
งาน/โครงการ:   โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากลเพ่ือความ 
                     เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบ   
                     ต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวพิมพ์ลักษณ์  ใจแก้ว 
 
1. วัตถุประสงค์ 
              1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ให้     
       สูงขึ้น ร้อยละ 5 
              2.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  มีความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง 
              3.  เพ่ือน้าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
              1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5         
              2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ 
              3.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
สูงขึ้นเมื่อน้ามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
  เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net  แก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 
 2. วิเคราะห์คะแนนย้อน 
หลัง 3 ปี  และวิเคราะห์ความรู้และทักษะพ้ืนฐานนักเรียนเพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 
 3. คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง  ปานกลาง อ่อน) 

 4. . จัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์และโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 



        ขั้นด ำเนนิกำร (DO 

           5. ปรับปรุงหลักสูตร 
 6. เพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 
     7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของ นักเรียนทุกคน 

 8. จัดทบทวนความรู้แก่ นร.ม.๓ และม. ๖ 
9. จัดกิจกรรมเสริมด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น -English Speaking Day    

-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-กิจกรรมวันตรุษจีนฯลฯ 
-กิจกรรมค่ายภาษา 
 

        ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

10. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
  
        ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act) 
 11. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

   

4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-
net  แก่ครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระ 

0  พ.ค-มิ.ย.64 ด้าเนินการ
แล้ว  

ครูทุกคนในกลุ่มสาระร่วมกัน
ประชุมชี้แจง  

2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 
ปี  เพ่ือศึกษาและพิจารณา
จุดเด่นและจุด ควรพัฒนา
เป็นรายมาตรฐานและราย
สาระ  

0 พ.ค-มิ.ย.64 ด้าเนินการ
แล้ว  

ครูผู้สอนมีข้อมูลในการที่จะ
น้ามาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. คัดเลือกนักเรียนตาม
ศักยภาพ (เก่ง  ปานกลาง 
อ่อน)  

0 ก.ค. 64 ด้าเนินการ
แล้ว  

นักเรียนได้รับการจัดกลุ่มตาม
ศักยภาพ 

4. จัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ 0 ก.ค. 64 ด้าเนินการ
แล้ว  

ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่้าเสมอ  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

5. ปรับปรุงหลักสูตร  - ก.ค. 64 ด้าเนินการ
แล้ว 

สามารถสนองความต้องการ 
ความถนัด และความสามารถ
ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

6. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัด
ประเมินผล (อบรม/ทบทวน)  

- ส.ค.64 ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูเข้าร่วมอบรมการวัดและ
ประเมินผลเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมศักยภาพของ 
นักเรียนทุกคน 

- ตลอดปี
การศึกษา
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นร.ม.3 และม. 6 ได้เข้าร่วม
การสอนเสริมทุกคน 

8. 
 

จัดทบทวนความรู้แก่ นร.ม.๓ 

และม. ๖ 

- ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูได้จัดทบทวนความรู้ให้กับ
นักเรียน 

9. 9. จัดกิจกรรมเสริมด้านการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น 

-English Speaking Day    

-กิจกรรมวันคริสต์มาส 

-กิจกรรมวันตรุษจีน ฯลฯ 

-กิจกรรมค่ายภาษา 

5,328 ตลอดปี
การศึกษา
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านภาษา เช่น การพูดหน้า
เสาธง ค่ายภาษาอังกฤษ การ
แข่งขันทักษะต่างๆ 

10. นิเทศติดตามประเมินผล

โครงการ 

- ม.ค. –ก.พ. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1.นร. ม.3 และ ม. 6  มี

ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

  

11. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการ 

- มี.ค 2565 ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นร. ม.3 และ ม. 6  มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
2. ผลการสอบระดับชาติไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
มากขึ้น 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

รวม 5,328 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ ใช้ไม่ถึงงบประมาณที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  5 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม  ร้อยละ 70  มีผลสัม 
ฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ  5 

บรรลุ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้
และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 

บรรลุ 

ร้อยละ  70  ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียน

เชียงม่วนวิทยาคม  มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการ

ประเมินผลในระดับชาติ 
 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ย 
ระดับดีข้ึนไป แต่ยังไม่เกินค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

ไม่บรร
บรรลุ 

 
   
 
 
 
  



5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล และสามารถน้า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - 
 

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

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1. ควรด้าเนินการพัฒนานักเรียน
กลุ่มอ่อนอย่างเร่งด่วน  
2. ควรจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนทุก
คนอย่างหลากหลาย  
3. เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมิน
ตนเอง และแจ้งผลสะท้อนกลับแก่
นักเรียนทันที่ เพ่ือให้นักเรียนได้แก้ไข
จุดบกพร่องของตนเอง  
5. หา ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนกลุ่มอ่อน 

- 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

 

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

ฯลฯ 

 


