
งาน/โครงการ:   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานใน  ระดับ 
   สากล เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด  
   ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว 
 
1. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
     2) เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง  
     3) เพ่ือน้าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ระดับดีข้ึนไปสูงขึ้น ร้อยละ 5  
           2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ผลการสอบระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3  
 3.  นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขัน ร้อยละ 80     
 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
มีความสามารถตามมาตรฐานสากล และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)  
    1) ประชุมวางแผนการด้าเนินงานโครงการ 

    ขั้นด าเนินการ (DO) 
    2) จัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
    3) การแข่งขันด้านวิชาการระดับสหวิทยาเขต ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ฯลฯ 
    4) การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค และระดับประเทศ 
    5) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ ในรายการอ่ืนๆ 
    6) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียน 

    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

    7) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 



    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
    8) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
        - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
        - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมวางแผนการ
ด้าเนินงานโครงการ 

0 เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการวิชาการร่วม
ประชุมวางแผน 

2. จัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ 

500,000 มิถุนายน 
2564 -
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

มีสื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
พอเพียงต่อความต้องการ 

3. การแข่งขันด้านวิชาการ
ระดับสหวิทยาเขต ระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ 
ฯลฯ 

20,000 กรกฏาคม 
2564 -
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้าน
วิชาการระดับสหวิทยาเขต ระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ฯลฯ 

4. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

0 กรกฏาคม 
2564 -
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

สถานการณ์โควิด 19 ท้าให้ไม่ได้
แข่ง  

5. การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ใน
รายการอื่นๆ 

20,000 กรกฏาคม 
2564 -
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในรายการ
อ่ืนๆ 

6. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาด้านการเรียน
ของนักเรียน 

60,000 กรกฏาคม 
2564 -
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนของ
นักเรียน 

7. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการ นิเทศ ก้ากับ 
ติดตามการปฏิบัติตามปฏิทิน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

8 ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการ 

0 เมษายน 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ
และได้รับการส่งเสริม
ความสามารถตามศักยภาพ 
2. นักเรียนมีความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
และพัฒนาการการเรียนของ
ตนเอง 
3. นักเรียนมีผลงาน นวัตกรรม
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
ภาพรวมสูงขึ้น 

รวม 600,000 
   

 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่ก้าหนด เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก้าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1) นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย ระดับดีข้ึนไปสูงขึ้น   

ผู้เรียนร้อยละ 74.14 มีผลสมัฤทธิ์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป 

บรรลุ 

2) นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ผลการสอบ
ระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้น 
 

1) นักเรียนชั้น ม.3 มีผลการสอบ
ระดับชาติ ในวิชาคณิตศาตร์เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1.59 และวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.20  
2) นักเรียนชั้น ม.6 มีผลการสอบ
ระดับชาติในวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 

ไมบ่รรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

9.67 และวิชาสังคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
3.57  

3) นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขัน ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ 
ได้รับรางวัลร้อยละ 86  

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
มีความสามารถตามมาตรฐานสากล และสามารถน้า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล และสามารถน้า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป - ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ ร้อยละ 89.91  

บรรลุ 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ผลการประเมินระดับชาติ  
ระดับชั้น  ม.6 ยังไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของโครงการ 

1. ครูผู้สอนควรสอนให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
2. เร่งพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อน  
3. การเตรียมตัวนักเรียนในการ
สอบระดับชาติ ควรเตรียมตัว
ตั้งแต่ ม.1 เป็นต้นมา 

- เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนให้เป็นผู้น้าทางวิชาการ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


