
 





บันทึกการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีศึกษา 256๔  
ครั้งที่ 1/2564 

วันพฤหัสบดี  ที่ ๒8 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
รูปแบบออนไลน์ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   บุคลากรโรงเรียนจำนวน  7๗  คน       
   

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  - 
    

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

 ประธาน  นายธีระศักดิ์  แก้วสุข  กล่าวเปิดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการประจำปีศึกษา 256๔  ไตรมาสที่ 3-4 
 

ระเบียบวาระการประชุม  : - 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

          พิธีกรกล่าวชี้แจงการนำเสนอประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี
ศึกษา 256๔  ในการนำเสนอของกลุ่มสาระฯ กลุ่มงานต่างๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งก่อน 

   - 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
                           - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามตารางกำหนดการ ดังนี้ 
 

- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ครูชลิดา  โอดบาง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นำเสนอ 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ งบประมาณ 25,263.00 บาท 

1. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดสรรงบประมาณ 10,200.00 บาท 
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์ภาษาไทยห้องเรียน จำนวน  1 ห้อง ห้องเรียนภาษาไทย  

จำนวน 6 ห้อง การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 



      2. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดสรรงบประมาณ 15,063.00 
บาท 

- กิจกรรมผลิตสื่อ ได้จัดสรรงบประมาณ 11,761.00 บาท  
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ได้จัดสรรงบประมาณ 3,302.00 บาท  

เนื่องจากสถานการณ์โควิดกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

     3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้จัดสรรงบประมาณ  53,669.00  บาท 
- กิจกรรม ๑ วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย เนื่องจากประสบกับสถานการณ์โควิด ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนการจัด 

กิจกรรม 
- กิจกรรม ๒ รักการอ่าน นักเรียนทุกคนบันทึกการอ่านหนังสือนอกเวลา ทั้งหนังสือเรียนและหนังสืออ่อน 

นอกเวลา 
- กิจกรรม ๓ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ไม่มีหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมจึงไม่ได้เข้าร่วม  
- กิจกรรม 4 ค่ายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  จึงทำให้ 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
  

- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ครอูำภา  เขียวดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ 38,048.00 บาท  โดยได้มีการวางแผนการดำเนินการตามโครงการ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน งบประมาณที่ได้รับ 5,000.00 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 โรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนจึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการทำกิจกรรม 

2. งานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2564 งบประมาณที่ได้รับ 
10,524.00 บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณในการทำกิจกรรม 

- กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/ใช้แผน  งบประมาณที่ได้รับ  3,320.00 บาท  ไม่ได้ใช้งบประมาณใน 
การทำกิจกรรม 

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วันสำคัญ งบประมาณท่ีได้รับ 4,500.00 บาทไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ในการทำกิจกรรม   

3. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

งบประมาณท่ีได้รับ 12,000.00 บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณในการทำกิจกรรม 
                       

 
 
 
 
 



- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ครสูุดารัตน์  เปียงน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำเสนอ 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ ได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ  
71,905.00 บาท โดยได้มีการวางแผนการดำเนินการตามโครงการ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Math Gifted) งบประมาณท่ีได้รับ  

36,000.00 บาท ได้ดำเนินการ ให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ม.4 จำนวน 10 คน 
และ  ม.5 จำนวน 10 คนได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนวิจัยทางคณิตศาสตร์ โดยในปีการศึกษานี้มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่บ้านของนักเรียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ โปรแกรม Zoom 
ตามกำหนดการเรียนของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา 

สรุปการใช้งบประมาณที่ใช้จริง 20,000.00 บาท 
คงเหลือ    16,000.00 บาท 

2. งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 6,890.00 บาท ได้ดำเนินการโดยการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ 
งบประมาณท่ีใช้จริง 6,890.00     บาท 
คงเหลือ          0.00     บาท 

3.  งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
- กิจกกรมการบริหารงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  7,640.00 บาท ทั้งสองกิจกรรมได้ดำเนินการประชุมออนไลน์ภายในกลุ่มสาระฯและ
ดำเนินการจัดป้ายนิเทศมีป้ายนิเทศให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน 

งบประมาณท่ีใช้จริง 4,440.00     บาท 
คงเหลือท่ีไม่ได้ใช้  3,200.00     บาท 

4. โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  21,375.00 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด จึงไม่ได้จัดกิจกรรมได้ คงเหลือท่ีไม่ได้ใช้   21,375.00   บาท 

 

- กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ครูวัชรินทร์  แก้วมูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นำเสนอ 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด  14,263.00 บาท 

1. งานบริหารกลุ่มสาระ                งบประมาณ   3,625.00 บาท 
2. งานพัฒนาการเรียนการสอน       งบประมาณ   6,778.00 บาท 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

- กิจกรรมงานเข้าค่ายภาษาจีน งบประมาณ   3,860.00  บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมได้ คงเหลือท่ีไม่ได้ใช้  3,860.00   บาท 

สรุป งบประมาณที่ใช้ไป  9,747.00 บาท 
คงเหลือ              4,516.00 บาท 



- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูพงศ์นรินทร์  อินกองงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
96,681.00 บาท  คงเหลือท่ียังไม่ได้ผ่านแผน 5,160.00 บาท และได้ดำเนินงานดังนี้ 

1. งานบริหารจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในกลุ่มสาระร่วมไปถึงการวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณท่ีได้รับ 12,756.00 บาท  

2. งานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียน  ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์  การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน  งบประมาณที่ได้รับ 
16,960.00  บาท 

3. การยกดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องในช่วง
สถานการณ์ โควิดในภาคเรียนนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเพราะอยู่ในสถานการณ์โควิด แต่ยังสามารถจัดกิจกรรม
บางอย่างได้เช่นการจัดบอร์ด และกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์บางประเภท กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
งบประมาณท่ีได้รับ 66,965.00  บาท 
 

     - กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  ครบูรรจบ  ชูมก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นำเสนอรายงานผล 
การดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพ  
- กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนรู้งานบ้านและคหกรรม 
- กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้งานประดิษฐ์ 
- กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้งานเกษตร              
- กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนรู้พ้ืนฐานการงาน , อิเล็กทรอนิกส์ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ  16,031.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  16,031.00 บาท 
คงเหลือ             0.00  บาท 

2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- กิจกรรมที่ 1 งานบริหารวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

               จำนวน 4,258.00 บาท ใช้งบดำเนินการ 920.00 บาท คงเหลือ 3,338.00 บาท 
- กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

               จำนวน 15,200.00 บาท ใช้งบดำเนินการ 10,000.00 บาท คงเหลือ 5,200.00 
บาท 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ  19,458.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  10,920.00 บาท 
คงเหลือ      8,538.00  บาท 

 

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา ครูพิชัย  นิราราศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ 
พลศึกษา นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ  

1. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระฯได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 



ได้รับจัดสรรงบประมาณ  3,234.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  3,234.00 บาท 
คงเหลือ           0.00  บาท 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน  
ได้รับจัดสรรงบประมาณ  42,959.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  42,959.00 บาท 
คงเหลือ             0.00     บาท 

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กีฬาภายใน เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ  82,500.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป           0.00 บาท 
คงเหลือ    82,500.00    บาท 

4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ  65,2403.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป           0.00 บาท 
คงเหลือ    65,240.00    บาท 

สรุป ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 193,933.00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป    46,193.00 บาท 
คงเหลือ    147,740.00   บาท 

     - กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ครูเอกดน  อินต๊ะปัน นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์    ดังแนบ   
1. งานบริหารจัดการกลุ่มสาระศิลปะ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีขาดแคลนในกลุ่มสาระฯ  

ได้รับจัดสรรงบประมาณ  9,591.00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  3,793.00 บาท 
คงเหลือ    5,798.00 บาท 

2. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ  
ได้รับจัดสรรงบประมาณ  50,579.00  บาท 

งบประมาณท่ีใช้จริง  52,378.00     บาท 
คงเหลือ      7,798.00     บาท 

สรุป งบประมาณท่ีได้รับ    60,170.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้จริง   56,171.00 บาท 
คงเหลือ      3,999.00 บาท 
 

       - กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล หัวหน้ากิจกรรม ไม่มีการนำเสนอรายงาน
เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
 

- กิจกรรมแนะแนว  ครอูภิชาติ  อินมะกอก  หัวหน้างานแนะแนว  ไม่มีการนำเสนอรายงาน 
 
 



- กลุ่มงานวิชาการ ครลูาวัลย์  ขยันขาย ตัวแทนกลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอรายงานผลการ 
ดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ 

1. งานบริหารกลุ่มงานวิชาการ 

-โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากลไม่ได้ดำเนินการ  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการปรับเปลี่ยนและดำเนินการในรูปแบบ On-Line ตามสถานการณ์ 

งบประมาณ  189,551.00  บาท 
งบประมาณใช้จริง            0.00 บาท 
คงเหลือ   189,551.00  บาท 

2. งานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณท่ี ได้ดำเนินการ 
- กิจกรรมที่งานสารสนเทศและสารบรรณวิชาการ 

- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายฯ  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,142,392.00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้จริง     995,633.00 บาท 
คงเหลือ       146,759.00 บาท 

2. งานวัดผลและประเมินผล ได้ปรับการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดเนื่องจากอยู่ในช่วง 
สถานการณ์โควิด-19 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  12,876.00   บาท 

งบประมาณท่ีใช้จริง  12,876.00     บาท 
คงเหลือ             0.00 บาท 
4. งานพัฒนางานทะเบียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  11,806.00   บาท 
งบประมาณท่ีใช้จริง  11,806.00     บาท 
คงเหลือ             0.00 บาท 
5. งานห้องสมุด โครงการบริหารจัดการห้องสมุด 

  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  15,415.00   บาท 
งบประมาณท่ีใช้จริง  15,415.00     บาท 
คงเหลือ             0.00 บาท 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูอัมพร นามณี   ตัวแทนกลุ่มบริหารงานทั่วไป  นำเสนอรายงานผลการ 
ดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ 

1. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
งบประมาณท่ีได้รับ    2,644.00 บาท 

          งบประมาณท่ีใช้    2,644.00 บาท 
          งบประมาณคงเหลือ                    0.00 บาท 

2. งานอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ  



3. งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
ได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา ภายในโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
ได้บางส่วนมีการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญได้ตามเป้าหมาย 

   งบประมาณท่ีได้รับ    203,550.00 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้      203,550.00 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ              0.00 บาท 
   งบประมาณเพ่ิมเติม        16,672.00 บาท 
4.  งานยานพาหนะ  ได้ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี 

อยู่เสมอ /จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี 
   งบประมาณท่ีได้รับ   183,800.00 บาท 

งบประมาณท่ีใช้         50,909.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  132,891.00 บาท 

5. งานโภชนาการ  
งบประมาณท่ีได้รับ      2,866.00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้          2,866.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ                  0.00 บาท 

