
   

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(กิจกรรมทางวิชาการ) 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
 

 

 



   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
ที ่     วันที่        ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทางวิชาการ) 

 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ข้าพเจ้า นางนิภาพร รอดราวี ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทางวิชาการ) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือ
ดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา  โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง  วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

บัดนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทางวิชาการ) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ 
เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        
                                                                            ลงชื่อ  
                                                                                              (นางนิภาพร  รอดราวี) 
                                                                                              ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ..............................................  

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

                                                                             

        ลงชื่อ    
                                                                                             (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 
 
 

 



   

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทางวิชาการ) จัดทำขึ ้นเพ่ือ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของ
ผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
มาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที ่เกี่ ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
 
                นางนิภาพร  รอดราวี 

                           ตุลาคม  ๒๕๖๓ 



   

สารบัญ 
 

 หน้า 

คำนำ      

สารบัญ      

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ   

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

การดำเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 

ผลสำเร็จของโครงการ 

สรุปในภาพรวม 

  ๑ 

  ๑ 

  ๑ 

  1 

  ๒ 

  ๒ 

  ๒ 

  ๔ 

   

ภาคผนวก   

-  ประมวลภาพการดำเนินงาน 

-  ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

-  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 

-  ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT 

 

 

    

  

  



   

  

  

  

  

 



   

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   (ข้อ ๑) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 (ข้อ ๒) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาผู้ที่มี

ความสามารถพิเศษตามศักยภาพ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 (ข้อที่ ๑) คุณภาพของผู้เรียน 
 (ข้อที่ ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางนิภาพร  รอดราวี        
 กลุ่มบริหาร       งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
5.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑ นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
 ๖.๑.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 70 
 ๖.๑.3 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT, O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๖.๒.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล   
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๗๐ 
  ๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) รวม
ความสามารถทั้ง ๒ ด้าน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3   

 ๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) รวมทั้ง 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3   
  ๔. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
   



   

๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทางวิชาการ) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม โดย
แตล่ะกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดและประเมินผลทางการเรียนของผู้เรียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสอนเสริม สอนติว ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ในวันเสาร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับการสอนติวเข้ม 
เติมเต็มคุณภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัด
ขึ้นตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน  ๔๔๓  คน   

๒. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พัฒนาความถนัดและความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่
ฝึกนักเรียนทางด้านอาชีพ จัดเป็นชุมนุมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๔๔๓  คน   
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ครูประจำชั้นแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ไขและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒. สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
3. อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพตรังมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับทักษะอาชีพ 
๔. ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเขาวิเศษมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 

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

ร้อยละ ๗๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
เฉลี่ยร้อยละ 78.30 



   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ มีผลการทดสอบคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) รวมความสามารถท้ัง 
๒ ด้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

ร้อยละ ๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ มีผลการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) รวม
ความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ลดลง
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๘ 

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) รวมทั้ง ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

ร้อยละ ๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
รวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.69 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้
ทางวิชาการอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เฉลี่ย
ร้อยละ 100  

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  50 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

        
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ  

๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 63,738.36     บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ..................        บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..................        บาท 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

  การจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผู ้เรียนมีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถ
เขียนสื่อความเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มี
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
ระดับประเทศ  นอกจากนั ้นผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (NT) รวม
ความสามารถทั้ง ๒ ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 

 ควรเร่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน นำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกท้ังควรเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดแก่นักเรียนให้
หลากหลาย ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

๓.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

        ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดของนักเรียนและการสอนเสริมให้แก่
นักเรียนในทุกระดับชั้นและในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง 
ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น และจัดหากิจกรรมที่หลากหลายในการ
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  

 
                    
       ลงชื่อ 

             (นางนิภาพร  รอดราวี)  
               ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (กิจกรรมทางวชิาการ) 

การเรียนติว O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

  
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

กิจกรรมชุมนุมเสริมทักษะอาชีพ  

ส่งเสริมความถนัดของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

การเรียนติว NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(กิจกรรมทางวิชาการ) 


