
งาน/โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่การเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจ     
                      พอเพียงสู่หลักการด าเนินชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี   
                      มีสุขภาพดีและปลอดจากสิ่งเสพติด  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  15  พฤษภาคม  2562  สิ้นสุด  วันที่  30  มีนาคม   2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์    
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
นักเรียนทุกคนให้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70  
     2. เพ่ือน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในปีที่ผ่านมา  
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 70 มีผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้น  
           2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับผลการเรียนในปีที่ผ่านมา      
 
 เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)     
 1. ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ 

    ขั้นด ำเนินกำร (DO) 

 2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระฯ การติด 0 ร มส. และไม่ถึงระดับ 3 
 3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม วิธีการ / เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  

 4. มีการนิเทศติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 
    ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act) 

 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์
ทางกาเรียนของกลุ่มสาระ  

- พ.ค. 2562 ด าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มสาระฯ การติด 0 ร 
มส. และไม่ถึงระดับ 3  

- พ.ค. - มิ.ย. 
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

ได้ข้อมูลและปัจจัยที่ท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนไม่ถึง 3 

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
วิธีการ / เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  

15,000 พ.ค. 2562 
–  

ก.พ. 2563 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีสื่อ  นวัตกรรม และวิธีการสอน
ที่หลากหลาย 

4. มีการนิเทศติดตามผลอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ส.ค. 2562 
- มี.ค. 
2563 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพมีการนิเทศการ
สอน  การประชุม เป็นประจ าทุก
เดือน  

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

- 1 - 30 มี.ค. 
2563 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนร้อยละ 71.99  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระ ในระดับ 3  ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ทัศนคติที่ดีต่องานอาชีพ  

รวม 15,000 
   

 
 
 
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 

นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉลี่ย 3 ขึ้นไป  ร้อย
ละ 70 

นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเฉลี่ย 3 ขึ้นไป  ร้อยละ 
71.99 

บรรลุ 

นักเรียนทุกระดับ ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

นักเรียนทุกระดับ ของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐาน  
สากล และสามารถน าความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ต่อระดับสูง และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
มีคุณภาพ 

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 

 