6. งานอนามัย ได้ดำเนินการ  
- มีการดำเนินงานซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
- ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  
- มียาและเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ  
- มีการเฝ้าระวังโรคและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 

งบประมาณท่ีได้รับ 8,898.00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้      8,298.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ      600.00 บาท 

7. งานชุมชนสัมพันธ์ - 
8. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ    5,610.00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้       5,610.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ               0.00  บาท 

9. งานเอกสารสิ่งพิมพ์  
งบประมาณท่ีได้รับ 112,490.00 บาท 
งบที่ใช้ไป      3,763.50  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  108,726.50 บาท 

 
 



ครูญาดา  ตรีเนตร ได้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการซ่อมแซมสายไฟฟ้าของบ้านพักครู  
รองฯ คมสันต์  ได้แจ้งการซ่อมแซมอาจจะล่าช้า และหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถดำเนินการช่วยเหลือตนเองได้ก็
ขอให้ดำเนินการไปก่อน 
 

       กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ครนูางสาวนัยนา  หมื่นจำปา  ตัวแทนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ 

1. งานบริหารบุคคลได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล   
- กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพและเชิดชูเกียรติบุคลากร 
- กิจกรรมมุฑิตาจิต 
- กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ  1,461,236.00  บาท 

    คงเหลือ   1,449,994.00  บาท 

2.งานสารบรรณ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการดำเนินงานและให้บริการคณะ 
และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณท่ีได้รับ     28,471.00 บาท 

คงเหลือ   13,383.00     บาท 

3. งานประชาสัมพันธ์และเกียรติประวัติ งบประมาณใช้ไม่หมดเนื่องสถานการณ์โควิททำให้งดการทำป้าย
ประชาสัมพันธ์หลายงาน  รวมทั้งป้ายวิ่ง LED ที่ดำเนินการไม่ทัน 

งบประมาณท่ีได้รับ 40,831.00 บาท 

    คงเหลือ     7,409.00 บาท 

โครงการ“งานพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ มีบางรายการที่ผ่านแผนแล้วแต่ดำเนินการไม่ทัน 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ  ๓๙,409.00  บาท 
    งบประมาณท่ีใช้ไป  ๓๒,๐๐๐.00  บาท 
    งบประมาณคงเหลือ    ๗,4๐๙.00  บาท 

 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ครูกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  ตัวแทนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่  ๑ จัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุการดำเนินงานตลอดปี 
กิจกรรมที่  ๒ กิจกรรมรับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมที่  ๓ กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมที่  ๔ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักเรียนแกนนำ  ครั้งที่ ๑๔ 
กิจกรรมที่  ๕  กิจกรรมอบรมทักษะการให้คำปรึกษา 
กิจกรรมที่  ๖  กิจกรรมการประเมินภาคสนาม 
กิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมสรรค์สร้างสุข คลายทุกข์สู่ชุมชน 
กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมประกวดเดือนดาวหนุ่มสาวชาวทูบี 



กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรมบ้านแสนสุขหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑๐  กิจกรรมศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสกลนคร 
กิจกรรมที่ ๑๑  กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือนดี วายซีชั้นเรียนเครือข่ายเพ่ือนดี วายซีชั้นเรียน 
กิจกรรมที่  ๑๒  การประกวดแข่งขันชมรมTO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่  ๒ 

ระดับประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑๓  จัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อบจ.ลำพูน 
กิจกรรมที่ ๑๔  กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก 
กิจกรรมที่ ๑๕  กิจกรรมรณรงค์วันสำคัญต่างๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วันเอดส์โลก ฯลฯ 
กิจกรรมที่ ๑๖  กิจกรรมที่ ๑๖ กิจกรรมการประกวด TOBE IDOL ระดับจังหวัด 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ  ๒๓๗,๑๑๘.00  บาท 

  งบประมาณท่ีใช้ไป    ๑๔,๗๖๓.00  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  ๒๒๒,๓๕๕.00  บาท 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ครูนิพล  ปลุกเสก  ตัวแทนกลุ่มบริหารงบประมาณ  นำเสนอรายงาน 
ผลการดำเนินงาน ตามเอกสารเพาเวอร์พอยส์ดังแนบ 

1. งานแผนงานและงบประมาณ  ได้ดำเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานครบ ตามแผนงาน
โครงการและการดำเนินงาน 

- การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนแผนงานโครงการ
มีจำนวนทั้งหมด 50 แผนงาน/โครงการ โดยแบ่งดังนี้  

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 21 แผนงาน/โครงการ  
- กลุ่มบริหารงบประมาณ 10 แผนงาน/โครงการ  
- กลุ่มบริหารบุคคล 4 งาน       
- กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 7 แผนงาน/โครงการ  
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 8 แผนงาน/โครงการ  

 แต่ละกลุ่มสาระ กลุ่มงาน สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ยกเว้นบางกิจกรรมที่มีผลกระทบกับโควิด 
จะไม่สามารถดำเนินการได้  เช่น ทัศนศึกษา  ค่ายวิชาการ 

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
- การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2  
- แบบประเมินแผนงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 กำลังรวบรวมข้อมูล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามแผนงานโครงการกำลังรวบรวมข้อมูล 
3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
4. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับ 58,446.00  บาท  
ใช้ไป    15,906.00  บาท  
คงเหลือ   42,540.00  บาท 



ปัญหาอุปสรรค 

1. กิจกรรมบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุเนื่องผลกระทบจาก โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 

2. การส่งเอกสารใบผ่านแผน เจ้าของงานไม่ได้บันทึกการส่ง (สมุดเล่มฟ้า) ทำให้การมาติดตามภายหลัง
ทำได้ยาก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันการส่งเอกสาร 

3. เจ้าของแผนงานโครงการ บางโครงการไม่ได้บันทึกข้อมูลการดำเนินการตามแผน ทำให้ลืมว่าผ่านแผน
อะไรไปบ้างแล้ว และยังคงเหลืออะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์จัดการเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนงานโครงการ 
ดำเนินการตามแผน และแบบสรุปรายงานต่าง ๆ 

2. งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการ  

- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานงานการเงินเพ่ือบริการคณะครูบุคลากร นักเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกให้ได้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ผู้บริหารให้การสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- จัดทำเอกสารการตั้งเบิกเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน ติดตามได้ 
- ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กิจกรรมการรับเงินการบำรุงการศึกษาไม่ได้ดำเนินการโดยได้รับเงิน

บำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการพร้อมกับการรับนักเรียน 
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลการประเมินทั้งภายนอกและภายใน 

งบประมาณท่ีได้รับ 14,630.00 บาท 
ใช้ไป     6,230.00 บาท   
คงเหลือ     8,400.00   บาท 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ในการบริการงานการเงินการยื่นเอกสารต้องถือตามระเบียบ ทำให้บางครั้งต้องติดตามเอกสารเพิ่มเติม 
อาจเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายได้ 

2. การยื่นเอกสารในการดำเนินการมีความกระชั้นชิดกับระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้บางครั้งไม่ทัน
เบิกจ่ายตามกำหนดเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดได้ 

3. ด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้าไปบ้าง 
ข้อเสนอแนะ 

ในการยื่นเอกสารเพ่ือยืมเงินหรือตั้งเบิกเอกสาร ควรจัดเตรียมเอกสารแนบให้ครบถ้วน เพ่ือความรวดเร็ว
ในการดำเนินการ 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์  ได้ดำเนินการ 
สภาพปัญหา    เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการSMEs ที่ได้ขึ้น



ทะเบียนไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  ทำให้การจัดซื้อจ้างของโรงเรียนมีการ
ดำเนินการที่มีข้ันตอนยุ่งยากและใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ  - กรณีที่ครูมีการประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการโดยตรง ให้สอบถาม
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยว่าได้ลงทะเบียนประกอบการSMEs ในเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- บุคลากรของโรงเรียนควรศึกษากฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพ่ือโรงเรียนจะได้จัดซื้อจัดจ้างได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง 

งบประมาณท่ีได้รับ 14,089.00  บาท  
งบประมาณใช้ไป  13,779.00  บาท  
คงเหลือ        310.00  บาท 

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุได้ดำเนินงานซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
เพ่ือให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ  

งบประมาณท่ีได้รับ     50,000.00  บาท  
งบประมาณท่ีใช้ไป         2,040.00 บาท   
คงเหลือ     47,960.00  บาท 

4. งานควบคุมภายใน  ได้ดำเนินการ  
  - ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบตาที่กลุ่มงานกำหนด  
  - การดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทุกด้านทำได้ตามที่กลุ่มงานกำหนด 
  - การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีเสร็จภายในเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

งบประมาณท่ีได้รับ   2,850.00  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป   2,850.00  บาท 
คงเหลือ                      0.00  บาท 

5. งานประกันคุณภาพภายใน  ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามงบสนับสนุนที่ได้รับ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

งบประมาณท่ีได้รับ 5,142.00  บาท   
งบประมาณท่ีใช้ไป  5,142.00  บาท  
คงเหลือ          0.00 บาท 

6. โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงศึกษาดูงาน งบประมาณท่ีได้รับ 5,640.00 บาท คงเหลือ 5,640.00 เนื่องจากยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
 
 



โครงการพิเศษ  
- กิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

งบประมาณท่ีได้รับ  62,500.00  บาท คงเหลือ 1,120.00 บาท  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

งบประมาณท่ีได้รับ  211,640.00  บาท คงเหลือ 211,640.00  บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 

- กิจกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน 
งบประมาณท่ีได้รับ  160,321.00  บาท เหลือ 0.00  บาท ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

7. โครงการโรงเรียนสุจริต ไม่ได้ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำในโรงเรียน เนื่องจากปัญหา โควิด-19 

งบประมาณท่ีได้รับ   0.00  บาท 
      

     ประธานสรุปเรื่องการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ฝากงานงบประมาณเรื่อง
โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา กลยุทธ์ ของโรงเรียน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ การวิพากษ์ วิจารณ์ปัญหา 
แนวทาง ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือไปพัฒนางานต่อไป กล่าวขอบคุณคณะครูทุกท่าน 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

             -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม   เวลา  17.00 น.. 
 

