
งาน/โครงการ:  โครงการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
                      ส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564   สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวาสิงหน วิไลรัตน์, นางสาวกัณฐมณี  แสนค าแพ, นายจักรพงษ์  แก้วตา, 
                            นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   1.2 เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่สนใจ 
   1.3 เพ่ือส่งเสริมให้เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 

2. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ  
   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวทิยาคมจ านวน 528 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ฝึกฝนอาชีพ หรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ และมีทักษะชีวิตในการด ารงชีพอยู่ในยุคปัจจุบัน 
 
     เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนโรงเรียนเชยีงม่วนวิทยาคมมีคุณธรรมและความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปีที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควร
พัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
 3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ขั้นด าเนินการ (DO) 
 4. กิจกรรมชุมนุม 
 5. กิจกรรมโฮมรูมและสาธารณะประโยชน์ 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 6.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 7. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมวางแผนเพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

0 พ.ค. – มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการวางแผน จัดการประชุม
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
โฮมรูม 

2. วิเคราะห์ผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปี
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 

0 พ.ค. – มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

3. สร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

0 พ.ค. – มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

4. กิจกรรมชุมนุม 5,566 พ.ค. – มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนทุกคนมีกิจกรรมชุมนุม
และนักเรียนได้เลือกกิจกรรม
ตามความสนใจ  

5. กิจกรรมโฮมรูมและ
สาธารณะประโยชน์ 

พ.ค. – มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

6 นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 ม.ค. – ก.พ. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการนิเทศติดตาม 

7 ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

0 มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการนิเทศติดตามมี
การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขจุดที่
ควรแก้ไข  

รวม 5,566 
   

 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจ านวน 528 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ฝึกฝนอาชีพ หรือกิจกรรมที่นักเรียน
สนใจ และมีทักษะชีวิตในการด ารงชีพอยู่ในยุค
ปัจจุบัน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
จ านวน 528 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ฝึกฝนอาชีพ หรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ 
และมีทักษะชีวิตในการด ารงชีพอยู่ในยุค
ปัจจุบัน 

บรรล ุ

 
 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณธรรมและ
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณธรรมและความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


