
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
พัฒนางานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 
 



 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 

 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
 
2 
 
 
3 

 

กิจกรรม มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
กิจกรรม นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการ
สอบ O-NET 
กิจกรรม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
บูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

40,000 
 
 
 
 

1,000 

13,672 
 
 
 
 

0 

34.18 
 
 
 
 
0 

รวม 41,000 13,672 34.18 

  
 2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 

กิจกรรม มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
กิจกรรม นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ  
ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อม
เสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   
กิจกรรม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ  บูรณาการ 8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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ตรง 
 
 

ตรง 
 
 
 

ตรง 

 
3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 
3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน    
 1. แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ 
 2. แบบประเมินโครงการ 

3. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
4. แบบทดสอบ 
5. สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ และ ผลการประเมิน O-NET   



 

3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ........(ค่าจ านวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย).........ค่าร้อยละ.............. 
 
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
1. จ านวนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในฝ่ายบริหารวิชาการ มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในฝ่ายบริหารวิชาการอย่าง

เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้ม
ในการสอบ O-NET   

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ 
O-NET  100% 

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม                  
ทางวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ บูรณาการ  
8 กลุ่มสาระ 98.97% 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

   /     บรรลุตามตัวชี้วัด  

          ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ ............................................................................................................................ 

แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลงานของโครงการพัฒนางานวิชาการ 

  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %    ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 
65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %     ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 
90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ  /     

1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง /     

1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ /     

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ /     

1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ  /     

2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      

2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ /     

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  /    

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      

3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ /     

3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ /     

3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้ /     

รวม 45 4    

 

 



 

                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

                            ( /  ) ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ได้ 
                                  แสดงออกทางด้านวิชาการ และมีพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอนให้ผล   
                                   สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น   
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 

                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 
 

 

                      (ลงชื่อ)      .  ผู้ประเมินโครงการ 
                             ( นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม ) 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

1. ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิชาการ และส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน 

 

      
         (ลงชื่อ)       
                                                                       ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ:    พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน/งาน       บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม / นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :    ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
   มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
___________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
ได้มุ่งเน้นความส าคัญทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ  
เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐาน             
การเรียนรู้ให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย                    
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และมีจิตสาธารณะ 
เน้นการปฏิบัติและผลงานการมีส่วนร่วมกระบวนการกลุ่ม มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง               
8 กลุ่มสาระที่ทันสมัย  มีการใช้สื่อ ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการ  
 2. เป้าหมายส าคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
กระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร               
คือน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ โดยการน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาการของผู้ เรียนโดยตรง 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพทันสมัย รวมทั้งน าไปใช้                 
ในการพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน 
 3. ในปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ความสามารถในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ             
O-NET ของผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ าลงและเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ ซ่ึ งจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของผู้ เรียนให้ดีขึ้น ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ตามกระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน   
 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบายดังกล่าวที่ ต้องจัด
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  
2.1  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 
2.2  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   
2.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
2.4  เพ่ือพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 



 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ  
 3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม  
                  และติวเข้มในการสอบ O-NET 
 3.1.3 นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม  

            และติวเข้มในการสอบ O-NET อย่างน้อย 80%   
3.2.3 นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการและได้แสดงออกทางด้านวิชาการ อย่างน้อย 
80% 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ   

    4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซ้ือสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
   - สือ่ วัสดุ
อุปกรณ์งานวัดผล
ประเมินผลและ
งานวิชาการ 
 2. จัดกิจกรรม
การเรียนซ่อมเสริม 
และติวเข้มในการ
สอบ O-NET   
3. จัดกิจกรรม
บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระ 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 
 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3. สอนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 
4. กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 
 
 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

กันยายน 
2562 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2562 

ถึง 
กันยายน  
2563 

 
1 ตุลาคม 
2562 ถึง 
กันยายน
2563 

 
กันยายน  
2563 

 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 

1,000 
 

- นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 

- นางวาสนา 
เอ่ียมราคิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- น.ส.เพ็ญจันทร์ 

อรุณรัตน์ 



 
6. สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ 

1. ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    ของนักเรียนสูงขึ้น 
2. นิเทศการสอน 

1. แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ 
2. แบบประเมินโครงการ 

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ดีขึ้น   

1. นิเทศการสอน 1. แบบทดสอบ 
2. สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
4. ผลการประเมิน O-NET   

  
 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1 การพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น 
8.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ  
      O-NET   
8.3 นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ได้แสดงออกทางด้านวิชาการ มีประสบการณ์ทางวิชาการและ

        ทักษะทางการเรียนมากขึ้น 
       

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ - - 40,000 - 40,000 

2 วัสดุส าหรับจัดกิจกรรมบูรณาการ 
8 กลุ่มสาระ 

- - 1,000 - 1,000 

 รวม - - 41,000 - 41,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

           ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        
                              ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 



 
รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกมวิทยาศาสตร์ หอคอยท้าพิสูจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
นางวันเพ็ญ  เทพโสภา 

ในวันพฤหัสบดี ท่ี  1  ตุลาคม  2563 
วิชา ภาษาไทย รหัส ท 23101 ชั้น ม.3 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
นายอัษฎาวุฒิ  ต่ายทอง 

ในวันอังคาร ท่ี  20  ตุลาคม  2563 
วิชา ภาษาไทย   ชั้น ม. 2 

 

 
 

 
 
 

 