  ลงชื่อ…………………………….….ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล) 
                  ตำแหน่ง ครู  

  

  ลงชื่อ  ……………………………...ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นางศิริญญา  หล้าเต็น) 
                                                             ตำแหนง่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ  
การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

วันที่ 28 ตุลาคม  2564  รูปแบบออนไลน์   
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
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กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

สรุปงาน / โครงงาน ปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ รายการโครงการ / กิจกรรม งบทั้งหมด หมายเหตุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1. กิจกรรมสัปดาหอาเซียน 5,000 คณะครูกลุมสาระ
งานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10,524 คณะครูกลุมสาระ

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 2,704 คณะครูกลุมสาระ

2. กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 3,320 คณะครูกลุมสาระ
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูวันสําคัญ 4,500 คณะครูกลุมสาระ
งานการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

คณะครูกลุมสาระ

1. กิจกรรมการปรับปรุงแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

12,000 คณะครูกลุมสาระ

รวม 38,048

งานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
                      สังคมศึกษาฯ ปการศึกษา 2564

งบประมาณ  ไดรับ   10,524  บาท    
                ใชไป    -      บาท

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

งบประมาณ 2,704 บาท
    ใชไป          -    บาท

เปาหมาย
หลักสูตรกลุมสาระฯ ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนปจจุบัน

กิจกรรม จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/ใชแผน

เปาหมาย
     ครูในกลุมสาระฯ คิดเปนรอยละ  100 มแีผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาทุกรายวิชา

งบประมาณที่ไดรับ 3,320 บาท
           ใชไป      -    บาท

กิจกรรม การจัดการเรียนรูวันสําคัญ

เปาหมาย
- นักเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา
หลกัธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชใน 
ชีวิตประจําวัน

งบประมาณ 4,500 บาท
    ใชไป       -    บาท

งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ  ไดรับ   12,000  บาท    
                    ใชไป   -  บาท

เปาหมาย
-กลุมสาระการเรียนรูมีแหลงเรยีนรูของกลุมสาระ/หองเรียน/หองศูนย
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พรอมสมบูรณสําหรับการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู

กิจกรรม การปรับปรุงแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งบประมาณ  ไดรับ   5,000  บาท    
                    ใชไป   -  บาท

เปาหมาย
  นักเรียนโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน

กิจกรรม สัปดาหอาเซียน
สภาพปญหา/ขอเสนอแนะ
สภาพปญหา  -
ขอเสนอแนะ -

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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จบการ
นําเสนอ

จบการนําเสนอ

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รายงานผลการดําเนนิงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564

MATH!
ทีมาและความสําคัญ
เพอืสนบัสนุน สง่เสริมใหน้กัเรียนไดร้บัการศึกษาทมีีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
เพอืใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเหมาะสม

3

4

ชือโครงการ/ งาน/ กิจกรรม ดาํเนินการแลว้ ไม่ไดด้าํเนินการ
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียน
   - ส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ์ (Math Gifted) ✔

งานพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู ้

   - พฒันาสือ นวตักรรม และจดัสภาพแวดลอ้มเพือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้
     กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ✔

งานบริหารจดัการกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
   - การบริหารงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ✔

   - จดัป้ายนิเทศเพอืการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ✔

โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ✔

รายงานผลโครงการทีดําเนินการแล้ว

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

วตัถปุระสงค ์
1) เพอืพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนทีมีความรู ้ ความสามารถ 

พิเศษทางคณิตศาสตรไ์ดมี้โอกาสศึกษา คน้ควา้ ตลอดจนวิจยั 
ทางคณิตศาสตร์

2) เพอืสรา้งเจตคติทีดีต่อการศึกษา คน้ควา้และวิจยัทางคณิตศาสตร ์

3) เพอืเป็นการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นกัเรียนทีมีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร ์ ไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้นอกเหนือจาก
หลกัสูตรทีศึกษาในโรงเรียน

6

 Math Gifted 

ผลการดําเนินงาน

7

 Math Gifted 

1) นกัเรียนทมีีความรู ้ความสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร ์ม.4 จํานวน 10 คน และ             
ม.5 จํานวน 10 คนไดม้ีโอกาสศึกษา คน้ควา้ ตลอดจนวิจยัทางคณิตศาสตร ์               
โดยในปีการศึกษานีมีการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทบีา้นของนกัเรียน            
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams และ โปรแกรม Zoom ตามกาํหนดการเรียนของ       
ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตรค์วบคุม ดูแล ใหค้าํปรึกษา 

ผลการดําเนินงาน

8

 Math Gifted 

2) นกัเรียนมีเจตคตทิดีีตอ่การศึกษา คน้ควา้และวิจยัทางคณิตศาสตร์

3) นกัเรียนทมีีความสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร ์ไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้นอกเหนือจาก
หลกัสูตรทศึีกษาในโรงเรียน 

ปญหาและอุปสรรค

9

 Math Gifted 

ตารางเรียนชดเชยออนไลน์ของโรงเรียนตรงกบัช่วงเวลาทนีกัเรียนเรียนเป็นบางครงั 
ทาํใหน้กัเรียน เป็นกงัวล กลวัเรียนไม่ทนัเพอืน  แตก่ไ็ดร้บัความอนุเคราะหจ์ากครูผูส้อนใหน้กัเรียน
สง่งานยอ้นหลงัได ้
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งบประมาณ

10

 Math Gifted 

งบประมาณทีไดร้บัจดัสรร 36,000    บาท
งบประมาณทีใชจ้ริง 20,000     บาท
คงเหลอืทไีม่ไดใ้ช้ 16,000   บาท

งานพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้

วตัถปุระสงค ์
1)  มีสอื วสัดุ อปุกรณ์ ทใีชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์
2)  มีนวตักรรมทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ  
3)  มีหอ้งเรียนทมีีสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม 
    เออืตอ่การจดักระบวนการเรียนรู ้

11

พฒันาสอืนวตักรรม และจดัสภาพแวดล้อมเพือสง่เสริม
กระบวนการเรยีนรูก้ลุ่มสาระฯ

ผลการดําเนินงาน

12

พฒันาสือ นวตักรรมฯ

1)  ครูมีสอื วสัดุ อปุกรณ์ ทใีชใ้นการจดัการเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรียนทกุคน
2)  ครูมีนวตักรรมทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการทกุคน  
3)  หอ้งเรียนมีสภาพแวดลอ้มทยีงัตอ้งปรบัปรุง ซ่อมแซมใหเ้หมาะสม 
    เออืตอ่การจดักระบวนการเรียนรู ้

ปัญหาและอุปสรรค

13

หอ้งเรียนมีสภาพแวดลอ้มทไีม่เออืตอ่การจดักระบวนการเรียนรู ้เช่น
- โปรเจคเตอรบ์างหอ้ง ไม่มีประสทิธภิาพ เช่น สายเสยี ภาพเบลอ 
- ไฟในหอ้งไม่สว่าง  มีทงัหลอดไฟทเีสยีและเสอืมสภาพ
- หอ้งเรียนบางหอ้งไม่มีทคีรอบสวิตซไ์ฟ ซึงถอืว่าเป็นอนัตรายตอ่นกัเรียน

พฒันาสือนวตักรรมฯ
ข้อเสนอแนะ

14

ปรบัปรุงหอ้งเรียนใหมี้สภาพแวดลอ้มทเีออืตอ่การจดักระบวนการเรียนรู ้

พฒันาสือนวตักรรมฯ

งบประมาณ

15

 พฒันาสือ นวตักรรมฯ

งบประมาณทีไดร้บัจดัสรร 6,890 บาท
งบประมาณทีใชจ้ริง 6,890   บาท
คงเหลอืทไีม่ไดใ้ช้      0 บาท

งานบรหิารจดัการ กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

16

จดัป้ายนิเทศเพือการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

บริหารงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

งบประมาณ

17

งานบริหารจดัการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งบประมาณทีไดร้บัจดัสรร 7,640 บาท
( กจิกรรมท ี1 จาํนวน 645 บาท และ กจิกรรมท ี2 จาํนวน 6,995 บาท)

งบประมาณทีใชจ้ริง 4,440   บาท
( กจิกรรมท ี1 จาํนวน 645 บาท และ กจิกรรมท ี2 จาํนวน 3,795 บาท)

คงเหลอืทไีม่ไดใ้ช้ 3,200 บาท

รายงานผลโครงการทีไม่ได้ดําเนินการ

10 11 12
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โครงการกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์

19

งบประมาณทีไดร้บัจดัสรร 21,375 บาท
งบประมาณทีใชจ้ริง       0  บาท
คงเหลอืทไีม่ไดใ้ช้ 21,375 บาท

ผลการดําเนินงาน

20

 จดัป้ายนิเทศฯ

มีป้ายนิเทศใหค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ก่นักเรยีน

21

71,905 ฿
งบประมาณทไีดร้บั

40,575 ฿
งบประมาณคงเหลอื

31,330 ฿
งบประมาณทใีชไ้ป

22

Thanks!

19 20 21

22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



04/09/65

1

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาส3 - 4 ภาคเรียนที1่/2564

กลุมสาระภาษาตางประเทศ

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด                            14,263 บาท
1. งานบริหารกลุมสาระ                งบประมาณ   3,625 บาท
2. งานพัฒนาการเรียนการสอน       งบประมาณ   6,778 บาท
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    3.1  งานเขาคายภาษาจนี              งบประมาณ   3,860  บาท

การใชงบประมาณ  งานบริหารกลุมสาระ
1. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ     3,625 บาท
2. งบประมาณที่ใชไป           2,969 บาท
3. งบประมาณคงเหลือ             656 บาท

สรุปในภาพรวม
ดําเนินการการไดตามวัตถุประสงค แมวาจะงบประมาณจะคงเหลือ
เนื่องจากไมไดดําเนินการบางกิจกรรมเนื่องจากสถานการณโรคโควิด 2019

 การใชงบประมาณ  งานพัฒนาการเรียนการสอน
        งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ         6,778  บาท

       งบประมาณที่ใชไป                  6,778  บาท
       งบประมาณคงเหลือ            -    บาท

 สรปุในภาพรวม
     ดําเนินการการไดตามวัตถุประสงค 
     พัฒนาผลการดําเนินการดานคุณภาพ
     ครูพัฒนาตนเองเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน

รูปภาพ หลักฐาน 
การจัดการเรียนการสอน

สือ Power point สือจากเว็บต่างๆ เช่นBlooket, 
Vonder go, ฯลฯ

สือ- คลิปวิดีโอจากแหล่งต่างๆ
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ภาพการจัดการเรยีนการสอน

คายภาษาจนี 
ไมไดดําเนินการ

สรุป งบประมาณที่ไดรับอนมุตัทิั้งหมด   14,263 บาท
           ใชไป                         9,747  บาท
       คงเหลือ                                    4,516 บาท

กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ขอบคณุครับ/คะ
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 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
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รายงาน
ผลการดาํเนนิงาน

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรฯ

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

 แผนงานและโครงการประจําปงบประมาณ 2564

  งบประมาณท่ีไดรับ

การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
66,965 บาท

การพัฒนาสูความเปนเลิศทางการเรยีน
16,960 บาท

การบรหิารกลุมสาระฯ
12,756 บาท

  156,010 บาท รวม
 96,681 บาท

คงเหลอื
5,160 บาท

งานบรหิารกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรฯ

รายงานผลการปฏบิัติงาน
ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรยีนธีรกานทบานโฮง  
อ.บานโฮง  จ.ลําพูน

 1. งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ

  วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการของกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรฯ โดยมุงเนนผลสมัฤทธิ์บนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

 1. งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
1. มีวัสดุ อุปกรณสาํหรับใชในการบรหิารจดัการ ตลอดจนดําเนินงาน

