
งาน/โครงการ:   โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับ 
               สากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด  
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวนภา   พาด ี
 
1. วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนให้สูงขึ้น   
 2. เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 5           
  2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3  
 
     เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
มีความสามารถตามมาตรฐานสากล และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    ขั้นเตรียมการ (PLAN)  
    1) ประชุม/รับทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบ O-NET/วางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และผล
การสอบ O-NET 
    2) วิเคราะห์ผลการสอบในปีที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐาน
และรายสาระ (ของทุกกลุ่มสาระ) 
    3) สร้างความตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และการทดสอบ O-NET 
    4).น้าเสนอผลการประชุม และการจัดท้าโครงการประจ้าปี 

    5.) รว่มกันประเมินด้านบริบทของโครงการ 

    ขั้นด าเนินการ (DO)  
    6) เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (อบรม/ทบทวน) 
     - ครูแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET 
     - ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุกคน 
    7) มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ 
    8) นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 



    9) จัดสอบ Pre O-net ใหก้ับนักเรียนชั้นม.๓ 
    10.) สอนเสริมเนื้อหา /สอนซ่อมเสริม (อรุณรุ่งมุ่งอุดมศึกษา) 
    11.) ด้าเนินการสอบ O-net ให้กับนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.6     
 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)     
    12) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
    13) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุม/รับทราบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการสอบ O-NET/
วางแผนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และผลการสอบ O-
NET 

0 เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ทราบผลการประเมินการสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  และร่วม
แสดงความคิดเห็นวางแผนการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์และผลการ
ประเมินระดับชาติ 

2. วิเคราะห์ผลการสอบในปีที่
ผ่านมา เพ่ือศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 
(ของทุกกลุ่มสาระ) 

0 เมษายน-
มิถุนายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนทุกคนร่วมด้าเนินการ
วิเคราะห์ผลการสอบ O-Net 
ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในปี
ที่ผ่านมา 

3. สร้างความตระหนักถึง
ความส้าคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้และการ
ทดสอบ O-NET 

0 มิถุนายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนได้
ตระหนักและเห็นความส้าคัญใน
การสอบ O-NET 

4. น้าเสนอผลการประชุม 
และ 

0 มิถุนายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

การจัดท้าโครงการ
ประจ้าปี 

5. ร่วมกันประเมินด้านบริบท 
ของโครงการ 

0 กรกฏาคม 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูร่วมกันประเมินบริบทของ
โครงการ 

6. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ (อบรม/ทบทวน) 
    - ครูแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้โดย
สอดแทรกแนวข้อสอบ O-
NET 
    - ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนทุก
คน 

0 กรกฏาคม-
สิงหาคม 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูจัดท้าแผนโดยมีมีการ
สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET 
และจัดกิจกรรมการสอนที่
ส่งเสริมศักยภาพ 

7. มอบหมายนโยบายให้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้า
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ 

0 กรกฏาคม 
2564 -
มีนาคม
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ทุกกลุ่มสาระได้รับมอบนโยบาย
เพ่ือน้าไปจัดท้าโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มสาระ 

8. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของ
คร ู

0 กรกฏาคม 
2564 -
มีนาคม
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศ
การสอนทั้งจากผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ เพ่ือร่วมงาน และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

9 จัดสอบ Pre O-net ให้กับ
นักเรียนชั้น ม.๓ 

0 มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียน ม.3 ทุกคนเข้ารับการ
ทดสอบ Pre O-net 

10. สอนเสริมเนื้อหา /สอน
ซ่อมเสริม 
(อรุณรุ่งมุ่งอุดมศึกษา) 

50,000 พฤศจิกายน 
2564 - 

กุมภาพันธ์ 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียน ม.3 และ ม.6  ได้รับ
การสอนเสริม  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

11. ด้าเนินการสอบ O-net 
ให้กับนักเรียน ชั้น ม.๓ 
และ ม.6 

0 กุมภาพันธ์-
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ทุกคน
เข้ารับการทดสอบ Pre O-net 

12. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มกราคม – 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการ นิเทศ ก้ากับ 
ติดตามการปฏิบัติตามปฏิทิน 

13. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

0 เมษายน 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียน ม.3  มีค่าเฉลี่ยใน4 
วิชาหลัก (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
2. นักเรียน มีความรู้  
ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียน ม.6 ยังต้องมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ
ระดับชาติต่อไป 

รวม 50,000 
   

 
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) ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุก
คน           

ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2) นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ ๕           

นักเรียนมีผลการทดสอบของสถานศึกษา
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 
6.21  

บรรลุ 

2) นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ
ระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 

1) ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่มีผลการ
สอบระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 
2) นักเรียน ม.3  มีค่าเฉลี่ยใน 4 วิชา
หลัก (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ไมบ่รรลุ 

  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการ ร้อยละ  87.96 

บรรลุ 

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

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

การพัฒนาผลการสอบ O-NET .ใน
ระดับ ม.6  ยังไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของโครงการ 

1. ควรด้าเนินการพัฒนานักเรียน
กลุ่มอ่อนอย่างเป็นรูปธรรม  
2. ควรจัดกิจกรรมเสริมให้แก่
นักเรียนทุกคนอย่างหลากหลาย 
3. หา ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนกลุ่มอ่อน  

- เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนให้เป็นผู้น้าทางวิชาการ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

4. ครูผู้สอนต้องสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดในห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 

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

ฯลฯ 

 


