนปใหม 
- กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน วันแม วันพอ 
- กิจกรรมการนําเสนอขาวสารความรู 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เชน รับประทานอาหารเจ 
- กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร สวมเสื้อผาสีขาวทุกวันศุกร 
- กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา 
 
- กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
- กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป
การศึกษา  

ครูนัฐิยา และคณะ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ครูสรัลรัตน และ
คณะรับผดิชอบ 

7. ใหเพ่ิมการใชขอสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียน
ตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหนวยการเรียน 
ในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบ
ปลายภาค อยางนอยรอยละ 30 ของการสอบแต
ละครั้ง 

ทุกกลุมสาระ - ใชคะแนน 60:40 ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
- ใชคะแนน 80:20 ในวิชาพิเศษ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ และ การงานอาชีพฯ 
- ชั้น ป.6 ออกขอสอบเนนตัวชี้วัดท่ีคะแนนสอบโอเน็ตต่ํา ท่ี
โรงเรียนควรพัฒนา 

ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูทุกกลุมสาระ 

 
 



 

ขอท่ี รายการ 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

8 ใหใชขอสอบกลางท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสอบ
ปลายป รอยละ 20 ของคะแนนสอบท้ังหมด ใน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2,4,5 โดยชั้น ป.2 ใหใช
ขอสอบกลางเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้น ป.4 และ ป.5 ใหใชขอสอบกลางใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร 

ทุกกลุมสาระ  ตลอดป
การศึกษา 
2557 

ครูทุกกลุมสาระ 

 


