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ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงาน   วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  รักษาสุขภาพ   

   มีภาวะผู้น าและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  

                                ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 

สนองมาตรฐานของ สพฐ. 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐณัญญา   เร่งเร็ว    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเวลาเรียนปกติ
ถูกจ ากัดด้วยขอบเขตของเนื้อหาวิชา เวลา และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญท าให้การ
เรียนการสอนไม่สามารถสนองความสนใจหรือความสามารถพิเศษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีความพร้อม ความสนใจ และมีทักษะพิเศษให้พัฒนาอย่างเต็มที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่ม
สาระที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการแสดงออก ทั้งงานทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะการส่งเสริม
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง 
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น  
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)  
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80  
           2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 5  
           3. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียน
รายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน ร้อยละ 90  
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรยีนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น และมีความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2. ประชุม วางแผน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

กรกฎาคม 
2565 

0 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ สื่อ
ที่ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อใช้ในการ
พัฒนานักเรียน 
  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา  

2565 

2,000 ครูกลุ่มสาระ  การ
เรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

5. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
ตารางที่วางแผนไว้ 

 ตลอดปี
การศึกษา  

2565 

0 ครูกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

กุมภาพันธ์ 
2566 

0 นางสาวณัฐณัญญา   
เร่งเร็ว    

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขัน้สรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

7. สรุปและรายงานผลโครงการ  นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มีนาคม 2566 0 นางสาวณัฐณัญญา   
เร่งเร็ว    

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  .................... บาท 
    (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร จ านวน  ..................... บาท  
    ()  โรงเรียน  จัดสรร  จ านวน  ...... 5,000....บาท  

(    )  หน่วยงานอื่นๆ.........จ านวน  ..................... บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน 1 5,000 5,000  

รวมทั้งสิ้น  -ห้าพันบาทถ้วน- 5,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 80 
2 นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 5 
3  ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ
ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น และมีความ
ภาคภูมิ ใจในผลงานด้านศิลปะ สามารถน าความรู้ ไปปรับใช้ ได้อยากมี
ประสิทธิภาพ 

 
สังเกต, 

ตรวจสอบ 
 
 
 
 

การตรวจสอบ 
สังเกต  

สัมภาษณ์ 

 
แบบส ารวจ 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น และมีความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 
 
  
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ   
             (นางสาวณฐัณัญญา  เร่งเร็ว) 
                       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์)      
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี 
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    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางสาวกัญญาณ ี   ชวาเขียว)      
                 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นางวินนา   เทพค า)       
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางสาวกัญญาณี    ชวาเขียว )                               
                                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
    
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ….........................................……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
ลงชื่อ    ผู้อนุมตัิโครงการ  
        (นายเฉลียว    วรรณทอง)     

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 