ดานบรหิารทั่วไป ดานวิชาการ และดานธุรการไดสําเร็จตามกําหนดเวลา
ของโรงเรียน

2. การดําเนินงานทุกดานของกลุมสาระฯ เปนไปตามที่กลุมสาระฯ กาํหนด
3. บุคลากรกลุมสาระฯ รอยละ 100 ผานการพัฒนาทักษะดานวิชาการ
4. บุคลากรกลุมสาระฯ รอยละ 100 มีวิจัยในชั้นเรยีนครบตามที่กลุมสาระฯ 

กําหนด
5. บุคลากรกลุมสาระฯ รอยละ 100 มีชั่วโมงการ PLC มากกวา 25 ชั่วโมง

 1. งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ

 ข้ันตอนการดาํเนนิงาน
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการ
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน
3. ดําเนินงานในดานดานวิชาการ และดานธุรการของกลุมสาระฯ 
4. สงบุคลากรเขารับการพัฒนาดานวิชาการ
5. ดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือน PLC ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2564

 1. งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ

  ผลการดําเนินงาน
1. ไดวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในการบริหารจัดการครบรอยละ 100 

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2. การดําเนินงานทุกดานของกลุมสาระฯ สําเร็จตามวัตถุประสงค

รอยละ 100
3. บุคลากรกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรฯ รอยละ 100 ผานการพัฒนา

ทักษะดานวิชาการอยางนอย 1 ครั้งตอปการศกึษา
4. บุคลากรกลุมสาระฯ รอยละ 100 มีชั่วโมงการ PLC มากกวา 25 ชั่วโมง

สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ   สูงกวาเกณฑ

 1. งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ

  สภาพปญหา / ขอเสนอแนะ
สภาพปญหา
1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรุปผลการดําเนินงานไดขอมูลไมครบถวน

ตามตัวบงชี้ที่กําหนด 
ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มเตมิผลการสรุปผลการดําเนินงานในสวนที่ยังไมสามารถประมวลผล

ขอมูลไดในภายหลงั ไดแก
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนซึ่งยังไมสามารถตดัสินผลการเรียน

ได

โครงการ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

รายงานผลการปฏบิัติงาน
ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรยีนธีรกานทบานโฮง  
อ.บานโฮง  จ.ลําพูน

1 2 3

4 5 6
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2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 

  วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร  และผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห
และเขยีน และผลการประเมินโครงงานวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน

2. เพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนมีคุณลักษณะอันพงึประสงคตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 ประการ

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
1. นักเรยีนรอยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับ 2.00 ขึ้นไป 
2. นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 มคีะแนน

มาตรฐาน (t-score) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกวา 40 ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 80

3. นักเรยีนรอยละ 90 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสตูร
และผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะหและเขยีนระดับดขีึ้นไป

4. นักเรยีนรอยละ 95 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค
ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับดขีึ้นไป

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 ข้ันตอนการดาํเนนิงาน
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการ
2. จัดหาอุปกรณ ฝกส่ือการจดัการเรยีนรู จัดการเรยีนรูวิทยาศาสตรที่เนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ
3. วัดผลการจัดการเรียนรู
4. ประเมนิผลการจัดการเรยีนรู
5. รายงานการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรยีนรู
6. วิเคราะหผลการประเมิน ปญหา พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขสําหรับ

ปงบประมาณตอไป

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
จาํนวนนักเรยีนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับ 2 ขึ้นไป
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับ 2 ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 88.25

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับ 2 ขึ้นไป รอยละ 80 
สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ  สูงกวาเกณฑ

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
% 29.96 18.36 18.61 13.21 8.37 4.78 4.53 2.17
% 88.25
% 66.94

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

  2.1 ผลการดําเนนิงาน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค
- ระดับดขีึ้นไป จากนักเรยีนทั้งหมด คดิเปนรอยละ  

ระดับ 3 2 1 0
%
%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับดขีึ้นไป รอยละ 95
สรุปผลการประเมิน
 ต่ํากวาเกณฑ  ตามเกณฑ  สูงกวาเกณฑ

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

  2.1 ผลการดําเนนิงาน
ผลการประเมินผลการอาน คดิวิเคราะหและเขยีน
- ระดับดขีึ้นไป จากนักเรยีนทั้งหมด คดิเปนรอยละ  

ระดับ 3 2 1 0
%
%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับดขีึ้นไป รอยละ 90
สรุปผลการประเมิน
 ต่ํากวาเกณฑ  ตามเกณฑ  สงูกวาเกณฑ

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

  2.1 ผลการดําเนนิงาน
ผลการประเมินผลสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
- ระดับดขีึ้นไป จากนักเรยีนทั้งหมด คดิเปนรอยละ  

ระดับ 3 2 1 0
%
%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับดขีึ้นไป รอยละ 90
สรุปผลการประเมิน
 ต่ํากวาเกณฑ  ตามเกณฑ  สงูกวาเกณฑ

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 2.1 ผลการดําเนนิงาน
ผลการทดสอบระดับชาตวิิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน (ยังไมประกาศผล)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : นักเรยีนรอยละ 50 มีคา t-score 40 
จากผลการทดสอบระดับชาติ สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ สงูกวาเกณฑ

ระดับช้ัน ผูเขาสอบ คะแนนเต็ม Mean S.D. Max. Min. % ของ
t-score
40 

ม.3
ม.6

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สรุปภาพรวมของโครงการฯ

ตัวช้ีวัดฯ 1 ผลการประเมนิ   -
ตัวช้ีวัดฯ 2 ผลการประเมิน   -
ตัวช้ีวัดฯ 3 ผลการประเมนิ   -
ตัวช้ีวัดฯ 4 ผลการประเมนิ   -

10 11 12

13 14 15

16 17 18
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2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

  สภาพปญหา
1) นักเรยีนสับสนในการใชตารางเรียนออนไลนในวันปกต ิและตารางเรยีน

ปกติในการซอมเสริมเสาร-อาทติย ทําใหขาดความตอเน่ืองในการ
จัดการเรยีนรู เน่ืองจากการจดักลุมเรยีนเปนคนละแบบกัน

2) วัสดุ อุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการจัดการเรียนรู บางรายการผาน
แผนฯ ไปแลวแตไมไดรับการจัดซื้อ

3) วัสดุ อุปกรณ และสารเคมีบางรายถกูลดจํานวนลงโดยไมมีการแจง
ลวงหนาถงึเหตุผลที่ลดจํานวนลง

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ขอเสนอแนะ
1. ปรับวิธกีารจัดการเรียนรูโดยใชการเรยีน Online และแบบ Onsite ให

เปนรูปแบบเดยีวกันเพื่อปองกันการสับสนของนักเรยีน และครูสามารถ
จดัการเรยีนรูไดสะดวกย่ิงขึ้น

2. ปรับปรุงระบบ/วิธกีาร ใหสามารถดําเนินการจัดซื้อใหถูกตอง รวดเรว็ขึ้น โครงการ 
การพัฒนาสูความเปนเลศิทางการเรยีน

รายงานผลการปฏบิัติงาน
ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรยีนธีรกานทบานโฮง  
อ.บานโฮง  จ.ลําพูน

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

  วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงาน นักเรยีน ขาวสาร และกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร

รวมกับกลุมบรหิารงานวิชาการและหนวยงานภายนอก
2. เพื่อใหนักเรยีนไดใชแหลงเรยีนรูอยางหลากหลายทั้งในโรงเรยีน

และนอกโรงเรยีน
3. เพื่อสงเสรมินักเรยีนใหมีความเปนเลศิดานวิชาการ และการแขงขัน

ทักษะทางวิทยาศาสตร

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
1. นักเรยีน และกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรไดจัดนิทรรศการ

เพื่อแสดงผลงานดานวิชาอยางนอย 1 คร้ังตอป
2. มีการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรผานทางแผนพับ เอกสารเผยแพร

ความรู 1 ครั้งตอภาคเรยีน และปายนิเทศอยางนอย 2 ครั้งตอภาคเรยีน
3. นักเรยีนมีความพงึพอใจตอกิจกรรมทางวิชาการทีก่ลุมสาระฯ จัดขึ้น 

ระดับดขีึ้นไป
4. นักเรยีนไดรับรางวัลจากการแขงขนัทักษะทางวิทยาศาสตรระดบัภมิูภาค 

ขึ้นไปอยางนอย 3 รายการ
5. นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนตนอยางนอยรอยละ 2 และระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายอยางนอยรอยละ 1.5 มีคะแนนผลการเรยีน
อยูในเกณฑ ไดรับการประกาศเกยีรตคิุณ

3. โครงการ การพัฒนาสูความเปนเลิศทางการเรียน

 ข้ันตอนการดาํเนนิงาน
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการ
2. ปฏบิัติตามแผนงาน กจิกรรมสงเสริมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร

กจิกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กจิกรรมสงเสรมิความเปนเลิศทาง
วิทยาศาสตร

3. วัดผล และประเมินผลการจัดกจิกรรม
4. รายงานการวัดผล และประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. วิเคราะหผลการประเมิน ปญหา พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขสําหรับ

ปงบประมาณตอไป

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

 1. ผลการดําเนนิงาน
1) นักเรยีน ไดจัดนทิรรศการเพ่ือแสดงผลงานดานวิชาการ 1 ครั้ง

• จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 และปท่ี 4 จํานวน 
1 ครั้ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อยางนอย 1 ครั้งตอปการศกึษา
สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ สูงกวาเกณฑ

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

 2. ผลการดําเนินงาน
2) มกีารเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรผานทางแผนพับ เอกสาร

เผยแพรความรูและปายนเิทศอยางนอย 2 ครั้งตอภาคเรยีน
• เอกสารเผยแพรความรูในกิจกรรมสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาติ  จํานวน 1 ครั้ง
• เอกสารเผยแพรความรู เรื่อง Air Rocket จํานวน 1 ครั้ง
• จัดปายนิเทศ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรยีน
สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ สงูกวาเกณฑ

3. โครงการ การพัฒนาสูความเปนเลิศทางการเรียน

  3. ผลการดาํเนนิงาน
กจิกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรประจําปการศกึษา 2564
 สงตวัแทนเขารวมกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม

19 20 21

22 23 24

25 26 27
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3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

  3. ผลการดาํเนนิงาน
กจิกรรมตรวจสอบคุณภาพนํ้า Water Quality Monitoring

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

 3. ผลการดําเนินงาน
ท่ี กจิกรรม ผลการประเมินคาเฉล่ียของความพงึพอใจของนักเรยีน

X S.D ผลการประเมิน
1 กจิกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรภายในโรงเรียน ไมไดดําเนินการ
2 กจิกรรมทัศนศกึษาเชงิวิทยาศาสตร 

