
๑๔๘ 
 

ชื่อโครงการ      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และ NT 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ 1 ข้อ ๑, 2 ที่ 2 ข้อ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. 1, 3  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕62 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๑.  หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และตามหลักสูตร
ของสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสามารถและ                      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด โรงเรียนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและพฤติกรรมของผู้เรียน โดยต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา   
 จากการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ NTพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน NT ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลการ
ทดสอบในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงจะดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีระดับสูงขึ้นต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบในด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้าน
เหตุผลเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562 
 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ  
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 372 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก กลุ่มสาระ 

ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 300 คน มีผลการทดสอบในด้านภาษา  
ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562 
 
 



๑๔๙ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
3.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
3.2.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติ 

ที่ดีต่อการเรียนรู้ในด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล 
 

4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๖ 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62   ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
                 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ งบประมาณและ
สถานที่เข้าค่าย 
                  - ขออนุมัติโครงการ 
                  - ประชุมคณะวิทยากร 
                  - ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
                  - ประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อม 
          4.2  ขั้นดำเนินการ 
  - ประชุมชี้แจง วางแผนกำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  - ดำเนินการติว(O-NET)  ตามกิจกรรมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 372 คน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 372 คน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 372 คน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 372 คน 

-ดำเนินการติว NT ตามกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
   ด้านภาษา จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 300 คน 
   ด้านคำนวณ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 300 คน 
   ด้านเหตุผล จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 300 คน 
  - สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน           

4.3 ขั้นหลังดำเนินการ 
                  - สรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  60,000 บาท) 
             โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
                     5.1 เงินอุดหนุนรายหัว             60,000    บาท 
      5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา            -     บาท 
  5.3 เงินรายได้สถานศึกษา   -  บาท 
 

    กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
๑ - ผลิตสื่อและข้อสอบ  

4 กลุ่มสาระฯ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

- 10,000 
 

2,000 

- 

16 พฤษภาคม 2562 
– 

31 มีนาคม 2563 

 

๒ ค่าตอบแทนวิทยากร  
4 กลุ่มสาระฯ                    

- 20,000 - 

๓ งบรับรอง 
- ค่าอาหาร น้ำดื่ม 

 
- 

 
4,000 

- 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
4 ผลิตสื่อและข้อสอบ 3 ด้าน  

3 ปีการศึกษาย้อนหลัง 
- ปีการศึกษา 2561 
(300 คน x 20 บาท) 
- ปีการศึกษา 2560 
(300 คน x 20 บาท) 
- ปีการศึกษา 2559 
(300 คน x 20 บาท) 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

5 - ค่าเข้าเล่ม  
(300 คน x 20 บาท) 

- 6,000  

รวม - 60,000       - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) สูงขึ้น ร้อยละ 4 ปีการศึกษา 
2562 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT 
สูงขึ้น ร้อยละ 4 ปีการศึกษา 2562 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 

- สอบถาม 
- ทดสอบ 
 
 
 
- สอบถาม 
- ทดสอบ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 

7.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบในด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562 

 
…………………………………………………………… 

 
 
(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์)                                 (นางสาวเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

                  (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายจำลอง นามบุญลือ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

                  (ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


