
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ที่        พิเศษ/2563                         วันที่    31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 

เรื่อง  การรายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  
นางสาวแก้วใจ จำปาทอง  

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. นักเรียนได้ทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 3. นักเรียนบางส่วนได้รับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายนอกโรงเรียน 
 4. ตัวแทนนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะครู นักเรียนท้ังโรงเรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประกวด 
  5. ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  O-net            ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และผลการสอบข้อสอบกลางของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2         ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. เพื่อยกระดับผลการประเมินตามจุดเน้น 
4. เพื่อยกระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 อ่านออก เขียนได้ และชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6        

อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 
6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้า

ประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 
 



ผลที่ได้รับจากดำเนินงาน 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ประจำปีการศึกษา 2562  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
คะแนนรวมทั้ง  2  ด้าน  ร้อยละ 71.99  ได้เป็นลำดับท่ี 1  ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 ความสามารถด้านภาษาไทย  ร้อยละ 66.74  ได้เป็นลำดับที่ 2  ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ร้อยละ 77.24  ได้เป็นลำดับที่ 1  ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจำปีการศึกษา 2562  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
คะแนนรวม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ได้เป็นลำดับท่ี 14 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ 48.73    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ  32.59 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร้อยละ   36.97  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  31.39 

3. สรุปผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562   
ระดับชาติ  สรุปจำนวน  2  เหรียญ  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   

 ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    ...เหรียญทอง    ...เหรียญเงิน    ...เหรียญทองแดง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69                   
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    2  เหรียญทอง    3  เหรียญเงิน    1 เหรียญทองแดง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69                 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    1  เหรียญทอง    1  เหรียญเงิน    2 เหรียญทองแดง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69                 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    2  เหรียญทอง    3  เหรียญเงิน     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน  2  เหรียญทอง  
3  เหรียญเงิน 1  เหรียญทองแดง 
 ระดับชาติ  สรุปจำนวน    1  เหรียญทอง    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69   ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    2 เหรียญเงิน    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69                 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    4  เหรียญทอง    3  เหรียญเงิน    1  เหรียญทองแดง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    3  เหรียญทอง    4  เหรียญเงิน    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน            
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    2  เหรียญทอง    2  เหรียญเงิน     



 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69                 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    2  เหรียญทอง    3  เหรียญทองแดง 
 ระดับชาติ  สรุปจำนวน    1  เหรียญเงิน    
 การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69                 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นท่ี  สรุปจำนวน    2  เหรียญเงิน     
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

1. กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)  เหรียญทอง 
เด็กหญิงณัฐิดา นิลประภา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   

2. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอนส่ี)  เหรียญทอง 
  เด็กหญิงสุวรรณษา   ทรัพย์ทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
  เด็กหญิงอรอินทร์   ศรีสังข์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

3. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย    เหรียญเงิน 
  เด็กชายธนพล จันทร์อู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
  เด็กชายปรเมศ ทองมอญ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

4. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
  เด็กหญิงนภัสสร สุขดี    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เหรียญทองแดง 
  เด็กหญิงแพรวา แดนเสนา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   เหรียญเงิน 

5. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย  
 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วคง    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   เหรียญเงิน 
  เด็กหญิงปรายฟ้า พลเทพ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   เข้าร่วมการแข่งขัน 

6. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 
  เด็กชายธนพล จันทร์อู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   เหรียญเงิน 
  เด็กชายปรเมศ ทองมอญ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   เหรียญเงิน 

7. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม เรียงรอ้ยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  เข้าร่วมการแข่งขัน 
  เด็กหญิงเปมิศา จูฑะจันทร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 



1. กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับช้ัน ป.4-ป.6  เหรียญทอง 

เด็กหญิงลักษณ์สิตา     ต้ังสุข  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงณัฐธิดา         ออมชมภู ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงวิธิตา     ชำนิกุล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับช้ันป.4-ป.6   เหรียญเงิน 
เด็กชายกษิดิ์เดช       การุณศิริ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. รายการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ันป.1-ป.3     เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงอัษฎาพร     แตงพุก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

4. รายการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ันป.4-ป.6     เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงธัญชนก      ฝักหอม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รางวัลเนื่องในงานหน่วยงานอืน่ๆ 

1. รายการการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต รางวัลชมเชย 
เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงสุภัสสร ทองมอญ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงณัฐณิชา ป่าเกลือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. กิจกรรมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบท่ี 2              
ประจำปี พ.ศ. 2563   เหรียญเงิน  
เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย มาทัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ  
“เปิดบ้านโยธินฯ เยือนถิ่นคนดี”      รองชนะเลิศอันดับ 2 