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไมไดดําเนินการ

4 มหกรรมวิชาการ ไมไดดําเนินการ
5 Water Quality Monitoring 4.82 0.24 ดมีาก

เฉล่ีย 4.82 0.24 ดมีาก

3. โครงการ การพัฒนาสูความเปนเลิศทางการเรียน

  3. ผลการดาํเนนิงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับดขีึ้นไป
สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ สูงกวาเกณฑ

คาเฉล่ียความพงึพอใจตอกจิกรรมทางวิชาการที่กลุมสาระฯ จัดขึ้น
- คาเฉล่ีย อยูในระดับ ดมีาก
 

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

  5. ผลการดาํเนนิงาน
ทําเนียบคนเกงกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 
ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา  2564
- ระดับ ม.ตน - คน คดิเปนรอยละ  -
- ระดับ ม.ปลาย - คน คดิเปนรอยละ  -

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ม.ตน รอยละ 2, ม.ปลาย รอยละ 1.5
สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ สูงกวาเกณฑ

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

สรุปภาพรวมของโครงการฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมิน ตามเกณฑ
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประเมิน ตามเกณฑ
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมิน สูงกวาเกณฑ
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการประเมิน ต่ํากวาเกณฑ
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลการประเมิน ยังไมสามารถสรุปได

3. โครงการ การสงเสริมความเปนเลิศทางวทิยาศาสตร

สภาพปญหา
1) กจิกรรมทางวิชาการบางรายการไมสามารถสงนักเรยีนรวมเขาแขงขันได 

เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
จําเปนตองใหนักเรยีนฝกภาคปฏบิัต ิ

3. โครงการ การพฒันาสูความเปนเลิศทางการเรียน

ขอเสนอแนะ
1) ปรับเปล่ียนวิธกีารฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนให

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

รายงาน
ผลการดาํเนินงาน

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรฯ

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

28 29 30
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี
โรงเรียนธรีกานทบานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา ลําปาง ลําพูน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

งาน / โครงการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชไป งบประมาณคงเหลือ
โครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนกลุมวิชาการงาน
อาชีพ

16,031 บาท 16,031 บาท 0

งานบริหารกลุมสาระ
การเรียนรูการงาน
อาชีพ 

19,458 บาท 10,920 บาท 8,538 บาท

รวมท้ังส้ิน 35,489 บาท 26,951 บาท 8,538 บาท

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวชิาการงานอาชีพ
สนองเปาหมาย / นโยบายของ สพฐ. 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีเปนมิตรกั

                      สิ่งแวดลอมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสูมาตาฐานสากล
ยุทธศาสตรท่ี 2 

กลยุทธท่ี 1 

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร    
   และผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน และผลการประเมินโครงงานเปนไปตาม 
   มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ครบท้ัง 8 ประการ

เปาหมาย
1. นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ระดับ 2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะอนัพงึประสงค อยูในระดบัคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
3. นักเรียนรอยละ 90 มีระดับผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน อยูในระดับ
คณุภาพ 2 ข้ึนไป 

ตัวชี้วดัความสําเร็จ
-  นกัเรยีนผานการประเมนิตามหลักสูตร  100%
- นกัเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ของ กลุมสาระการงานอาชีพ อยูในระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป รอย

ละ ………
เทยีบกับเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80    แสดงวา   สูง /  ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 

- นกัเรยีนมคีณุลักษณะอันพงึประสงค อยูในระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป รอยละ ………
เทยีบกับเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 90    แสดงวา   สูง /  ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 

- นกัเรยีนมรีะดับผลการอาน คดิวิเคราะหและเขียน อยูในระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป รอยละ ................
เทยีบกับเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 90    แสดงวา   สูง /  ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน กบั งบประมาณทไีดร้บั
-กจิกรรมท ี1 การจดัการเรยีนรูง้านบา้นและคหกรรม
              จาํนวน 4,887

-กจิกรรมท ี2 การจดัการเรยีนรูง้านประดษิฐ์
              จาํนวน 2,894

-กจิกรรมท ี3 การจดัการเรยีนรูง้านเกษตร 
             จาํนวน 8,250

-กจิกรรมท ี4 การจดัการเรยีนรูพ้นืฐานการงาน , 

อเิล็กทรอนิกส์
จาํนวน

1 2 3
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ปญหา /อุปสรรค
1. หองปฏิบัติงานไมเพียงพอ  (หองคหกรรม)
2. สถานการณโรคระบาด Covid 19
3. วิชาเพิ่มนกัเรียนลงตามเพ่ือน ไมสนใจเรียน

การแกปญหา /ขอเสนอแนะ
1. จัดกิจกรรมนอกหองเรียน / ตามแหลงเรียนรู
2. แนวการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน
 

สรุปผลสําเร็จของงาน/โครงการ
◻ ต่ํากวาเปาหมาย  
◻  ตามเปาหมาย  
◻  สูงกวาเปาหมาย✓

งบประมาณ
- การใชงบประมาณ

1. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ .......... 16,031.......  บาท
2. งบประมาณที่ใชไป           ...........16,031........  บาท
3. งบประมาณคงเหลือ ................0.............  บาท
4. ขอใชงบประมาณเพิ่มเติม   .................-.............  บาท

งานบริหารกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
สนองเปาหมาย / นโยบายของ สพฐ. 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกั

                      สิ่งแวดลอมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสูมาตาฐานสากล
ยุทธศาสตรท่ี 2 

กลยุทธท่ี 1 

วัตถุประสงค
1. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
2. เพ่ือสงเสริม และสนับสนนุใหกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถ 
   ดําเนินงานในดานการบริหารงานกลุมสาระฯ ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค
3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

เป้าหมาย
1. มวีสัดุ อุปกรณ์สาํหรบัใชใ้นการบรหิารจดัการ ตลอดจน
ดําเนินงานด้านบรหิารทวัไป ด้านวชิาการ  
   และด้านธุรการได้สาํเรจ็ตามกําหนดเวลาของโรงเรยีน
2. การดําเนินงานในด้านบรหิารงานของกลุ่มสาระฯ สาํเรจ็
ตามวตัถุประสงค์
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลยทุีกคนได้รบัการพฒันาความรูท้างด้าน
   วชิาการตลอดปีการศกึษา อยา่งน้อย 1 ครงั

10 11 12
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ตัวชี้วัดความสาํเร็จ
- มีการดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงผลถึงผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียน
       จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ครบทุกรายวชิา
       จัดทําส่ือ /นวัตกรรมเทคโนโลยี ในรายวิชาที่สอน  อยางนอย 1 สื่อ
       จัดทําการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 หัวขอ
       จัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน กับ งบประมาณที่ไดรับ
- กจิกรรมท่ี 1 งานบริหารวัสดุสํานกังานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

             จํานวน 4,258 บาท ใชงบดําเนินการ 920 บาท คงเหลือ 3,338 บาท
- กจิกรรมท่ี 2 งานพัฒนาหองเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

             จํานวน 15,200 บาท ใชงบดําเนินการ 10,000 บาท คงเหลือ 5,200 บาท

สรุปผลสําเร็จของงาน/โครงการ
◻ ต่ํากวาเปาหมาย  
◻  ตามเปาหมาย  
◻  สูงกวาเปาหมาย

✓

งบประมาณ
- การใชงบประมาณ

1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมตัิ .......... 19,458.......  บาท
2. งบประมาณท่ีใชไป           ...........10,920........  บาท
3. งบประมาณคงเหลือ ..............8,538..........บาท
4. ขอใชงบประมาณเพิ่มเตมิ   .................-.............  บาท ขอบคุณครับ

19 20 21
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รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา

ทําเนียบบุคลากรกลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

      

นายพิชัย  นิราราช 
นายพิชัย  นิราราช
ครชูํานาญการพิเศษ

หน.กลุมสาระฯ

      

 

      

นายณฐพล พงษธรรม
ครู

นายธนวัฒน สิทธิตัน
ครู

      

 
นางสาวพลอย ครุฑนอย

ครู

-

ที่ งาน/กิจกรรม งบประมา
ณ ใชไป คงเหลือ

 

1 งานบรหิารจัดการกลุมสาระฯ
จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน                     ✓ 3,234  3,234

 

0 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

จัดซ้ืออปุกรณการเรยีนการสอน       ✓ 42,959 42,959 0 

3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
กีฬาภายใน 82,500 0

 
82,500

4 สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาระดับจังหวัด 65,240 0 65,240

 งบประมาณรวม 193,933 46,193 147,740

งบประมาณกลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา.. 1/2564

กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณสํานักงาน 

1. ความสําคัญ วัสดอุุปกรณสํานักงาน มีจําเปนอยางยิ่งตองมีไวเพ่ือการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค         
  1. เพ่ือใหบุคลากรมีวัสดุอุปกรณในการทํางานอยางเพียงพอ
  2. เพ่ือใหมีระบบงานสารสนเทศ และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.ขั้นตอนการดาํเนินงาน

1. ประชุมวางแผน /เสนอโครงการ
2. ขออนุมตัิโครงการ
3. บันทึกขออนุมัตงิบประมาณดําเนินการ
4. สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน

 4.งบประมาณท่ีไดรบั  3,234  บาท

ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรมีวสัดุอุปกรณในการทํางานอยางเพียงพอ
2.  มีระบบงานสารสนเทศ และสนับสนุนกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหา และขอเสนอแนะ
-ไมมี

อุปกรณสํานักงาน

กิจกรรมท่ี 2. จัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอน 
1. ความสาํคญั วัสดุอุปกรณเปนสวนสําคัญท่ีจะใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพในทุกๆดาน
 

2. วัตถุประสงค         
  1. เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  2. เพ่ือใหนักเรียนมีวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติอยางเพียงพอ 
  3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะความสามารถตรงตามหลักสตูร 
3.ขั้นตอนการดาํเนินงาน

1. ประชุมวางแผน /เสนอโครงการ
2. ขออนุมตัิโครงการ
3. บันทึกขออนุมัติงบประมาณณดําเนินการ
4. สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน

 4.งบประมาณท่ีไดรับ  42,959  บาท

ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 
2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณในการฝกปฏบิัติอยางเพียงพอ 
3. นักเรียนมีความรู ทักษะความสามารถตรงตามหลักสูตร 

ปญหา และขอเสนอแนะ
-วัสดุอุปกรณกีฬาบางอยางมีราคาแพงทําใหไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียนตองใชเวลาในการจัดหา
ขอเสนอแนะ
-ทาํหนังสือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เก่ียวของ
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ภาพกิจกรรม ตะกรอ้

▪ เครอืงชงันําหนกั

▪ วอลเลย์บอล
จบการนําเสนอ

ขอบคุณครบั
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 งบประมาณรวมทั้งส้ิน  60,170 บาท
 ใชไป 52,378 บาท คงเหลือ 7,798 บาท
 1. งานบริหารจัดการกลุมสาระศิลปะ  
 1.1 ที่มาและความสาํคัญ 

