
72 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี 2565 
 

โครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
แผนงาน    วิชาการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธที่ 2  :  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย

เรียนทุกคน 
 กลยุทธที่ 3  :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
จุดเน้น สพม.พะเยา ข้อ 1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
   ข้อ 4. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน 
        ในระดับสากลเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด  
   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                              1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 
   2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                                แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชาลิตา  ยศลาภใหญ่  และ นางสาวนภา  พาดี  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ 
ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ผ่านกระบวนการคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนและเป็นตัวสะท้อนถึง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน การสอนของครูกับการวัดและ
ประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่ต้องท้าควบคู่กัน ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนจึงมีความส้าคัญ
ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้จะ
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เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการก้าหนดเทคนิค วิธีการสอน ให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต้องมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพที่    
สะท้อนถึงการสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักเรียน และสถานศึกษาน้าผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส้าคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ส้าหรับศตวรรษที่ 21 และการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความรู้  ความสามารถ ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักเรียน  
  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจึงได้สนองตอบนโยบายและจุดเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการการส่งเสริมให้มีศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติดังกล่าว โดย
การจัดท้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปีการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ    
ปีที่ผ่านมา ตามเป้าหมายของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ระดับโรงเรียน มีผลการเรียนในระดับ 
3 ขึ้นไป เฉลี่ยรวมเพ่ิมขั้นเพียง ร้อยละ 0.42 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปี
การศึกษา 2563  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (+4.23) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (+2.54) 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (+2.79) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (+2.34) และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (+1.43) และในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 2 รายวิชาที่มีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงขึ้น คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (+0.20) และรายวิชา
คณิตศาสตร์ (+1.59) และส้าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 2 รายวิชาที่มีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงขึ้น คือ รายวิชา
ภาษาไทย (+9.67) และรายวิชาสังคมศึกษาฯ (+3.57) ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก้าหนด แต่จาก
การศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา พบว่าจากการท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีส่วนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงมีความเห็นว่า        
การด้าเนินการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังเป็นสิ่งจ้าเป็นและมีความส้าคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี จึงได้ด้าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรที่สถานศึกษาก้าหนด 
 2. เพ่ือเพ่ิมค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
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 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมกระบวนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  

3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้น   
ร้อยละ 5           
  2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3  
 3. โรงเรียนมีนวัตกรรม “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมี
ประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุม/รับทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการสอบ O-
NET/วางแผนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และผลการสอบ O-NET  

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

เมษายน 
2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. วิเคราะห์ผลการสอบในปีที่ผ่าน
มา เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่น
และจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ (ของทุก
กลุ่มสาระ) 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

เมษายน-
พฤษภาคม 

2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. สร้างความตระหนักถึง
ความส้าคัญในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทดสอบ O-NET 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

พฤษภาคม 
2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

4. น้าเสนอผลการประชุม และ 
การจัดท้าโครงการประจ้าปี 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

พฤษภาคม 
2565 

0 น.ส.ชาลิตา ยศลาภ
ใหญ่/น.ส.นภา พาด ี

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นด าเนินการ (Do) 

5. มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้าโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

กรกฏาคม 
2564 -

มีนาคม2565 

0 หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

6. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 
Active Learning และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  
    - ครูแก้ไขแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยสอดแทรกแนวข้อสอบ 
O-NET และ PISA 
    - ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนทุกคนรูปแบบ Active 
Learning และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ/ 
นางสาวชาลิตา  
ยศลาภใหญ่/
นางสาวนภา พาดี 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 
และ PLC 

ครูผู้สอน มิถุนายน 
2565 –

มีนาคม 2566 

0 ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

8. จัดสอบ Pre O-net ให้กับ
นักเรียนชั้นม.๓ 

นักเรียน ม.3 
ทุกคน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2566 

0 งานวัดประเมินผล โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

9. สอนเสริมเนื้อหา /สอนซ่อม
เสริม (อรุณรุ่งมุ่งอุดมศึกษา) 

นักเรียน ม.3  
และ ม.6 

พฤศจิกายน 
2565 – 

มีนาคม 2566 

50,000 ครูผู้สอน โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

10. ด้าเนินการสอบ O-net ให้กับ
นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.6 

นักเรียน ม.3, 
ม.6 ทุกคน 

กุมภาพันธ์-
มีนาคม 2566 

0 งานวัดประเมินผล โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

11. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการฯ 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

มกราคม – 
มีนาคม 2566 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

13. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ครผูู้สอน/
นักเรียน 

มีนาคม-
เมษายน 
2566 

0 นางสาวชาลิตา  
ยศลาภใหญ่/
นางสาวนภา พาดี 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน  50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร    จ้านวน  ..................... บาท 
        (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร   จ้านวน  ..................... บาท  
        ()  โรงเรียน  จัดสรร (งบอุดหนุน) จ้านวน  ....10,000.... บาท  

     ()  หน่วยงานอื่นๆ (เทศบาลต้าบลเชียงม่วน) จ้านวน ...40,000... บาท 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 20 รีม 120 2,400  
2 หมึกพิมพ์ 2 หลอด 2,800 5,600  
3 ค่าตอบแทนวิทยากร   42,000  

รวมทั้งสิ้น  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้น ร้อยละ 5           
2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้นร้อย
ละ 3  
3. โรงเรียนมีนวัตกรรม “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” หรือการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

 
- การตรวจสอบ 
- การทดสอบ 
- การประเมิน 

 
 

  
- แบบตรวจสอบ  

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมี
ประสิทธิภาพ 

 
- การประเมิน 
-การสอบถาม 

 

 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ได้รับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   7.2 ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  
  7.3 ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
   7.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
 7.5 มีนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวชาลิตา ยศลาภใหญ่) 
                          ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
 
    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางสาวนภา พาดี) 
                          ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
 
 
    ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                       รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางวินนา เทพค้า) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ้านวยการ 
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             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