 เด็กหญิงแพรวา แดนเสนา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายชวิน ปึงโฆษิต  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงปรายฟ้า พลเทพ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 



4. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6  
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงสุภัสสร ทองมอญ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงณัฐณิชา ป่าเกลือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

5. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับ ป.4-6 เหรียญทอง 
เด็กชายไชยวัฒน์  ต่อสกุล   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายโชคทวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

6. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6 เหรียญเงิน 
 เด็กหญิงธัญชนก ฟักหอม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 เด็กหญิงพาฝัน สังผัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 เด็กหญิงศศิวิมล แก้วทับ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

7. กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 เหรียญเงินเด็กชายชญานนท์ 
อ้นจีน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสังข์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

8. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยงิยาง ระดับ ป.4-6   เหรียญเงิน 
เด็กชายธนดล   จันทร์หลง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายราชันย์  อบกล่ิน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

9. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6  เข้าร่วมกิจกรรม 
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย มาทัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีหลี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายชวิน ปึงโฆษิต  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

10. กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข ่     เข้าร่วมกิจกรรม 
เด็กหญิงแพรวา แดนเสนา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย มาทัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายภัทรสิทธิ์ สุขดี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

1. กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4 – 6  ระดับชาติ เหรียญทอง 
 เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงเปมิศา  จูฑะจันทร์              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงอริสา  เหลือจันทร์               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 



รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม      ระดับช้ัน ป.4 – 6  เหรียญทองชนะเลิศ 

เด็กหญิงมาริษา  ทรัพย์ทอง      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงเปมิศา  จูฑะจันทร์               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ครองผา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงอริสา  เหลือจันทร์               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

2. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ระดับช้ัน  ป.4 – 6        เหรียญทอง อันดับท่ี 4 
เด็กหญิงชลธิชา  ยุคุณธร   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

3. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ระดับช้ัน  ป.1 – 3  เหรียญเงิน 
เด็กหญิงเจนรา  รม       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

4. กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม         ระดับช้ัน  ป.4 – 6  เหรียญเงิน 
เด็กหญิงอธิชา  ขำภู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
เด็กหญิงศมน  แพรพรม                    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
เด็กหญิงนันรวี  กุลเท่ียง    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
เด็กหญิงจันตรี  ชาย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
เด็กหญิงกษมา  แตงฉาย   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย          ระดับช้ัน ป.4 – 6  เหรียญเงิน 
เด็กชายชุมพล  อรัญญะนาค  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงปัญญาพร  โพยนอก              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

6. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย          ระดับช้ัน ป.1 – 3  เหรียญทองแดง 
เด็กชายธาดา  แพรพรม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
เด็กหญิงพีชญา  อ้นจีน                      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ป.4-6   เหรียญเงิน 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหลี   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย มาทัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

2. กิจกรรมคีตะมวยไทย   ระดับช้ัน ป.1-6   เหรียญเงิน 
เด็กชายธนดล  จันทร์หลง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายธนทัต  จันทร์หลง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่อิ่ม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายกันทรากร  นามสว่าง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 



เด็กชายพศิน  ค้าซุง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป่าเกลือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงทิพย์อักษร ฟูพันธุ ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ครองผา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เด็กหญิงสุธินันท์  ตรีอุดม        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3  

2. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เด็กหญิงเจนรา   รม               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1                            
เด็กหญิงกรภัทร  เจียมอนุสรณ์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3     

3. กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
เด็กหญิงสุภัสสร   ทองมอญ      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6     

4. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
     เด็กหญิงปิยาภรณ์   แจ่มนาม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6     
          เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศิริพรรณ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 

5. กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6    เหรียญเงิน 
เด็กหญิงณัฐธิดา   ออมชมภู    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5         

6. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3     เหรียญเงิน 
เด็กหญิงธนิดา   จอนเพ็ง          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี2      

          เด็กหญิงกิตตินันท์   ยศศรีวงค์    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี2 
          เด็กชายกอบสิน  สุภาเกตุ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 

7. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6     เหรียญเงิน 
           เด็กชายสุวัฒน์ชัย  โคกแพ           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี4        
           เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  จงเจริญ      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 
           เด็กชายราชันย์  อบกล่ิน             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 

8. กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3    เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงณัฐิดา  นิลประภา    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3      

