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ชื่อโครงการ   โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
แผนงาน   วิชาการและโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

การ  สอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที ่1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานในระดับ    
                               สากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด  
                               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
สนองมาตรฐานของ สพฐ มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา                 1.ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
                                       2. ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                                     3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพิมพ์ลักษณ์  ใจแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
1. หลักการและเหตุผล 
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส้าคัญของสถานศึกษา เนื่องจากคุณภาพการศึกษา
เป็นเป้าหมายส้าคัญของจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมได้สนองนโยบายดังกล่าว  โดยการจัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ตามเป้าหมายของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในปี 2565 ที่
ผ่านมานั้น    นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ผล
ปรากฏว่า  ภาคเรียนที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 67.67 ภาคเรียนที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 79.76 และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลทดสอบระดับชาติ O-Net ลดลง -5.21
และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลทดสอบระดับชาติ O-Net ลดลง 0.84  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้ด้าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
              2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้น ม.3 และ  
ม.6  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 

         2.2  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  มีความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง 
              2.3  เพื่อน้าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
                1)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5         
                 2)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
                3.)  ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้นเมื่อน้ามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 

     3.2. เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน้าความรู้

ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 

4. วิธีด าเนินการ   
กิจกรรมที่ด าเนินการ กลุ่มเป้า

หมาย 
ระยะ 
เวลา 

งบประ
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net  แก่ครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระ 

นร.ทุก
ระดับชั้น 

พ.ค-
มิ.ย.65 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  และวิเคราะห์
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานนักเรียนเพ่ือศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 

นร.ทุก
ระดับชั้น 
 

พ.ค-
มิ.ย.65 
 

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

3. คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง  ปาน
กลาง อ่อน) 

ครูและ
นักเรียน 

ก.ค 65  ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมา
ย 

ระยะ 
เวลา 

งบประ
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
4. จัดท้าโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์และโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

นร.ทุก
ระดับชั้น 

ก.ค.65 - น.ส.พิมพ์ลักษณ์  
ใจแก้ว 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ ( Do) 
5. ปรับปรุงหลักสูตร ครูผู้สอนกลุ่ม

สาระ
ภาษาต่างประเ
ทศ 

ก.ค.65 - ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

6. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการ
วัดประเมินผล (อบรม/
ทบทวน) 

นร.ทุก
ระดับชั้น 
 

ส.ค.65 
 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

7.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมศักยภาพของ 
นักเรียนทุกคน 

นร.ทุก
ระดับชั้น 
 

ตลอดปี
การศึก

ษา
2565 

2,500 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 
 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

8. จัดทบทวนความรู้แก่ นร.
ม.๓ และม. ๖ 

นร.ชั้น ม.3 
และ ม.6 

ภาค
เรียนที่ 
2/256

5 

2,500 
 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 

9. จัดกิจกรรมเสริมด้านการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
-English Speaking Day    
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-กิจกรรมวันตรุษจีน 
-จัดท้าค่าย English Camp 

 
 

นร.ทุก
ระดับชั้น 

 
-นร.ห้องศิลป์-
ภาษา ม.ปลาย 

ตลอดปี
การศึก
ษา
2565 
 
 
-ก.ย.-
ต.ค.65 

5,000 
 
 
 
 
15,000 

 
 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 
 
 

โรงเรียน 
เชียงม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประ
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานที่ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
10.นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

นักเรียนทุกคน ม.ค. –ก.พ. 
2566 

- คณะกรรมการวิชาการ โรงเรียน 
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
11. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการ 

ครูและนักเรียน มี.ค 2566 - น.ส.พิมพ์ลักษณ์  
ใจแก้ว 

โรงเรียน 
เชียงม่วน
วิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ้านวนเงิน  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ้านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร  จ้านวน  ..................... บาท  
    ()  โรงเรียน  จัดสรร   จ้านวน  .....10,000... บาท  
                                                (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ) จ้านวน  .....15,000....บาท 

(     )  หน่วยงานอื่นๆ ..(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) จ้านวน............ บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

1 หมึกเครื่องปรินท์ 8 335 2,680  
2 กระดาษปกการ์ดสี A4 120 แกรม 15 110 1,650  
3 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว 50 6 300  
4 สติกเกอร์สีต่างๆ  30 35 1,050  
5 ผ้ากาวแลคซีน คละสี 1 นิ้ว 20 25 500  
6 กระดาษ A4 80 แกรม   20 150 3,000  
7 รางวัล นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 2 ภาคเรียน 170 60 10,200  
8 กระดาษสีสองหน้า (สีแดง) 20 9 180  
9 เทปกาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว 20 20 400  
10 หมึกเครื่อง Laser 2 2500 5,000  

รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ประเด็นพิจารณา วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
      1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ร้อยละ 
70 มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  5            
      2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ร้อยละ  
90  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
       3.  ร้อยละ  70  ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นเมื่อน้ามา
เทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 
การสังเกต 

การประเมิน 
 
 
 
 
 
 

การสังเกต   
การสัมภาษณ์ 

การสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นร้อยละ 5  
  7.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
    
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ใจแก้ว) 

          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                                   รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  
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          ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางวินนา เทพค้า) 
                            หวัหน้ากลุ่มงานอ้านวยการ 
 
 
 
                     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................          
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 ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                              (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