        - ขาดแคลนวัสดแุละอปุกรณที่จาํเปนในงานกลุมสาระ
 1.2 วัตถปุระสงค 

        - แกไขปญหาขาดแคลนวัสดุสํานักงานเพื่อพัฒนางานกลุมสาระ
1.3 วิธกีารดาํเนินงาน
        - วางแผนและจดัซ้ือวัสดสุํานักงานใหเพียงพอเพื่อพัฒนางานของกลุมสาระ
        - งบประมาณที่ใด 9,591 บาท  ใชไป 3,793 บาท เหลอื 5,798 บาท

แผนงานปการศึกษา 2564 กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ

1.4 ผลการดําเนนิงาน
        - สามารถแกไขปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณใหเพยีงพอเพื่อพฒันางานของกลุมสาระ

แผนงานปการศึกษา 2564 กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ

 2. งานพัฒนาการจดัการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ 
 2.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

        - ขาดแคลนวสัดุและอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรู เชน เครื่องดนตรี และวสัดุฝก
          ตางๆทางศิลปะ

 2.2 วัตถุประสงค 
        - แกไขปญหาขาดแคลน วสัดุและอุปกรณท่ีจาํเปนในการจดัการเรียนรู 
2.3 วิธีการดําเนินงาน
        - วางแผนและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณใหเพียงพอเพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู         
        - งบประมาณท่ีใด 50,579 บาท  ใชไป 48,579 บาท เหลอื 2,000 บาท

แผนงานปการศึกษา 2564

1.4 ผลการดําเนินงาน
        - สามารถแกไขปญหาเรื่องวสัดุอุปกรณใหเพียงพอเพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนรู

แผนงานปการศึกษา 2564 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู
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 1. บุคลากรไมเพียงพอ ขาดเอกนาฏศิลป
 2.  อุปกรณดนตรีมีราคาสูง
 3.  ขาดอุปกรณที่มีคุณภาพ

ปญหาและอุปสรรค

 1. เพิ่มบุคลากรวิชาที่ขาดแคลน
 2.  เพ่ิมงบประมาณเพื่อไดวสัดอุุปกรณที่มีคุณภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะ

จบการนําเสนอ

28
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
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ผลการดําเนินงานโครงการ
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

กลุมบริหารวิชาการ

1. โครงการ
สงเสริมสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ

สูมาตรฐานสากล
งบประมาณ 189,551 บาท

1.1 ความสําคญัและที่มาของโครงการ

ดวยโรงเรียนจะไดดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ

สงเสริมการจัดการเรยีนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา

พัฒนาการจัดการเรียนรู
เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน และ
กระบวนการการจดัการเรียนรู

1.3 วิธีการดําเนินงาน

ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 

งบประมาณที่ใชจริง 0 บาท 
คงเหลือ 189,551 บาท

กจิกรรม งบประมาณ ขออนุมัติ คงเหลือ
1. คายวิชาการ 121,211 0 121,211
2. แขงขันทักษะวิชาการ 68,340 0 68,340

รวม 189,551 189,551

ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดสงเสรมิและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยมกีารปรับเปลี่ยนและดําเนินการในรูปแบบ 
On-Line ตามสถานการณ

1.4 ผลการดําเนินงาน 1.5 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได

01
2. งานบริหารจัดการ
กลุมบริหารวิชาการ

งบประมาณ 7,104 บาท
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2.1 ความสําคัญและที่มาของโครงการ

กลุมบริหารวิชาการเปนกลุมงานที่พรอมจะปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา ดังน้ันเพื่อใหกลุมงานจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส จึงจําเปนตอง
พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการของกลุมบริหารวิชาการ
ทุกงาน

2.2 วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อใหกลุมบริหารวิชาการ
มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบ

เพื่อสงเสริมการจดัการเรยีนรู
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา

เพื่อมีหนงัสือเรียนครบ
ตามจํานวนนักเรียน

2.3 วิธีการดําเนินงาน

1. มีการจัดซื้ออุปกรณสาํนักงานใหกับกลุมบริหาร
   วิชาการ
2. จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายฯ

งบประมาณที่ใชจรงิ 1,142,392 บาท 
คงเหลือ 1,142,392 – 995,633

 = -146,759บาท
กจิกรรม งบประมาณ ขออนุมัติ คงเหลือ

1. งานสารสนเทศและ
งานสารบรรณวิชาการ

7,104 7,104 0

2. การจัดซื้อหนังสือเรียน
ตามนโยบายฯ

 988,529 1,135,288 -146,759

รวม 995,633 1,142,392 -146,759

กลุมบริหารวิชาการมีการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

โรงเรียนมีหนังสือเรียนครบตามจํานวนนักเรียนทุกระดับช้ัน

2.4 ผลการดําเนินงาน 2.5 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

-

01

แบบรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจําป  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

งานวัดและประเมินผล
กลุมงานบริหารวิชาการ

สนบัสนุน ส่งเสริม ใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและส่งเสริมกระบวนการ

การจดัการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
โดยการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั

วตัถุประสงค์
1)  ดําเนินการทดสอบ
     1.1  สอบกลางภาคในรูปแบบ online
     1.2  สอบปลายภาคในรูปแบบ online
     1.3  การทดสอบวดัสมรรถนะออนไลน์ดา้นการรู้เรืองอิงตามแนว PISA 
           นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ( ม.3/4 และ ม.3/5 ) 
     1.4  สมคัรเขา้รับการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 
           ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  จาํนวน 32 คน และ
           ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6  จาํนวน 14 คน

ผลการดาํเนินงาน

10 11 12
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19

สอบออนไลน์

20

สอบ PISA

21

สมคัร O-NET

2)  ดําเนินการจัดทาํผลสัมฤทธิทางการเรียน  ผ่านโปรแกรม Bookmark และจดัทาํเอกสาร
ดงันี
     2.1 อบรมการใชโ้ปรแกรม Bookmark  ใหก้บัครู และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 
     2.2 อบรมการทาํแบบทดสอบดว้ย google form  ใหก้บัครู และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
     2.3 การจดัทาํขอ้มูลผลการเรียนดว้ยโปรแกรม Bookmark  
     2.4 ปพ.5  แบบแสดงผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
     2.5 ปพ.6  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล (สมุดพก) 

ผลการดาํเนินงาน
23

3)  ดําเนินการแก้ไขนักเรียนทีมีผลการเรียน ๐ , ร , มส , มผ. และเรียนซาํ 
     ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ online

ผลการดาํเนินงาน

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํ  เนืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอน
แบบ online (สถานการณ์โควิค) ทาํใหน้กัเรียนหลายคนขาดความรับผิดชอบใน
การเขา้เรียน การส่งงาน ส่งผลใหไ้ดเ้กรดนอ้ยกว่าการเรียนแบบ onsite

2)  นักเรียนดําเนินการแก้ไขผลการเรียน ๐ , ร , มส. , มผ. และเรียนซาํ  
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ online) นอ้ยกว่าเป็นร้อยละ 30 

ปัญหาและอุปสรรค

1)  เพิมกลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand เพือช่วยเหลือนักเรียนทมีี
ปัญหาในการเรียนแบบออนไลน์ และลดปัญหาการไม่ส่งงาน

2)  เพิมกลวิธีการแก้ไขนักเรียนทมีีผลการเรียน ๐ , ร , มส , มผ. และเรียนซํา  
ในรูปแบบ on hand  เพือเพิมช่องทางในการส่งงาน

ขอ้เสนอแนะ
27

งบประมาณท่ีไดรับ

12,876  บาท
งบประมาณที่ใชไป

12,876  บาท
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พัฒนางานทะเบียน
กลุมบริหารวิชาการ

งบประมาณ 11,806 บาท

ความสําคญัและที่มาของโครงการ

เพ่ือการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของงานทะเบียน
อยางเปนระบบ
พัฒนางานทะเบียนและมีขอมูลทะเบียนประวัตินักเรยีนอยางเปน
ระบบ
มีจํานวนนักเรียนเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษานักเรียนไดรับเอกสาร ปพ.1,
ใบประกาศนียบัตรครบทุกคน

วัตถุประสงคของโครงการ

มีการบริหารจัดการพัฒนางาน
ทะเบียนอยางเปนระบบเพ่ือ
ใหบริการแกผูมาติดตอ

นักเรียนไดเรยีนวิชาเพ่ิมตาม
ความถนัดและสนใจทุกคน
ครบตามโครงสรางหลักสูตร
ของโรงเรยีน

มีการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
และการจัดการเกี่ยวกับทะเบียนนักเรยีน
อยางเปนระบบและมีคุณภาพเอือ้
ประโยชนตอการนําไปใช

นักเรียนมีบัตรประจําตัวนักเรียน
และเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนไดรับ
เอกสารครบทุกคน

วิธกีารดําเนินงาน
1. ประชุม,วางแผนเจ้าหน้าที
ทะเบยีน
2. ลงทะเบยีนประวัตินักเรยีนทุก
คนในโปรแกรม

Student
3. จัดให้นักเรยีนได้ลงทะเบียนวิชา
เพิมตามความ
   ถนัดและสนใจของผู้เรยีน
4. ดําเนินการตามแผนงาน

งบประมาณที่ไดรับ 11,806 บาท 
ใชจริง 11,806

คงเหลือ  0  บาท

กจิกรรม งบประมาณ ขออนุมัติ คงเหลือ
1. พัฒนางานทะเบียน 11,806 11,806 0

มีวัสดุเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูและพัฒนางาน 

มีจํานวนนักเรียนเปนไปตามเปาหมาย

มีทะเบียนประวัตนัิกเรียนครบทุกคน

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
     ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนเปดเรียนแบบออนไลนทําใหไมสามารถบันทึกภาพนักเรียน
ชั้น ม.4 และม.1 สําหรับทําบัตรประจําตัวไดเน่ืองดวยสถานการณโรคไวรัสโคโรนา
การจัดทําบัตรใหนักเรยีนคงตองรอสถานการณในภาคเรยีนท่ี 2 ใหเปนปกติจึงจะสามารถ
ดําเนินการใหกบันักเรียนได
    การเลือกวิชาเพ่ิมของนักเรียนในภาคเรียนท่ีผานมากําหนดใหนักเรียนเลือกแบบออนไลน
เพ่ือเวนระยะหางเปนการปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา  มีนักเรียนบางกลุมไมเลือกวิชาเพ่ิม
ตามท่ีทางโรงเรียนไดแจงไว
     งานทะเบียนจึงไดประสานกบัครูประจาํชัน้/ครูท่ีปรึกษาไดประชาสัมพันธและเนนย้ําให
นักเรียนไดลงทะเบียนเรียน
วิชาเพ่ิมใหครบตามโครงสรางเพ่ือไขปญหา

