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รายงานผลการด าเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 
 

 

 



 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ชื่อโครงการพัฒนางานวิชาการ 

ผลส าเร็จของโครงการ 

ท่ี รายการ ผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับผิดชอบ 
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วัตถุประสงค์ 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม. 6  โดยจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
และติวเข้มในการสอบ O-NET   
3. จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
เป้าหมาย 
1.มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการ จ านวน 25 รายการ 
2.นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการ
สอบ O-NET   
3. นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการ จ านวน 25 รายการ 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติว
เข้มในการสอบ O-NET   
3. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในฝ่าย
บริหารวิชาการเพ่ิมขึ้น
100% นักเรียน
ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนซ่อมเสริม และติว
เข้มในการสอบ O-NET 
ร้อยละ 90 นักเรียน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมบูรณา
การ 8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100             
มีผลการประเมินใน
ระดับ ดีมาก 
 

1. สื่อวัสดุอุปกรณ์ในฝ่าย
บริหารวิชาการไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน จึงควรสนับสนุน
จัดหาสื่อการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยใน
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับ
การสอน 
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
2.นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการ
สอบ O-NET อย่างน้อย 80% 
3. นักเรียน ร้อยละ 80% ได้เข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 
1. การพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการมีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการ
สอบ O-NET   
3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

5. ระดับความคิดเห็น (ใส่จ านวนตัวเลข ตามเกณฑ์การประเมิน 3 = ดีมาก  2 = ดี  1 = น้อย) 

( 3 ) บรรลุวัตถุประสงค์  ( 3 ) ได้รับประโยชน์คุ้มค่า ( 3 ) การร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
( 2 ) งบประมาณเหมาะสม ( 3 ) ความส าเร็จตามตัวชี้วัด ( 1 ) ปัญหา-อุปสรรค 
 

    ลงชื่อ         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม) 
     28/ต.ค./2562 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

1. ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิชาการตามความสนใจ 

(ลงช่ือ)   

( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนางานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ:   พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน/งาน   การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายไพศาล  ปัญญาอัครธม/ นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
 มาตรฐานที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 1-4 
 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 9 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551              
ได้มุ่งเน้นความส าคัญทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ให้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้ เรียนได้ฝึก คิดอย่างมีระบบ  
เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ ให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์และส านึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และมีจิตสาธารณะ เน้นการปฏิบัติ
และผลงานการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ          

ที่ทันสมัย มีการใช้สื่อ ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  

 2. เป้าหมายส าคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกระบวน 
การตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ของผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ข องหลักสูตรคือน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการน าผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง และจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพทันสมัย รวมทั้งน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส าเร็จ
ทางการศึกษาของผู้เรียน 
 3. ในปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ความสามารถในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ     
O-NET ของผู้เรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ าลงและเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ ซ่ึงจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพ ไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของผู้ เรียนให้ดีขึ้น ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม

กระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน   

 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงเห็นความจ าเป็นตามนโยบาย ดังกล่าวที่ ต้องจัด
โครงการนี้ขึ้น 

 

 



 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 
2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 โดยจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม และติวเข้ม    

 ในการสอบ O-NET   
2.3  จัดกิจกรรมบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ จ านวน  25  รายการ 

3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการ
สอบ O-NET   

        3.1.3   นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มใน
การสอบ O-NET  อย่างน้อย 80% 
3.2.3 นักเรียน ร้อยละ 80% ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
4. ระยะเวลา  1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
5. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 งบประมาณ 41,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซ้ือสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนางานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
 - สื่อ วัสดุอุปกรณ์
งานวัดผล
ประเมินผล และ
งานวิชาการ 
- เอกสาร และ
อุปกรณ์ในการซ่อม
เสริม  O-NET   
2. จัดกิจกรรมการ
เรียน 
ซ่อมเสริม และติว
เข้มในการสอบ  
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. รายงานผลการประเมิน 

กันยายน 
2561 

 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 

ถึง 
กันยายน  
2562 

 

1 ตุลาคม 
2561 

ถึงกันยายน  
2562 

 
 
 
 
 

กันยายน  
2562 

40,000 
 

1,000 

- นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 

- นางวาสนา 
เอ่ียมราคิน 



 
 

9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ปริมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ในงานวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ 

1. รายงานสรุปผลโครงการ 
2. นิเทศการสอน 

1. แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ 
2. แบบประเมินโครงการ 

2.ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ 
ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อม
เสริม และติวเข้มในการสอบ O-NET   
 

1. นิเทศการสอน 1. แบบทดสอบ 
2. สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

1. รายงานสรุปผลโครงการ 
 

2. แบบประเมินโครงการ 

  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 การพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น 
10.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม และติวเข้มในการสอบ  
     O-NET   

10.3 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

รวม ตอบ

แทน ใช้สอย วัสดุ 
งบ 

ประมาณ 

นอก

งบประมาณ 

1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ 0 0 40,000   40,000 

3 หนังสือเตรียมสอบโอเน็ต 0 0 1,000   1,000 

 รวม 0 0 41,000   41,000 

   

       ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    (นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม) 
 
                         ลงชื่อ .................................. .............ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 