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
เด็กชายธาดา    แพรพรม   ประถมศึกษาปีท่ี3 
เด็กหญิงสุธินันท์    ตรีอุดม  ประถมศึกษาปีท่ี3 



2. กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6      เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เด็กหญิงดารากรณ์    อินทร์นุ่มพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี5 
เด็กหญิงพริมา    แก้วลัดดา  ประถมศึกษาปีท่ี5 
เด็กหญิงกุลิสรา    เทียนทอง  ประถมศึกษาปีท่ี5 

3. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
เด็กหญิงประภากร    สาสิงห์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 
เด็กหญิงปริชาติ    ลังกะสูตร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี4 
เด็กหญิงพรธิภา    เหมจ่ัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 

4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6         เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 2
เด็กหญิงปณัฐชญา    พลที  ประถมศึกษาปีท่ี5 
เด็กหญิงณัฎฐนิชา    วงศ์ธนู  ประถมศึกษาปีท่ี5 
เด็กชายกันทรากร    นามสว่าง  ประถมศึกษาปีท่ี6 

5. กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 
เด็กชายกษิดิ์เดช    การุณศิริ  ประถมศึกษาปีท่ี6 
เด็กหญิงปณัฐชญา    พลที  ประถมศึกษาปีท่ี5 

6. กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6เหรียญเงิน   
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย    มาทัน  ประถมศึกษาปีท่ี6 
เด็กหญิงแพรวา    แดนเสนา  ประถมศึกษาปีท่ี6 

7. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ป.4-ป.6  เหรียญเงิน   
เด็กชายราชันย์    อบกล่ิน   ประถมศึกษาปีท่ี5 
เด็กชายคมไผ่    ยืนยง   ประถมศึกษาปีท่ี5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

1. รายการกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story telling) ระดับช้ัน ป.4-6 เหรียญทอง 
เด็กหญิงฐปนรรฆ์ ศิริพรรณ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ป.1-6 เหรียญทอง 
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีหลี   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงปรายฟ้า พลเทพ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)  ระดับช้ัน ป.4-6  เหรียญเงิน 
เด็กหญิงแพรวา แดนเสนา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)  ระดับช้ัน ป.1-3  เหรียญเงิน 
 เด็กหญิงณัฐิดา นิลประภา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
นักเรียนเรียนร่วม    
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 



     1. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้    เหรียญเงิน  อันดับท่ี 3   
 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ จำปาทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 เด็กหญิงนันทิดา ฟองสาย   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 เด็กหญิงอรณิชา ขืมจันทร์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
     2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี     เหรียญเงิน อันดับท่ี 8   
 เด็กชายรัชภาคย์  รุ่งสว่าง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

๑. รายการ กิจรรมสภานักเรียน  ระดับช้ัน ป.1-ป.6    เหรียญเงิน 
เด็กชายพัฒฏิพงษ์ อภิชาติโยธิน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เด็กหญิงภาวินี   นันที   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เด็กชายรัชพล  ยืนยง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงกาญจณา  คำฟู   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงพรธิภา   เหมจ่ัน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงประภากร  สาสิงห์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงณัฐรดา    ทักษิณไศล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

รางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. กิจรรมสภานักเรียน   ระดับช้ัน ป.1-ป.6    เหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายพัฒฏิพงษ์ อภิชาติโยธิน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เด็กหญิงภาวินี   นันที   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เด็กชายรัชพล  ยืนยง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงกาญจณา  คำฟู   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงพรธิภา   เหมจ่ัน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงประภากร  สาสิงห์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงณัฐรดา    ทักษิณไศล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

๒. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 เหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สังผัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงภักสดาพรรณ  จงพัฒนพันธุ ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศิริพรรณ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 



๓. กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับช้ัน ป.1-ป.3   เหรียญทองแดง
เด็กชายเทพยุทธ สมจิตร   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กชายธาดา แพรพรม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงพีชญา อ้นจีน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงณัฐิดา นิลประภา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ จำปาทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กชายกุลชวาล จูฑะจันทร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 

๔. กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ระดับช้ัน ป.4-ป.6   เหรียญทองแดง          
เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ต้ังสุข  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงวิธิตา  ชำนิกุล   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมชมพู  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงธนัชชา วงษ์ป้อม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

๕. กิจรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก” ระดับช้ัน ป.4-ป.6   
เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงพาฝัน   สังผัน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กชายฤทธิ์ธิพล  มาทัน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงสุภัสสร   ทองมอญ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย   
๑. การแข่งขันกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน     เหรียญเงิน 

