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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3   
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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
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บันทึกข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที ่............/๒๕๖3 วันที่     7   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

ข้าพเจ้า   นางสิรินยา  คงประสม  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖2  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น ๒) เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมข้ึน ๓) เพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมข้ึน โดยมีระยะเวลา
การดำเนินงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  ถึง  วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 

บัดนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                    ลงชื่อ        
              ( นางสิรินยา  คงประสม ) 
                        ผู้รายงาน 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................................................ ........... 

 
                 

  ลงชื่อ        
           (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาจัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้
ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การ
สรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทาง
การศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
 
                นางสิรินยา  คงประสม 

                            7   ตุลาคม  ๒๕๖3 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

คำนำ      

สารบัญ      

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ   

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

การดำเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 

ผลสำเร็จของโครงการ 

สรุปในภาพรวม 

  ๑ 

  ๑ 

  ๑ 

  1 

  ๒ 

  2 

  3 

  4 

   

ภาคผนวก   

     -    เกียรติบัตร 

   

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ   

- ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

- ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net 

 

- ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

 
๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   (ข้อ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  (ข้อ 2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 (ข้อ 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๑ – ๓ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสิรินยา  คงประสม       นางสาวมานิตา  พานชาตรี 
 กลุ่มบริหาร       งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น 
๕.๒  เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
๕.๓  เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
 
๖.  เป้าหมาย 
      ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๖.๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น มีความรู้ที่จำเป็น
ตามหลักสูตรและผลการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 8๐   
   ๖.๑.๒ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
      ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร 

ตลอดจนมีผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7.๑ ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  
7.๒ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(NT) รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3   
7.๓ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-

NET) รวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3   
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๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  
2 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นกิจกรรมทีม่ีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นการวัด
และประเมินผลทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพทางการเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา   
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖2    ณ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน  ๔41  คน   
 

๒. กิจกรรม การสอนเสริม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมการสอนเสริม
ให้กับผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ในการสอนเสริม 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน ๒๕๖2 ถึง  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  ณ  โรงเรียนวัดวิเขาเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 78 คน  และ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 74 คน  
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ครูประจำชั้นแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  

๒. สถาบันการทดสอบแห่งชาติ สทศ. 
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๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น มีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร
และผลการเรียน เฉลี่ย ตั้งแต่ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 8๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ เฉลี่ยร้อย
ละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบ
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 80 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ มีผลการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) รวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคณิตศาสตร์ ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 10.71 และด้าน
ภาษาไทย ลดลง คิดเป็นร้อยละ 
15.53 

๓. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
รวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ 3 

ร้อยละ 80 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) รวมทั้ง ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลง  
คิดเป็นร้อยละ 4.69 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  80 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๑๐๐ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด 
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๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ  

๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 3,000   บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,335   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  1,665   บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา  มีข้อค้นพบในการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 

 
๑. จุดเด่นของโครงการ 
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายในโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รวมทั้ง ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต
พ้ืนที่ และระดับสังกัด นอกจากนั้นผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) รวมความสามารถทั้ง 2 
ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ  

๒.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ควรเร่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
นำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งควรเร่ง
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ โดยการใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย 

๓.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
       ควรจัดให้มีกิจกรรมการสอนเสริมให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นและในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากข้ึน และจัดหากิจกรรมที่
หลากหลายในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  

                          ลงชื่อ         

                 ( นางสิรินยา  คงประสม ) 
                 ผู้รายงาน 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 

 

การเรียนติว O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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