
งาน/โครงการ:  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานในระดับสากล   
                     เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง  
                     สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:   เริ่มต้น  1 เมษายน 2564   สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางอัสมากรณ์  เกตุวีระพงศ์ ,นายสมหมาย  ดูเหมา  ,นายวงศพัทธ์ วังวล 
           นายวัฒนา ค้าจ้อย ,นางสาววัลยา  นาสาร ,นายนันท์ธร  ใจเย็น 
 
1. วัตถุประสงค์ 
       1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
          1.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 

1.3  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 

1.4 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  มีความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1  นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับผลการ
เรียน 3.0 ขึ้นไป สูงขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 5 

2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
สูงขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 3 

3.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลในระดับชาติ 

4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
   เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน้า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรที่เกิดจากผลการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 



3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)   

 1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net  แก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ วางแผนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ย้อนหลัง 3 ปี  เพ่ือ
ศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
 3. คัดกรองนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง  ปานกลาง อ่อน) 
 4. จัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ 
    
         ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 5. ทบทวนหลักสูตร/แก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดแทรกแนวข้อสอบ (O-NET) 
 6. เพ่ิมสมรรถนะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 
 7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระ 
 8. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ห้องศูนย์  
 3. กิจกรรมพัฒนาและจัดท้าสื่อการเรียนรู้ สื่อ ict  สื่อสิ่งพิมพ์ 
 4. ติวเข้ม  ทบทวนความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอน

       ซ่อมเสริม 
  5. กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
 
          ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

 9. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 
     ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

 10. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
    - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
    - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ 
o-net  แก่ครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ วางแผน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-
NET) 

 
เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระทราบผล
การสอบระดับชาติ O-NET 
 
  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ย้อนหลัง 3 ปี  เพ่ือ
ศึกษาและพิจารณาจุดเด่น
และจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ  

 
เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนมีข้อมูลในการที่จะ
น้ามาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. คัดกรองนักเรียนตาม
ศักยภาพ (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน)  

 
เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้รับการจัดกลุ่มตาม
ศักยภาพ 

4. จัดท้าโครงการยกผล 
สัมฤทธิ์ 

 
เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระได้รับทราบ
ผลสัมฤทธิ์ 
 
  

5. ทบทวนหลักสูตร/แก้ไข
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดแทรกแนวข้อสอบ 
(O-NET) 

 
พฤษภาคม- 
มิถุนายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

หลักสูตรได้รับการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับผู้เรียน 
 
  

6. เพ่ิมสมรรถนะครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ ด้านการวัด

 
พฤษภาคม- 
มิถุนายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูเข้าร่วมอบรมการวัดและ
ประเมินผลเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ประเมินผล (อบรม/
ทบทวน) 

7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในกลุ่มสาระ 

 
ตลอดปี

การศึกษา  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน
ได้รับค้าแนะน้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ 

8. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
2.กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ ห้องศูนย์  
3.กิจกรรมพัฒนาและ
จัดท้าสื่อการเรียนรู้ สื่อ ict  
สื่อสิ่งพิมพ์ 
4.ติวเข้ม  ทบทวนความรู้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และสอนซ่อมเสริม 
5.กิจกรรมการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี 

 
20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตลอดปี
การศึกษา  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. ครูมีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการรู้เพ่ิมขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ 
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

9. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ เฉลี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา 
2. ผลการทดสอบระดับชาติใน
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3  
สูงกส่าระดับชาติ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

10 ประเมินผลและสรุป

โครงการ 

 มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ เฉลี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

  - รายงานผลการจัดท า

โครงการ 

  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

2. ผลการทดสอบระดับชาติใน
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3  
สูงกว่าระดับชาติ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

รวม 20,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
 
 
 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับผลการเรียน 3.0 
ขึ้นไป สูงขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 5 

นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม   มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ระดับผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 5 

บรรลุ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
สูงขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 3 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) สูงขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 3 

บรรลุ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การประเมินผลในระดับชาติ 

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

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ความพร้อมก่อนการประเมินผลใน
ระดับชาติ  

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

บรรลุ 

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัลและเกียรติ
บัตรที่เกิดจากผลการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัล
และเกียรติบัตรที่เกิดจากผลการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในด้านกระบวนการ
เรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- -- - 

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

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - 
  

- 

 
 



ภาคผนวก 

 

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

ฯลฯ 

 


