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1. โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET 
2. ช่ือกิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ. เดือน  ม.ค. – ก.พ. 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.นางสายบัว  วรภู 
5. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  การ
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจโรงเรียนต้องมียุทธวิธีต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียนและความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรแล้ว  การสอนเสริมถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีกระตุ้น 
และเป็นก าลังใจ ให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และจากการส ารวจความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมีความประสงค์ให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาท่ีนักเรียนมีความถนัดและมีความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพได้ 

  ในปีการศึกษา 2560  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net )  5  วิชาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  พบว่าระดับคะแนนเฉล่ียลดลงร้อยละ 1.26 และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net )  5  วิชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 พบว่าระดับคะแนนเฉล่ีย
ลดลงร้อยละ 1.88  ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
คะแนนระดับโรงเรียนและระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนยังน้อยกว่าระดับประดับอยู่หลายวิชา    

ดังนั้นในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  ทุกคน  ให้มีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอท่ีจะทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net ) และสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ และในสาขาวิชาหรือคณะท่ีนักเรียนมีความถนัดและพึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคต  ตลอดจนน าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1  เพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net ) ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 

7. เป้าหมาย 
7.1 เชิงปริมาณ 
      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  157  คน และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จ านวน   
       175  คน  เข้ารับการสอนเสริม 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1   ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net )  ของนักเรียน 
                         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
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        7.2.2   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6  ท่ีเข้ารับการสอนเสริมร้อยละ 90  
                         มีความพึงพอใจต่อการสอนเสริมอยู่ในระดับมาก  
 

8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มี.ค.2561 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

2 do 
จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  

มิ.ย.2561 – ก.พ.2561 นางสายบัว  วรภู 

3 do 
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

  

 กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมนักเรียนโดยครูใน
โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ 
1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายช่ือครู

สอนเสริม 
1.3 ครูด าเนินการสอนเสริมตามตาราง 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

พ.ย. 2561–ก.พ. 2562 นางสายบัว  วรภู 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ 
1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายช่ือครู

สอนเสริม 
1.3 ครูด าเนินการสอนเสริมตามตาราง 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ. 2562 นางสายบัว  วรภู 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 2 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
2.2 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ม.ค. 2562 นางศุทธินี  ไชยรินทร์ 

 กิจกรรมที่ 3  การเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติว
ให้น้อง Osotspa Road to University 
2017 
3.1 ส ารวจนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ส.ค. 2561 นางสาวศิรประภา   
บัวคอม 

4 Check 
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 

ม.ค. –ก.พ. 2562 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

5 Check 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค.  2562 นางสายบัว  วรภู 

6 Action 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อท า AAR 

 
มี.ค. 2562 

 
คณะกรรมการตามค าส่ัง 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน 70,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน 70,000  บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1  สอนเสริมนักเรียนโดยครูในโรงเรียน 14,860 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต 42,140 
กิจกรรมท่ี 3  ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,000 
กิจกรรมท่ี 4  การเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง Osotspa Road to 
                 University 2017 

8,000 
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10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
หลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ดูจากเอกสารรายงาน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของ 
สทศ. 

 

แบบสรุปผล 
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความมั่นใจในการศึกษาต่อในระดับสูง 
2. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครองและชุมชน   

 
 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสายบัว    วรภู) 
                                                         ครู 
 
 

        ลงช่ือ ............................................. ผู้อนุมติัโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมนักเรียนโดยครูในโรงเรียน 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษโรเรียวขาว A4 (500แผ่น) 128 รีม 115 14,720  
2 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน 7 20 140  

รวม (หนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 14,860  
 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่างจ านวน 4 มื้อๆละ 15 บาท 332 คน 60 19,920  
2 ค่าอาหารว่างจ านวน 2 มื้อๆละ 30 บาท 332 คน 60 19,920  
3 กระดาษโรเรียวขาว A4 (500แผ่น) 20 รีม 115 2,300  

รวม (สี่หม่ืนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  42,140  
 

กิจกรรมที่ 3  ติวเข้มคณิตศาสตร์ 
 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
นักเรียน 

100  คน 30 3,000  

2 กระดาษโรเรียวขาว A4 (500แผ่น) 16 รีม 115 1,840  
3 ค่าพิมพ์เอกสารติวข้อสอบ 160 หน้า 1 160  

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000  
 

กิจกรรมที่ 4  การเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง Osotspa Road to University 2018 
 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
ค่าพาหนะ จ านวน 2 คัน คันๆละ 
2,000 บาท จ านวน 2 วัน 4 2,000 8,000  

รวม (แปดพันบาทถ้วน) 8,000  
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