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ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน    วิชาการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่  3 :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน       

ศตวรรษท่ี 21  
จุดเน้น สพม.พะเยา      ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน 

ในระดับสากล เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิดผลิต
งานอย่าง สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ 
   2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายรงณ์ชัย  สืบแสน   
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31 มีนาคม  2566 
 
หลักการและเหตุผล 
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส้าคัญของสถานศึกษา เนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายส้าคัญของจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้
สนองนโยบายดังกล่าว โดยการจัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และเพ่ือเพ่ิม
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามเป้าหมายของส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในปี 2563ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในปีที่ผ่านมานั้น นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยในระดับ เกรด3-4 ร้อยละ 72.60 นั้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในปี 2564 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับ เกรด3-4 ร้อยละ 66.31 ขึ้นไป 
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และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลทดสอบระดับชาติ O-Netได้  
55.17 ลดลง 2.26 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลทดสอบระดับชาติ O-Net  ได ้53.25 เพ่ิม 9.67  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้ด้าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
4. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาภาษาไทย 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

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

  3)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

  4)  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาภาษาไทย  
     3.2 เชิงคุณภาพ  

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

  3)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรที่เกิดจากผลการพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  4)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net    
/วางแผนเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

วิชาการ 
ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

เมษายน 
2565 

- คณะกรรมการ
วิชาการ/ครใูน
กลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ในปีทีผ่่านมา 

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

เมษายน 
2565 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมทีด่ าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
3. น้าเสนอผลการประชุมในการ
จัดท้าโครงการประจ้าปี 

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

เมษายน 
2565 

- อ.รงณ์ชัยสืบแสน  โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
4. ทบทวนหลักสูตร/แก้ไข
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดแทรกแนวข้อสอบ (O-NET) 

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

พฤษภาคม- 
มิถุนายน 
2565 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

5. มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระ 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
   5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   5.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
   5.3 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทยและ
นักเรียน
โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
 
สิงหาคม 
กรกฎาคม 
ตลอดปี
การศึกษา 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

6. นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นายรงณ์ชัย สืบ
แสน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

7. สอนเสริมเนื้อหา/สอนซ่อมเสริม  ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
8. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลทดสอบ  

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

มีนาคม 
2566 

- นายรงณ์ชัย สืบ
แสน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
9. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
ปรับปรุงการด้าเนินโครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ครูในกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

มีนาคม 
2566 

- นายรงณ์ชัย  สืบ
แสน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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  5. งบประมาณ จ้านวนเงิน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร   จ้านวน  ...........-..........บาท 
    (    )  สพม.พะเยา จัดสรร จ้านวน  ...........-..........บาท  
    ()  โรงเรียน  จัดสรร   จ้านวน  ......10,000....บาท  

(   )  หน่วยงานอืน่ๆ (...................) จ้านวน  .......-........บาท 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนที่
ใช้ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ - - 1,500 วัสดุ/อุปกรณ์/รางวัล 
2 กิจกรรมวันภาษาไทย - - 1,500 วัสดุ/อุปกรณ์/รางวัล 
3. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ - - 7,000 วัสดุ/อุปกรณ์/รางวัล 

รวมทั้งสิ้น   10,000  
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
2)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ให้เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า  
3)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ 
4)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย  

 
วัดและประเมินผลรายปี 

 
ทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) 
ส้ารวจ 

 
 

ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบวัดและประเมินผล 

 
แบบประเมิน 

 
แบบส้ารวจ 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ  
1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อยู่ใน
เกณฑร์้อยละ 60 ขึ้นไป 
2)  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 
3)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรที่
เกิดจากผลการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป  

 
วัดและประเมินผลรายปี 

 
ทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) 
ส้ารวจ 

 
 

ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบวัดและประเมินผล 

 
แบบประเมิน 

 
แบบส้ารวจ 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
7.2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
7.3. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
7.4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย  

 
     ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายรงณ์ชัย       สืบแสน) 
                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
   
    ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                       รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  
                                       
    

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางวินนา   เทพค้า) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานอ้านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
              รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม            
 
         
          ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว   วรรณทอง) 
                ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


