
 
 
 

 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
2. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง        
3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2        

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1,2         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ด้านผู้เรียน    มาตรฐานที่ 1 - 6   ตัวบ่งชี้ที่  ทุกตัวบ่งชี้ 
 ด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ 7 - 12 ตัวบ่งชี้ที่  ทุกตัวบ่งชี้  
 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่  ทุกตัวบ่งชี้  
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่  ทุกตัวบ่งชี้ 
 ด้านมาตรการส่งเสริม         มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่  ทุกตัวบ่งชี้ 
 
6. หลักการและเหตุผล 

ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  และมี
การน าหลักสูตรกลุ่มสาระต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผล  ประเมินผลการเรียนและการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญ งานพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนนับว่ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง
ของรัฐและเอกชน  
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 



7.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
7.4 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง

ของรัฐและเอกชนได้ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 
 
8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

-  นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองครบร้อยละ 100   
-  นักเรียนมีความพึงพอใจกับระบบการให้บริการงานพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

ของนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  80  
 เชิงคุณภาพ 

-  ระบบการให้บริการงานพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นอย่างมีคุณภาพตามขอบข่าย 

-  นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชนได้ตามความสามารถของนักเรียน 

 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

 
11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ วางแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  ประชุมและชี้แจงโครงการ 

- ครูกลุ่ม 5  
สาระการเรียนรู้ 

ต.ค. 62 นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 

2. ขั้นด าเนินการ จัดซื้อ  วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2,000 ครูกลุ่ม 5  
สาระการเรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ               
   - กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ก่อนสอบ O-net 
- การจัดซื้อของรางวัลแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าสถาบัน 
อุดมศึกษาต่าง ๆ  

 
2,000 

 
6,000 

 
นักเรียนทุกระดับชั้น 

 
นักเรียนระดับชั้น ม.6      

ที่สามารถสอบคัดเลือกเพ่ือ
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ม.ค.63 – ก.พ.63 

 

 
คณะครู 

 
นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 

 
 

4. ขั้นประเมินผล และท ารูปเล่ม
สรุปผล 

- คณะครู ตลอดปีการศึกษา นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 



12. งบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 10,000 บาท  ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

            
1,000 8,000 1,000 - 

รวมทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ)     

นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 
   

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

15. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของตนเองครบร้อยละ 100   
- นักเรียนมีความพึงพอใจกับระบบการให้บริการ
งานพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 

 
- รายงานการประเมินผลโครงการ 
 
- แบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 
- ระบบการให้บริการงานพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นอย่างมีคุณภาพตามขอบข่าย 
- นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชนได้ตามความสามารถของนักเรียน 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
- ค ะแนนสอบ  O-NET, 
ร้อยละการสอบเข้า 
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนทั้งระดับอุดมศึกษา 
และอาชีวศึกษา 
 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- เอกสารทบทวนความรู้
ประกอบการสอบ O-NET 
- เอกสารทบทวนความรู้
ประกอบการสอบโควตาของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 



 
 
 

 
(นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย) 

หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(…………………………………………………….) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 