 เด็กหญิงเมธาวี  เขียนนิล    ระดับช้ันอนุบาล 3    
 เด็กชายเมธินทร์  ภู่อิ่ม    ระดับช้ันอนุบาล 3    
 เด็กหญิงลภัสรดา  โพธิ์ทองคำ  ระดับช้ันอนุบาล 3    

๒. การแข่งขันกิจกรรม การฉีก ตัด ปะ กระดาษ   เหรียญเงิน 
 เด็กชายธีรพล  ช่อปทุมมา   ระดับช้ันอนุบาล 3   
  เด็กหญิงสุวธิดา  พิสรักษ์    ระดับช้ันอนุบาล 3 
 เด็กหญิงณิชนันท์  เชิงโชติ   ระดับช้ันอนุบาล 3 
ปัญหา / อุปสรรค 
  1. การวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน        



ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
   การวางแผนจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อให้เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
  (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                                (นางสาลินี สุขศิริ)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ , 
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-net, 
NT โดยสำนักทดสอบกลาง และการทดสอบด้วยข้อสอบกลางจากต้นสังกัด  และนำผลคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติไปเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบันจึงต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ
มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ัวประเทศให้สูงขึ้นปีละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ 
NT อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และต้องการรักษาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับ



ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ ้นตอบสนองความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  อีกท้ังยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ี
กล่าวไว้ว่า “เน้นวิชาการ” โดยการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนท้ังด้านร่างกาย  สติปัญญา 
และจิตใจ โดยให้ความสำคัญกับด้านสติปัญญาเป็นหลัก มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางด้าน
สติปัญญาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มุ่งพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ สนับสนุนนักเรียนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันทางด้านวิชาการ
ภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางด้านวิชาการกับภายนอกเสมอ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จะจัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนก้าวสู่
โลกภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
2.เพ ื ่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาต ิ NT ของนักเร ียนช ั ้นประถมศึกษาป ีที ่  3  O-net                       

ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และผลการสอบข้อสอบกลางของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2                        
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. เพื่อยกระดับผลการประเมินตามจุดเน้น 
4. เพื่อยกระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 อ่านออก เขียนได้ และชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6        

อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 
6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 

 

3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
  1. ร้อยละ  59.00  ของคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย   

2. ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
ภาษาอังกฤษ  

3. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์  

3.1.4 ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร์  

3.1.5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  



3.1.6 ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านภาษา 
 3.1.7 ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านคำนวณ 
 3.1.8 ร้อยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านเหตุผล 
 3.1.9 ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน    

3.1.10 ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การเขียน 
3.1.11 ร ้อยละ 87 ของนักเร ียนที ่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน ้นของหลักสูตร                    

การคิดคำนวณ 
3.1.12 ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน ผ่าน

เกณฑ์ตามช่วงวัย  
3.1.13 ร ้อยละ 100 ของนักเร ียนชั ้น ป .2 อ่านคล่อง เข ียนคล่อง ม ีทักษะการอ่าน                      

การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  
3.1.14 ร ้อยละ 100 ของน ักเร ียนม ีความสามารถในการค ิดว ิ เคราะห ์  ส ัง เคราะห์                         

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.1.15 ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น ป.2 , ป.4, ป.5 สูงขึ้น     

ร้อยละ 3 
   3.1.16 ร ้อยละ 100 ของน ักเร ียนที ่ม ีความเป ็นเล ิศทางด้านว ิชาการหรือมี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
     3.1.17  ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  1. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3 
  2. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น  
ร้อยละ 3 

3. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ สูงขึ้น   ร้อย
ละ 3 



4. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น   
ร้อยละ 3 
  5. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
  6. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3 
  7. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านคณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 
  8. นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน สูงขึ้น 
  9. นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การเขียน สูงขึ้น  

10. นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ สูงขึ้น 
  11. นักเรียนช้ัน ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 
  12. นักเรียนช้ัน ป.2 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียนตาม
ช่วงวัย 
   13. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ 
  14. คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลางสูงขึ้น 
  15. โรงเรียนได้รับช่ือเสียงเมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จจากการแข่งขัน 
  16. นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมมีความพร้อมท้ังรา่งกาย สติปัญญา และจิตใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ภาษาไทย 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)  ภาษาไทย 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย 

2. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(O-Net)ภาษาอังกฤษ 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-Net)ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(O-Net) 
ภาษาอังกฤษ 

3. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)คณิตศาสตร์ 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์ 
 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
4.คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)วิทยาศาสตร์ 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)วิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร์ 

5. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ประเมินความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ร้อยละผลการทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนช้ัน  ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านภาษา 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนช้ัน  
ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านภาษา 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนช้ัน  ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  
ด้านภาษา 

7. ร้อยละผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียน
ช้ัน  ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนช้ัน  
ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนช้ัน  ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  
ด้านคำนวณ 

8. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การอ่าน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
อ่าน 

9.ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามจุดเน้นของหลักสูตร การเขียน 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การเขียน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
เขียน 

10.ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  ตามจุดเน้นของหลักสูตร   
การคิดคำนวณ   

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การคิดคำนวณ   

แบบการประเมินตามจุดเน้น
ของหลักสูตร  การคิด
คำนวณ   

11.ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก    
เขียนได้  มีทักษะการอ่าน เขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนช้ัน ป.1             
อ่านออก เขียนได้  มีทักษะการ
อ่าน เขียนตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนช้ัน  
ป.1 อ่านออก เขียนได้   
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

12.ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.2 อ่านคล่อง  
เขียนคล่อง  มีทักษะการอ่าน เขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนช้ัน ป.2               
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง                     
มีทักษะการอ่าน เขียน               
ตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนช้ัน  
ป.2 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

13.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ                     
มีความคิดสร้างสรรค์ 

ประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   

แบบประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   



มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ 
 
 

มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
14.ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง  
ของนักเรียนช้ันป.2,ป.4,ป.5       

ทดสอบข้อสอบกลาง  ของ
นักเรียนช้ันป.2,ป.4,ป.5       

แบบทดสอบข้อสอบกลาง  
ของนักเรียนช้ันป.2,ป.4, 
ป.5       

15.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนักเรียนท่ีได้รับ
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ              

สำรวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศ 

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนท่ี
มีความเป็นเลิศ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ภาษาไทย สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)  ภาษาไทย 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย 

2. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ  
สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-Net)ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(O-Net) 
ภาษาอังกฤษ 

3. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  คณิตศาสตร์   
สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์ 

4. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ว ิทยาศาสตร์  
สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)วิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร์ 

5. น ั ก เ ร ี ย น ผ ่ า น เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ประเมินความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนช้ัน  ป.3  
ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านภาษา  สูงขึ้น 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนช้ัน  
ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านภาษา 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนช้ัน  ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  
ด้านภาษา 



7. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนช้ัน  ป.3  
ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ  สูงขึ้น 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนช้ัน  
ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนช้ัน  ป.3  ท่ีเพิ่มขึ้น  
ด้านคำนวณ 

8. น ัก เร ี ยนท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ก ารประ เมิ น                       
ตามจุดเน้นของหลักสูตร  การอ่าน  สูงขึ้น 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การอ่าน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
อ่าน 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
9. น ัก เร ี ยนท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ก ารประ เมิ น                   
ตามจุดเน้นของหลักสูตร  การเขียน  สูงขึ้น  

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การเขียน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
เขียน 

10. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร  การคิดคำนวณ  สูงขึ้น 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การคิดคำนวณ   

แบบการประเมินตามจุดเน้น
ของหลักสูตร  การคิด
คำนวณ   

11. น ัก เร ียนช ั ้น  ป.1  ท ุกคน อ ่ านออก                   
เขียนได้  มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนช้ัน ป.1             
อ่านออก เขียนได้  มีทักษะการ
อ่าน เขียนตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนช้ัน  
ป.1 อ่านออก เขียนได้   
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

12. นักเรียนชั้น ป.2  ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนช้ัน ป.2               
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง                     
มีทักษะการอ่าน เขียน               
ตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนช้ัน  
ป.2 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

13. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด
ว ิ เคราะห ์   ส ั ง เคราะห ์   ม ี ว ิ จารณญาณ                     
มีความคิดสร้างสรรค์ 

ประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ 

แบบประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ 

14. คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ทดสอบข้อสอบกลาง  ของ
นักเรียนช้ันป.2,ป.4,ป.5       

แบบทดสอบข้อสอบกลาง  
ของนักเรียนช้ันป.2,ป.4, 
ป.5       



15. โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบ
ความสำเร็จจากการแข่งขัน 

สำรวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศ 

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนท่ี
มีความเป็นเลิศ 

16. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อม
ทั ้งร ่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 

✓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับช้ันสูงขึ้น 

2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  O-net ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และผลการสอบข้อสอบกลางของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                  
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