งานหองสมดุ
โครงการบริหารจัดการหองสมุด

ที่มา / ความสําคัญของแผนงาน
เพือทห้ีองสมุดมสีภาพแวดล้อม ของ

แหล่งเรยีนรู ้ทเีอือต่อการเรยีนรู ้ให้บรกิาร
กับนักเรยีน บุคลากรของโรงเรยีนและ
บุคคลทัวไปอย่างต่อเนืองและสมาเสมอ
และมกีารจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเปน
บุคคลแห่งการเรยีนรู้
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วัตถปุระสงค
⮚ หองสมุดมีสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรียนรู
⮚ มหีนังสือที่หลากหลาย และนาสนใจในสถานศึกษาตามงบ

สนับสนุนที่ไดรับ
⮚ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนมาใชบริการในหองสมุด

อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ
⮚ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู

วิธีดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ขั้นดําเนินการ (กิจกรรม) 
-  จัดกจิกรรมตามแผนงานโครงการที่วางไว

ขั้นประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นปรับปรุงแกไข 
-  รับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของเปน แนวทางในการดําเนินงาน/พัฒนางานตอไป 

ผลการดําเนินงาน
เร่ืองสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรยีนรู

• มีการพัฒนาสภาพแวดลอมของแหลงเรียนรูดีข้ึนในระดับหนึ่ง

เร่ืองหนังสือที่หลากหลาย และนาสนใจในสถานศึกษาตามงบสนับสนนุที่ไดรับ
• หองสมุดมีหนังสอืที่หลากหลาย เพยีงพอตอการคนควา 

เร่ืองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนมาใชบริการในหองสมุดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
• มีนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงบุคคลภายนอกมาใชบริการหองสมุดอยางตอเนื่อง

เร่ืองจัดกิจกรรมเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
• หองสมุดไดจัดกิจกรรมเสริมสรางบุคคลแหงการเรยีนรู ชวงปการศึกษา 2564/เทอม2
• (มีการดําเนินกิจกรรม - การแขงขันเปดพจนานกุรม เดือน ธันวาคม 2564

             - การแขงขันเปดสารานุกรม  เดือน มกราคม 2565
             - การแขงขันเปดดกิช่ันนารี เดือน กุมภาพันธ 2565

ปญหาและอุปสรรค
1. มีนักเรียนบางกลุมทําใหพ้ืนท่ีดานหนาหองสมุดสกปรกชอบทําลาย

สมบัติของโรงเรียน
2. ระบบ WiFi บางครั้งใชไมได

ขอเสนอแนะ
▪ การปรับปรุงภูมิทัศนดานนอกและดานในหองสมุดใหดีขึ้นกวาเดิม
▪ มีระบบ WiFi ที่รวดเร็วกวาเดิม 

การใชงบประมาณ
๑. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 15,415 บาท
๒. งบประมาณที่ใชไป 15,415 บาท

Thanks !
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
ฝายบรหิารงานทั่วไป

ไตรมาสที่ 3-4   
ประจําป 2564

ฝายบริหารงานท่ัวไป
งานสารสนเทศกลุมบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ

งานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

งานยานพาหนะ

งานโภชนาการ

งานอนามัย

งานชุมชนสมัพันธ

งานโสตทัศนูปกรณและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา

งานเอกสารสิ่งพิมพ

งานสารสนเทศกลุมบริหารทั่วไป

ท่ีมาและความสําคัญ

   - เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศฝายบรหิารทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน

วัตถุประสงค
   -  ฝายบริหารทั่วไปมีสารสนเทศของตนเองที่เปนระบบ
งบประมาณ
   งบประมาณที่ไดรบั  2,644 บาท
   งบประมาณที่ใช   2,644 บาท
   งบประมาณคงเหลือ     0 บาท
ผลการดําเนินงาน
    - เปนไปตามวัตถุประสงค
ปญหา /อุปสรรค
    -

ท่ีมาและความสําคัญ
   เพื่อซอมแซม พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที ่ ระบบ
สาธารณูปโภคใหพรอมใหบริการ  มีความปลอดภัย 
เพียงพอกับความตองการของโรงเรยีน และชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสงผลใหโรงเรียนและนักเรยีนมีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพฒันา
อยางตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา

งานอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ วัตถุประสงค
1.บาํรุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวด ลอม 
ระบบสาธารณูปโภค  การจัดกิจกรรมงานวันสําคัญ 
2.มีอาคารสถานที่ที่สะอาด สะดวก อยูในสภาพที่
ปลอดภัยทุกอาคารพรอมใหบริการ
3.จัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหบริการแกนกัเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา

งานอาคารสถานท่ี

• งบประมาณที่ไดรับ  203,550 บาท
• งบประมาณที่ใช     203,550 บาท
• งบประมาณคงเหลือ   -  
บาท
• งบประมาณเพ่ิมเติม   16,672 บาท

ผลการดําเนินงาน

ปรับปรุงหอพักนักเรียน
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ปรับปรุงบานพักครู  
ปรับปรุงอาคารเกษตร

ปรับปรุงโรงจอดรถ ซอมแซมโตะ-เกาอ้ี นักเรียน
งานจางเหมาตัดหญา

งานปรับปรุงภูมิทัศน เปลี่ยนพัดลมหองเรียน

10 11 12

13 14 15

16 17 18



04/09/65

3

งานสาธารณูปโภค ติดต้ังเครื่องทาํนํ้าเย็น งานอาคารสถานที่ภาพรวม

ผลการดําเนินงาน
    ซอมแซมอาคารสถานที่ ระบบไฟฟา ประปา ภายในโรงเรียนและ
ปรับปรุงภูมิทศันไดบางสวน  มีการจัดกิจกรรมงานวันสําคญัไดตาม
เปาหมาย
ปญหา /อุปสรรค
    -  การดาํเนินงานบางกจิกรรมลาชาเนื่องจากนกัการภารโรงที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานมจีํานวนนอย
    -  วัสดุ/อุปกรณบางช้ินชํารุดจากการใชงาน เนื่องจากขาดจิตสํานึกใน
การรักษา ทําใหตองซอมแซมบอย
ขอเสนอแนะ
    -  จางบุคคลภายนอก ชางผูเช่ียวชาญมาดําเนินงานเพ่ือความรวดเรว็

งานความสะอาด
ท่ีมาและความสําคัญ
   -เพื่อใหหองเรียนของโรงเรียนธีรกานทบานโฮงสะอาด 
สะดวกเปนระเบียบปลอดภัยทุกอาคาร บริเวณโรงเรียนมี
ความสะอาด มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

วัตถุประสงค
- หองเรียนและบริเวณโรงเรยีนมีความสะอาด รมรื่น เปน

ระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
- นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี

งบประมาณ
   งบประมาณที่ไดรบั  40,000 บาท
   งบประมาณที่ใช    21,445 บาท
   งบประมาณคงเหลือ  18,555 บาท

ผลการดําเนินงาน
    - เปนไปตามวัตถุประสงค
ปญหา /อุปสรรค

1 ปญหาของขยะที่มีมากเกินไป เด็กไมแยะขยะและทิ้ง
ขยะตามถังขยะ

2 อุปกรณท่ีใชในหองน้ํา นักเรยีนไมมีจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษา ทําใหอุปกรณมีการชํารดุตลอดเวลา

งานยานพาหนะ
ท่ีมาและความสําคัญ

   - โรงเรียนธีรกานทบานโฮง มียานพาหนะ(รถยนต) 
ท่ีพรอมใชงานและมีความปลอดภัย ไวใชในกจิกรรมของ
โรงเรียนอยางนอย 6 คัน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือบํารุงรักษายานพาหนะที่มีอยูใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดดีอยูเสมอ
2.  เพื่อจัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลงิใหเพียงพอตอการใชงาน
ตลอดป
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ  183,800 บาท
งบประมาณที่ใช      50,909 บาท
งบประมาณคงเหลือ 132,891 บาท
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ผลการดําเนินงาน
    - เปนไปตามวัตถุประสงค

ปญหา /อุปสรรค
    -  การจัดซ้ือน้ํามันชวงสหกรณการเกษตรอาํเภอบานโฮง ทํา
การปดงบประมาณ เนื่องจากไมมีเงินสํารองจายกอน

 - การขาดการใชและดูแลยานพาหนะเกา ทําให
ยานพาหนะมกีารเส่ือมสภาพ

งานโภชนาการ

ท่ีมาและความสําคัญ

   - โรงเรียนธีรกานทบานโฮงมีการจดัสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียน
อยางมีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย และ
ลักษณะจิตสังคมของนักเรียน

วัตถุประสงค
1. งานโภชนาการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อยูในสภาพ
ที่สะอาด สะดวก มสีภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ  2,866 บาท
งบประมาณที่ใช     2,866 บาท
งบประมาณคงเหลือ     0 บาท

ผลการดําเนินงาน
    - เปนไปตามวัตถุประสงค
ปญหา /อุปสรรค
    -  วัสดุ-อุปกรณบางอยางไมคอยตรงกบัความตองการ

งานอนามัย
ท่ีมาและความสําคัญ
   - กจิกรรมหรือการดําเนนิงานท่ีกอใหเกิดความรู ความ
เขาใจ การปองกัน การรักษา การแกไขปรับปรุง และการ
สงเสริมสุขภาพของบุคคลทุกคนในโรงเรยีนใหมสุีขภาพดี ไดรับ
การพฒันาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข    ทั้งดานรางกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยเปนความรวมมือกันระหวาง
โรงเรียน บานและชุมชน

วัตถุประสงค
-นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
มีภาวะสุขภาพอนามัยสมบูรณแขง็แรง โดยมีแหลงใหบริการ
สุขภาพ มียาและเวชภัณฑใหบริการทั่วถึงและเพียงพอ

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรบั  8,898 บาท
งบประมาณที่ใช    8,298 บาท
งบประมาณคงเหลือ  600 บาท

ผลการดําเนนิงาน
1.มกีารดําเนินงานซื้อยาและเวชภัณฑสําหรับใหบริการนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 
2.ใหบริการดานสุขภาพอนามยั 
3.มยีาและเวชภัณฑสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ 
4.มกีารเฝาระวังโรคและสงเสริมการดูแลสุขภาพ

ปญหา /อุปสรรค
   การระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
ขอเสนอแนะ
    -

บริการอนามัย

28 29 30

31 32 33

34 35 36
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งานโสตทัศนปูกรณและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

ที่มาและความสําคัญ
  งานโสตทัศนศึกษาใหบริการโสตทัศนูปกรณในการจัดการเรียนการสอน/
การผลิตสื่อการสอน แกครู อาจารยทุกคนในโรงเรียน มีวสัดุ-อุปกรณ 
ตลอดจนเคร่ืองมืออยางเพียงพอตอ การปฏบิัติงานและอํานวยความ
สะดวก มกีารใหบริการดูแลระบบสื่อสารภายในโรงเรียน ใหบริการการจดั
กิจกรรมตางๆของหนวยงานหรือองคกรภายนอก และมีระบบการจองขอ
บริการใชที่ทันสมัย แจงกลับไปยังผูขอใชและจัดเก็บขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

วัตถุประสงค
1. มีเครื่องมือวัสดุ – อุปกรณที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานการเรียนการสอนและ
บริการทั่วไป

