
งาน/โครงการ:    โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น าและไม่    
                      เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ:   เริ่มต้น  1  เมษายน  2564    สิ้นสุด  วันที่  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นายทวีรัฐ  ลาบุตรด ี
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น  
    2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)  
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80  
           2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 5  
           3. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียน
รายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน ร้อยละ 90  
 
   เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน และมีความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ  

 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. ประชุม วางแผน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ขั้นด าเนนิการ (DO)  
 4. ด าเนินการยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดังนี้ 
     1. กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ 
     2. กิจกรรมแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง      
 
   
 



   ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
   ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 7. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- 
  

พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ทราบปัญหาและความต้องการ
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
 
  

2. ประชุม วางแผน  - พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการประชุม วางแผนที่ดี 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ  - พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ได้คณะกรรมการด าเนินงาน 

4. ด าเนินการยกผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนดังนี้ 
   1. กิจกรรมแข่งขันวาด
ภาพ 
   2. กิจกรรมแข่งขันวง
ดนตรีโฟล์คซอง   

5,000 ตลอดปี
การศึกษา  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เพื่อใช้ในการพัฒนา
นักเรียนพอเพียง 
  

5. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

- ตลอดปี
การศึกษา  
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการจัดการเรียนการสอนตาม
ตารางที่ได้วางแผนไว้ 
  

6. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มีนาคม 
2563 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

รวม 5,000 
   

 
 
 



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 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ 80 

นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย
สูงขึ้น ร้อยละ 80  

บรรลุ 

นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย
สูงขึ้นร้อยละ 5 

นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย
สูงขึ้นร้อยละ 5 

บรรลุ 

ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของ
ผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน 
ร้อยละ 90  

ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ
ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน 90 ร้อย
ละ 

เกิน
เป้าหมาย 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน และมี
ความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น และมี
ความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมี
ประสิทธิภาพ 

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 

 


