
งาน/โครงการ:  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานในระดับสากล 
                       เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง  
                       สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31 มีนาคม  2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตร   
 
1. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 

 2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
 3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
 4. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาภาษาไทย 

 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 

 3.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรที่เกิดจากผลการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 4.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า  

 3.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุง่สู่ผลสัมฤทธิ์ 
 4 . ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)  

 1. ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบ o-net /วางแผนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)     
 2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีที่ผ่านมา 
 3. น ำเสนอผลกำรประชุมในกำรจัดท ำโครงกำรประจ ำปี 

 



ขั้นด าเนินการ (DO) 
 4. ทบทวนหลักสูตร/แก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดแทรกแนวข้อสอบ (O-NET) 

 5. มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
    5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    5.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
    5.3 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เช่นการสอนเสริมก่อน
สอบ 
 6. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 7. สอนเสริมเนื้อหา/สอนซ่อมเสริม 
 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 8. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลทดสอบ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 9. ประเมินผลและสรุปโครงการ รายงานผลการจัดท้าโครงการปรับปรุงการด้าเนินโครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการ
สอบ o-net /วางแผนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

 
เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนทราบผลการสอบ O-Net 
ของนักเรียน 
  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ในปีที่
ผ่านมา 

 
เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผลการเรียน/
การสอบตามรายมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

3. น ำเสนอผลกำรประชุมใน
กำรจัดท ำโครงกำรประจ ำปี  

 
พฤษภาคม  

2564 
ด้าเนินการ

แล้ว 
- 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

4. ทบทวนหลักสูตร/แก้ไข
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดแทรกแนวข้อสอบ (O-
NET) 

 
พฤษภำคม- 

มิถุนำยน 

2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูได้ทราบข้อมูลต่างๆในหลักสูตร 
และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
ผิดพลาด  

5. มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระ 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
   5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่
   5.2 กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
   5.3 กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) เช่นการสอนเสริม
ก่อนสอบ 

20,000 สิงหาคม 
กรกฎาคม 
ตลอดปี

การศึกษา 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้ท้า ใช้ทักษะที่มีพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น มีการเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือเมริมสร้างทักะการเรียนรู้ 
 
  

6. นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครู 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ด้าเนินการ

แล้ว 
ครูในกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน
ได้รับการนิเทศติดตามทุกคน  

7. สอนเสริมเนื้อหำ/สอนซ่อม
เสริม 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ด้าเนินการ

แล้ว 
นักเรียนมีทักษะความรู้มากข้ึน  

8. นิเทศติดตำมประเมินผล
โครงกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
ผลทดสอบ  

 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

 
 
  

- 

9. ประเมินผลและสรุป
โครงการ รายงานผลการ
จัดท้าโครงการ  ปรับปรุง
การด้าเนินโครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว  

1.นร. ม.3 และ ม. 6  มี

ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

  10      สรุปและรำยงำนผล                
โครงกำร 

 มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปx 
2. ผลการสอบ O-Net มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 

รวม 20,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป           

บรรลุ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ให้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า 

บรรลุ 

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ 

เกิน
เป้าหมาย 

 
 
 
 



   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรำยวิชำภำษำไทย บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - 
-  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


