
 
 
   โครงการที่ 14  โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน 

 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ/ 8 กลุ่มสาระ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.3 ตบช.1-4 , ม.4 ตบช.1-4 , ม.5 ตบช.1-4 , 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

สนองตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 5 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการทดสอบความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2556  พบว่า 
นักเรียน ยังมีผลคะแนนจากการทดสอบอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ และจากการวิเคราะห์ สาเหตุ พบว่า 
นักเรียนเกิดความสับสน และไม่เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปตอบ
ค าถามหรือท าแบบทดสอบได้ หากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะท าให้นักเรียนขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดต่ าลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนใน
โรงเรียนโดยร่วมกันในการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.57 

--- วันเพ็ญ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์  8  
กลุ่มสาระ 
2. กิจกรรมซ่อมเสริม 5 กลุ่มสาระหลัก 
3. กิจกรรมติวเข้ม 5 กลุ่มสาระหลัก 
4. กิจกรรมชุมนุม 
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
6. กิจกรรมทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน 
7. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
25,920 

 
1,407 
3,250 
630 

4,340 
- 
 

24,500 

 
ครูประจ าวิชา 

 
ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าวิชา 

ครูประจ าชุมนุม 
ครูประจ าวิชา 
ครูภาษาไทย 

 
วิชาการ 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.57 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.58 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.58 

 วันเพ็ญ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.58 

 วันเพ็ญ 

 
5. ทรัพยากร 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจ านวน 57,047  บาท  
    -ค่าวัสดุการศึกษา  32,547 บาท 
    -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 24,500 บาท 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ร้อยละ  50 ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะที่ ร้อยละ  80 ทดสอบ แบบทดสอบ 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
ส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

   

4. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ  80 ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   นักเรียนมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
 

8. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. การด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 


