
งาน/โครงการ:  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ กิจกรรมทัศนศึกษา)
ยุทธศาสตร์ที ่1       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับ 
                 สากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด  
        ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายวาสิงหน วิไลรัตน์, นางสาวกัณฐมณี  แสนค้าแพ, นายจักรพงษ์  แก้วตา,    
                               นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1)  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิด
ประสบการณ์           ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
 2)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 3)  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์อย่างกว้างขวางนักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและ 
นอกสถานสถานศึกษา 
 4)  เพ่ือส่งเสริมให้นักรีเยนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5)  เพ่ือให้ผู้เรียนท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย และหลักธรรมค้าสอนของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง 
     เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส้านึกต่อสังคม และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)  
    1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
    2.) แต่งตั้งคณะท้างานและด้าเนินการตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

    ขั้นด าเนินการ (DO) 
    3.) ด้าเนินกิจกรรม  
         -  กิจกรรมทัศนศึกษา 



    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
    4.) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
    5.) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 

0 กรกฎาคม 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ประชุมชี้แจงปรึกษาหารือ  

2. แต่งตั้งคณะท างานและ
ด าเนินการตามกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

0 กรกฎาคม 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะท้างานได้รับการแต่งตั้งและ
ท้ากิจกรรม 

3. ด้าเนินกิจกรรม  
   -  กิจกรรมทัศนศึกษา 

0 ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

ไม่ได้
ด้าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 
19  

4. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มกราคม – 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

- 

5 ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

0 เมษายน 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

- 

รวม 0 
   

 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ไม่ได้ด าเนินการ ไมบ่รรลุ ไม่ได้ใช้งบประมาณตามท่ีก้าหนด
ไว้ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก้าหนด 

     
5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ้านวน 
528 คน ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่าง
รอบด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิด
ริ เริ่มสร้างสรรค์  ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ผ่ าน
ประสบการณ์จริง 

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม จ้านวน 528 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริง 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกต่อสังคม และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลง
มือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกต่อสังคม และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
 
 
 



  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

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

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสคิด 
19 ท้าให้นักเรียนไม่ได้เข้าร่วม
โครงการนี้ 

- - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

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

ฯลฯ 

 


