
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (O-net, NT, LAS)  
กลุ่มงาน   การบริหารงานวิชาการ                       
ผู้รับผิดชอบ ครูสนธยา  โตเบญจพร และคณะ    
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558          
กลยุทธ์ (สพฐ.และสพป.นบ.1) ที่ ………..      KPI ที่…………………………………………... 
งบประมาณ 30,000 บาท 
_______________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-net, NT 
โดยสํานักทดสอบกลาง และ LAS จากต้นสังกัด  และนําผลคะแนนการทดสอบระดับชาติไปเป็นเกณฑ์พิจารณา
ตัดสินผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องตอบสนองต่อ
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนของนักเรียนทั่วประเทศให้สูงขึ้นปีละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ NT 
อยู่ในลําดับต้นๆของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และต้องการรักษาระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเน่ืองทุกปี จึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ้นตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ และให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่า “เน้นวิชาการ” 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
2.2 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  O-net ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และผลการสอบ LAS ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Out puts)  
           3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
          3.1.2 นักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6 ทุกคนได้รับการพัฒนาและติวอย่างเข้มก่อนการสอบ 
 3.1.3 นักเรียนช้ัน ป.2 และ ป. 5 ทุกคนได้รับการพัฒนาและติวก่อนสอบ 
     3. 2 ผลลพัธ์ (Out comes)  
            3.2.1 นักเรียน ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
            3.2.2 นักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 
   3.2.3 นักเรียนป.2 และ ป. 5 มีคะแนนผลการทดสอบ LAS จากต้นสังกัด เฉลี่ยรวมอยู่ในลําดับที่ไม่เกินลําดับ8 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ที่ กิจกรรมโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 

ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังน้ี 

- จัดกิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า 
- จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับช้ัน 

 

 
12,000 

 
 
 

ต.ค. 57 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

หัวหน้างานวิชาการ 
คณะครูทุกท่าน 

 
 
 



ที่ กิจกรรมโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
3 
4 

     -    จัดติวเข้ม NT ในระดับช้ัน ป. 3 และ  
          O-net ในระดับช้ัน ป.6 

  - ค่ากระดาษถ่ายเอกสารข้อสอบ 
  - ค่าเบ้ียเลี้ยงครูที่มาติวในวันหยุด 

- จัดติวสอบ LAS ในระดับช้ัน ป.2 และ 
ป. 5 
  -ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ขอ้สอบ 

นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

9,000 
8,000 

พ.ย. 57-ม.ค 58 
 
 
 

ธ.ค 57.-ก.พ. 58 
 
 

พ.ย. , ธ.ค 57 
ก.ย. 58  

 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 

5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณจากราชการ       จํานวน   30,000 บาท 
    5.2 งบประมาณจากภายนอก         จํานวน   -      บาท 
                                        รวม   30,000   บาท  
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชวั้ดประเมินผล 
1. ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนทุกคนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- นักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6 ทุกคนได้รับการ
พัฒนาและ 
ติวอย่างเข้มก่อนการสอบ 
- นักเรียนช้ัน ป.2 และ ป. 5 ทุกคนได้รับการ
พัฒนาและติวก่อนสอบ 

 
สังเกตการณ์จัดการเรียน 

การสอน 
สังเกตการจัดติวสอบ 

 
 

สังเกตการจัดติวสอบ 

 
แบบสังเกตการสอน 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
 

แบบประเมินกิจกรรม 

2. ผลลัพธ ์(Out comes)  
- นักเรียน ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
- นักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6 มีคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 
- นักเรียนป.2 และ ป. 5 มีคะแนนผลการ
ทดสอบ LAS จากต้นสังกัด เฉลี่ยรวมอยู่ในลําดับ
ที่ไม่เกินลําดับ 8  

 
ดูผลรายงานผลการเรียน 

 
ดูผลคะแนนการทดสอบ

ระดับชาติ 
ดูผลคะแนนการทดสอบของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบรายงานผลการเรียน 

 
แบบรายงานผลคะแนนการ

ทดสอบระดับชาติ 
แบบรายงานผลการทดสอบ 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
7.1 นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งห้อง 
2.2 นักเรียนมคีะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูงกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบ NT และ     
     LAS อยู่ในลําดับต้นๆของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 


