
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 
นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี 

 
 
 
 

งานวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.สนองกลยุทธ์ ศึกษาสพฐ.ที่ ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียน

เต็มตามศักยภาพ 
3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม

ตามศักยภาพ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม  นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี              
5.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  พฤษภาคม  2563  -  กุมภาพันธ์  2564 ณ  ห้องมัลติมิเดีย/ห้อง DLIT 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
2.  เพื่อพัฒนาคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางสูงร้อยละ 5 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ  5            
4. นักเรียนส าเร็จการศึกษาร้อยละ 100             
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้นร้อยละ 5 

8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
• จ านวนเป้าหมาย นักเรียน ม.1-6   จ านวน   534 คน 
• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  534  คน   

แบ่งเป็น 
- นักเรียน   จ านวน  534 คน 
- ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา    จ านวน   33 คน 

 9. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 5,000 บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  0       บาท 
 คงเหลือ   5,000 บาท (ใช้วัสดุอุปกรณ์จากคลังพัสดุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

✓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมสูงขึ้น 

2 เพ่ือพัฒนาคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                    
(O-NET) ให้สูงขึ้น 

✓  นักเรียนมีคะแนนสอบ O-NET 
โดยรวมสูงขึ้นทั้ง ม.3 และ ม.6 

 
11.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
11.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น         ร้อย
ละ 5 

✓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมสูงขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
มีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบโดยใช้
ข้อสอบกลางสูงร้อยละ 5 

 ✓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 2 มีคะแนนเฉลี่ยในการ
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
โดยรวมน้อยกว่าร้อยละ 5 

 3.คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET ชั้น ม3 
และ ม.6 สูงขึ้นร้อยละ 5 

 ✓ คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET 
ชั้น ม.3 สูงขึ้น ร้อยละ 0.35 
และ ม.6 สูงขึ้น ร้อยละ 2.36 
ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 5 

 4. นักเรียนชั้น ม.3 จบหลักสูตรพร้อม
รุ่นร้อยละ 100 
และชั้น ม.6 จบหลักสูตรพร้อมรุ่นร้อย
ละ 100 

 
 
✓ 

✓ นักเรียนชั้นม.3 จบพร้อมรุ่น
ร้อยละ 93.10 
นักเรียนชั้น ม.6 จบพร้อมรุ่น
ร้อยละ 100 

 5.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ
เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น
ร้อยละ 5 

✓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาได้มากข้ึนร้อย
ละ 10 

11.2 เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) 
นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มี
ความรู้ความเข้าใจที่คงทนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

✓  นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง 
มีความรู้ความเข้าใจที่คงทน
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 



12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
     12.1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 12.2 ประเมินจากผลสอบ O-NET 
 12.3 ประเมินจากจ านวนนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ  
13.  สรุปในภาพรวม 
 13.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

ครูได้พัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ/น าข้อสอบเก่าไปให้นักเรียนท าเพ่ือฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์จน
สามารถท าข้อสอบได้คะแนนมากขึ้น 
 13.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 จัดหาสื่อที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน หรือจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรม
แบบ Active Learning ที่มีสื่อเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มีสัญญาณอินเทอร์เนตความเร็วสูง(จริง)ให้นักเรียน
ใช้ในกีสืบค้นข้อมูล 
 13.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 สร้างขวัญก าลังใจให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประสิทธิผล นั่นคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไม่
มี 0  ร  มส. และมีผลสอบ O-NET สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางอภิญญา  เที่ยงธรรม) 
          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.สนองกลยุทธ์ ศึกษา สพฐ.ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม                   
จากทุกภาคส่วน 
3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม                   
จากทุกภาคส่วน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม                
5.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  พฤษภาคม  2563  - มีนาคม  2564 ณ ห้องวิชาการ 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 

6.1 เพ่ือให้มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอกับความต้องการ 
6.2 เพ่ือให้การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนนักเรียน งานวัดผลประเมินผลการศึกษา มี

ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

7.1 เชิงปริมาณ  เชิงปริมาณ  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานครบถ้วน ร้อยละ 100 
7.2  เชิงคุณภาพ การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการทุกคน 
9. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 16,550 บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน   9,000 บาท 
 คงเหลือ   7,550   บาท  
หมายเหตุ  ไม่ได้ซื้อครุภัณฑ์ 
10.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอ
กับความต้องการ 

 ✓ มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นไม่
เพียงพอกับความต้องการ 

2 เพ่ือให้การด าเนินงานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ งานทะเบียนนักเรียน งาน
วัดผลประเมินผลการศึกษา มีความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 

✓  การด าเนินงานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ งานทะเบียนนักเรียน 
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
มีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



11.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

11.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
        มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการใช้
งานครบถ้วน 

 ✓         มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ครบถ้วน 

11.2 เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) 
การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  การด าเนินงานในกลุ่มบริหาร
วิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
     12.1. ประเมินจากวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได้รับเพ่ิมเติมและประสิทธิผลของงานในกลุ่มบริหารวิชาการ  
  
13.  สรุปในภาพรวม 
 13.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
    
 13.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  
13.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางอภิญญา  เที่ยงธรรม) 
          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 