✓  ผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  O-net ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และผลการสอบ
ข้อสอบกลางของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                  
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  สูงขึ้น 

3. เพื่อยกระดับผลการประเมินตาม
จุดเน้น 

✓  ผลการประเมินตามจุดเน้น  ผ่าน ทุกตัวช้ีวัด   

4. เพื่อยกระดับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก 
เขียนได้ และช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

✓  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก 
เขียนได้ และช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามศักยภาพ
ของตนเอง 



5. เพื่อพัฒนานักเรียนท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  ตามศักยภาพ
ของตนเอง 

6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะ
ทางด้านวิชาการกับภายนอก 

✓  นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและ
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ  59.00  ของคะแนนเฉลี่ยของผล

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net)  ภาษาไทย   

✓  คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ภาษาไทย  
สูงขึ้น 

2. ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉล่ียของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) ภาษาอังกฤษ 

✓  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น 

3. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี ่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) คณิตศาสตร ์

✓  คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ 
สูงขึ้น 



4. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉล่ียของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) วิทยาศาสตร์ 

✓  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 

5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

✓  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้าน
ภาษาไทย 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านภาษา 

7. ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีเพิ่มขึ้น ด้าน
คณิตศาสตร์ 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านคำนวณ 

8. ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน    

✓  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน    

9. ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การ
เขียน 

✓  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การเขียน 

10. ร้อยละ 87 ของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การคิด
คำนวณ 

✓  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ 

11. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก 
เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน ผ่าน
เกณฑ์ตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียนได้ มี
ทักษะการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย  และศักยภาพของตนเอง 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
12. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ป.2 อ่าน

คล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการอ่าน การ
เขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนช้ัน ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง มี
ทักษะการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย  และศักยภาพของตนเอง 

13. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

✓  นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี



ความคิดสร้างสรรค์  ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

14. ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง 
ของนักเรียนช้ัน ป.2, ป.4, ป.5 สูงขึ้น     
ร้อยละ 3 

✓  คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ของ
นักเรียนช้ัน ป.2, ป.4, ป.5 สูงขึ้น    

15. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

✓  นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
หรือมีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

16. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 

✓  นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาไทย 
สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาไทย 
สูงขึ้น 

2. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น ร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น  

3. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ 
สูงขึ้น   ร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ 
สูงขึ้น    

4. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้น   ร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้น   

5. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

✓  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3     
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3     
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านภาษา สูงขึ้น 

7. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ท่ี
เพิ่มขึ้น ด้านคณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านคำนวณ สูงขึ้น 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 



ผลผลิต (Outputs)     
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
8. นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม

จุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน สูงขึ้น 
✓  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม

จุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน สูงขึ้น 
9. นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม

จุดเน้นของหลักสูตร การเขียน สูงขึ้น 
✓  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม

จุดเน้นของหลักสูตร การเขียน สูงขึ้น 
10. นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม

จุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ สูงขึ้น 
✓  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม

จุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ 
สูงขึ้น 

11. นักเรียนช้ัน ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ 
มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนช้ัน ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ 
มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

12. นักเรียนช้ัน ป.2 ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน
ตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนช้ัน ป.2 ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน
ตามช่วงวัย 

13. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

✓  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

14. คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลางสูงขึ้น ✓  คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลางสูงขึ้น 
15. โรงเรียนได้รับช่ือเสียงเมื่อนักเรียนประสบ

ความสำเร็จจากการแข่งขัน 
✓  โรงเรียนได้รับช่ือเสียงเมื่อนักเรียนประสบ

ความสำเร็จจากการแข่งขัน 
16. นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมมีความพร้อม

ท้ังร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

✓  นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมมีความพร้อม
ท้ังร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  100 - - - - 
2 ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 93.33 6.67 - - - 
3 ความเหมาะสมของระยะเวลา 86.67 13.33 - - - 
4 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 93.33 6.67 - - - 
5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำโครงงาน 100 - - - - 
 สรุป 94.67 5.33    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  84.67 ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  5.33  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

8.3.1  ควรให้จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกว่านี้  โดยจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรียน  และความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความเป็นเลิศ 

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ตรงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า  “เน้นวิชาการ”  
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

       ควรให้จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกว่านี้  โดยจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรียน  และความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความเป็นเลิศ 

 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 



  การปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้นกว่านี้  
 
 
 
     ลงช่ือ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 

     
       
 
       



 
       
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเปน็เลิศ 

      
 

     
 



    
 

    
  


