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ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนงาน    วิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 7           พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่การเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา 
                               เศรษฐกิจ พอเพียงสู่หลักการด าเนินชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เรียนรู้ 
                               การใช้เทคโนโลยี  มีสุขภาพดีและปลอดจากสิ่งเสพติด  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน 
                               สังคมได้อย่างมีความสุข 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

    1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด 
                                             ค านวณ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                                             แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
          ประเด็นพิจารณา 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

             3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  

                                              ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

             3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

             3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

             3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 

                                              ผู้เรียน  

             3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ           

                                              ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษา  
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ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1เมษายน  2565  สิ้นสุด  วันที่  31  มีนาคม   2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข           
มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก การบริหารและการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้น
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีวามสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพหลักการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด คือ
ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับความสามารถและความถนัด เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาคปฏิบัติ มากกว่าภาคทฤษฎี จึงท าให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติงานได้ชิ้นงานหรือผลงาน หรือมีผลผลิตจากการจัดการเรียนรู้แต่ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคม โดยเฉลี่ยของมีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งระดับ 3 ขึ้นไป ไม่
ถึงร้อยละ 55 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว  
 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน
ทุกคนให้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70  
     2. เพ่ือน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในปีที่ผ่านมา  
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 70 มีผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้น  
           2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับผลการเรียนในปีที่ผ่านมา  
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     3.2 ด้านคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์
ทางกาเรียนของกลุ่มสาระ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. 2565 0 นางสาวพนิดา 
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มสาระฯ การติด 0 ร มส. 
และไม่ถึงระดับ 3 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. - มิ.ย. 2565 0 ครูกลุ่มสาระการ
งานฯ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
วิธีการ / เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. 2565 –  
ก.พ. 2566 

10,000 ครูกลุ่มสาระการ
งานฯ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4. มีการนิเทศติดตามผล
อย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ส.ค. 2565 - มี.ค. 
2566 

0 นางสาวพนิดา 
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

1 - 30 มี.ค. 
2566 

0 นางสาวพนิดา 
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน   10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 แหล่งงบประมาณ (   ) สพฐจัดสรร   จ านวน  ......................บาท  
    (   ) สพม.พะเยา จัดสรร  จ านวน  .....................บาท 
    ( √ ) โรงเรียนจัดสรร  จ านวน    10,000  บาท 

(    ) สนับสนุนค่าใช้จ่าย  จ านวน    .............  บาท 
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ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

1 
หมึกสีเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 4 สี (ด า 
แดง น้ าเงิน เหลือง) ขวดละ  4 ขวด 290 1,160 

2 
วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง งานบ้าน  
งานธุรกิจ  งานเกษตร  

 
 7,800 

3 
วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม  

 
 1040 

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
    1)  นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉลี่ย 3 
ขึ้นไป  ร้อยละ 70  
    2)  นักเรียนทุกระดับ ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ร้อย
ละ  90  ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
 เชิงคุณภาพ   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
สังเกต, 
ตรวจสอบ 
การตรวจสอบ
สังเกต  สัมภาษณ์ 
การตรวจสอบ
สังเกต  สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต
แบบส ารวจ 
แบบประเมิน
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ 
 
 
    ชื่อ              ผู้เสนอโครงการ        
                              (นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์) 
                            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ             
                            (นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว)                     
           รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
       
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ             
                         (นางวินนา  เทพค า)                     
                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
 
             ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ          
                       (นางสาวกัญญาณี    ชวาเขียว )                
                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
                                        
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ                                                                
          (นายเฉลียว  วรรณทอง)                                     
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

 

 