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ   5,610 บาท
งบประมาณที่ใช      5,610 บาท
งบประมาณคงเหลือ       0 บาท

ผลการดําเนินงาน
- มวัีสดุ-อุปกรณ ตลอดจนเครื่องมืออยางเพียงพอตอ 
การปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวก
- ใหบรกิารโสตทัศนูปกรณในการจดัการเรียนการสอน/
การผลิตสื่อการสอนแกครูทุกคนในโรงเรียน มีระบบการ
จองขอบริการใชที่ทันสมัย
- ใหบรกิารดูแลระบบสื่อสารภายในโรงเรียน ใหบรกิาร
การจัดกิจกรรมตางๆของหนวยงาน หรอืองคกรภายนอก

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

1. ระบบเสียงตามสายตามอาคาร 
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
ประสิทธิภาพเสียงลดลงมาก

- เปล่ียนลําโพงทุกจุดที่ใชงานและ
เสื่อมสภาพ
  ปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ท่ีผานมาเสนองบแตไมไดรับการจดัสรร

37 38 39

40 41 42

43 44 45
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งานเอกสารสิ่งพิมพ

ท่ีมาและความสําคัญ
   - อัดสําเนาสื่อสิ่งพิมพ เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนการรูและงานกิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย สงผลให
โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

วัตถุประสงค
1. จัดทําอัดสําเนาถายเอกสารส่ือสิ่งพิมพ
2. มีระบบการอัดสาํเนาถายเอกสาร
3. มีสถิติงบประมาณเอกสารสิ่งพิมพ
4. นําขอมูลไปบริหารจัดการเพื่อประหยัดคาใชจาย
งบประมาณ
งบที่ไดรับ ...........................112,490.00  บาท
งบที่ใชไป................................3,763.50  บาท
คงเหลือ..............................108,726.50  บาท 

สถิติงบประมาณงานเอกสารสิ่งพิมพ

170,876.50  บาท

2562 - 2564

2564

2562

2563 214,392.00  บาท

3,763.50  บาท

ขอสังเกต
การมอบหมายงานใหแกนักเรียนทาง 
Classroom ชวยประหยัดงบคาเอกสารส่ิงพิมพ
ได 

ผลการดําเนินงาน

1. มสีําเนาสื่อเอกสารสิ่งพิมพสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. มกีารจัดระบบการอดัสําเนาถายเอกสารท่ีสะดวกรวดเร็ว
3. ประหยดัคาใชจาย

1.  สําเนามีคุณภาพต่ํา ภาพมืด ขอความไมชัด เอียง ตกขอบ อัดสําเนาผิด
2. รานถายเอกสารปดทุกวนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดอืน

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. ตรวจสอบความคมชัดของตนฉบับกอนสงอดัสําเนา 
2. จัดเรียงหนาและเย็บเปนชดุเยบ็เปนชุด สงลวงหนาหลายวัน

จบการนําเสนอ

46 47 48

49 50 51



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารบุคคล 
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การดําเนินงาน 
กลุมบริหารงานบุคคล

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  จังหวัดลําพูน
ภาคเรียนที่ 1/2564

งาน/กิจกรรม ตามโครงสราง
- งานสารสนเทศกลุมบริหารบุคคล
-  งานธุรการ
-  งานพัฒนาบุคลากร
-  งานแตงตั้งทะเบียนและประวัติ
-  งานเวรรักษาการณ
-  งานประชาสัมพันธและเกียรตปิระวัติ
-  งานปฏิคมโรงเรียน

เปาหมายการดาํเนินงาน
• พัฒนาระบบงาน เพื่อมุงประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร 

ใหมมีาตรฐาน ตามระเบียบปฏิบัติราชการ 
• ใหบรกิารขอมูลขาวสารราชการ อยางเปนระบบ และบริการ

เอกสารตางๆตามระเบียบราชการ
• เสริมสรางขวัญ กําลังใจและสรางความสามัคคี
• สรางเครือขายการส่ือสารทาง Social Network เพื่อการ

ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

งบประมาณที่ไดรับการจดัสรร 1/2564
1. งานบุคลากร 1,461,236.00 

คงเหลือ 1,449,994.00 
2. งานสารบรรณ 28,471.00 

 คงเหลือ 13,383.00    
3. งานประชาสมัพันธ 40,831

 คงเหลือ 7,409

ผลการดําเนินงาน
งานบุคคล
1. กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
2. กิจกรรมสงเสรมิวิชาชีพและเชิดชูเกียรติบคุลากร
3. กิจกรรมมุฑติาจิต
4. กิจกรรมจางเจาหนาที่และบุคลากรของโรงเรียน
งานธุรการ
1. รับ สงหนังสือราชการ และบริการเอกสารราชการตางๆ
2. บริการการขอเคร่ืองราชฯ/ ใบประกอบวิชาชีพ/ หนังสือรบัรอง
ตางๆ
3. บริการเครื่องถายเอกสาร

งานพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ   งานพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ   
ปการศึกษา  256๔

งบประมาณ 40,831 บาท
งานพิธีกร

เว็บไซต์โรงเรียน

เพจโรงเรียน

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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เปาหมายปการศึกษา ๒๕๖๓
1.นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน  ไดรับขาวสาร การประชาสัมพันธไดอยางครบถวน คิด
เปนรอยละ 100
2.ชมุชน หนวยงานภายนอก ไดรับขาวสารการประชาสมัพันธจากทางโรงเรียนอยางทั่วถึง  
คิดเปนรอยละ 70

ผลการดําเนินการ
๑. งบประมาณใชไมหมดเนื่องสถานการณโควิททําให 
งดการทําปายประชาสัมพันธหลายงาน   รวมท้ังปายวิ่ง LED ที่ดําเนินการไมทัน

           ขอเสนอแนะในปการศึกษาตอไป
๑.ดําเนินการจัดซ้ือ ปายไฟวิ่ง LEDใหเรียบรอย

งานปฏิคมโรงเรียน
การดําเนินงาน
• ตอนรับผูมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
• บริการอาหาร และอาหารวาง ในงานเลี้ยง งาน

ประชุมและโอกาสตางๆ
• จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีเกีย่วของกบังานเพ่ือการบริการ

ท่ีมีคุณภาพ

10 11 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 ,4

กลุมบริหารงบประมาณ
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

งบประมาณทั้งหมด ปงบประมาณ 2564

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ที่ งาน งบที่ไดรับ ใชไป คงเหลือ
1 งานแผนงานและงบประมาณ 58,446 15,906 42,540
2 งานการเงินและบัญชี 14,630 6,230 8400
3 งานพัสดุและสินทรัพย 14,089 13779 310
4 งานควบคุมภายใน 2,850 2,850 0
5 งานประกันคุณภาพภายใน 5,142 5,142 0
6 โครงการพัฒนาบุคลากร 5,640 0 5,640

7 โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด 19 62,500 61,380 1120

8 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด 19 211,640 211,640 0

9 โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนการสอนออนไลนสําหรับครูและ
นักเรียน

160,321 160,321 0

งานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  สนองกลยุทธของโรงเรียน  สนองกลยุทธของโรงเรียน

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
          กลยุทธท่ี ๔   สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียน
การสอน ใหตรงตามแผน โดยใชหลักธรรมมาภิบาล

งบประมาณที่ไดรับ   58,446 บาท ใชไป 15,906 บาท เหลือ 42,540 บาท

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 วัตถุประสงค วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน
2. เพ่ือควบคุมกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน
2. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
3. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
4. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน

การดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําแผนงานโครงการ
3. ดําเนินการตามแผนงาน
4. สรุปผลรายงาน

1. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน

1. การควบคุมกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของโรงเรียน

1. เจาของแผนงานโครงการ  เขียนแบบฟอรมบันทึกขอความ ขออนุญาตดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ (ใบผานแผน)
2. เจาหนาที่แผน  ตรวจสอบกับแผนงานโครงการ และบันทึกรายการลงในสมุดควบคุม และบันทึก
ขอมูลลงโปรแกรม Excel
3. พัสดุ  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามที่ไดรับอนุมัติตามแผนงานโครงการ
4. การเงิน  ดําเนินการเบิกจาย ตามการดําเนินการแผนงานโครงการ ที่ไดรับอนุมัติ

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานปฏิบัติราชการประจําป โดยใหเจาของแผนงาน
ประจําป รายงานความกาวหนา ภาคเรียนละ  1 คร้ัง ตามแบบฟอรม
1. การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานแผนงานโครงการ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2
2. แบบประเมินแผนงานโครงการ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนงานโครงการ
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งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน
3. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จะดําเนินการเม่ือสิ้น        
การดําเนินงานแผนงานโครงการ ปละ  1 คร้ัง  โดยเจาของแผนงานโครงการจัดทํา
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามแบบฟอรมของงานแผนงาน      
และงบประมาณ 1 เลม  
2. จัดทํารูปแบบนําเสนอ (Powerpoint) เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุม

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน
4. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป

1. วิเคราะหองคกรและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
2. จัดทําแผนงาน/โครงการ
3. จัดสรรงบประมาณ
4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจํา

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

1. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน
ไดวัสดุ อุปกรณสํานักงาน ครบ ตามแผนงานโครงการ

งบประมาณที่ ใช  8,736.00  บาท

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
1. การควบคุมกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน
แผนงานโครงการมีจํานวนทั้งหมด 50 แผนงาน/โครงการ โดยแบงดังน้ี 
- กลุมบริหารงานวิชาการ 21 แผนงาน/โครงการ
- กลุมบริหารงบประมาณ 10 แผนงาน/โครงการ 
- กลุมบริหารบุคคล 4 งาน      
- กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 7 แผนงาน/โครงการ 
- กลุมบริหารงานทั่วไป 8 แผนงาน/โครงการ 

แตละกลุมสาระ กลุมงาน สามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไว ยกเวนบางกิจกรรมที่มีผลกระทบกับโควิด 
จะไมสามารถดําเนินการได  เชน ทัศนศึกษา  คายวิชาการ  เปนตน

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

1. การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานแผนงานโครงการ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนที่ 2 
2. แบบประเมินแผนงานโครงการ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนที่ 1 กําลังรวบรวมขอมูล
3. แบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อส้ินสุดการดําเนินการตามแผนงานโครงการกําลังรวบรวม

ขอมูล 

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
3. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

 อยูระหวางการดําเนินงาน

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
4. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป

อยูระหวางการดําเนินงาน

งานแผนงานและงบประมาณ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ปญหา อุปสรรคปญหา อุปสรรค

1. กิจกรรมบางโครงการไมไดดําเนินการ สาเหตุเน่ืองผลกระทบจาก โควิด-19 ทําใหไมสามารถดําเนินการตาม
แผนที่วางไวได
2. การสงเอกสารใบผานแผน เจาของงานไมไดบันทึกการสง (สมุดเลมฟา) ทําใหการมาติดตามภายหลังทําได
ยาก เพราะไมมีขอมูลยืนยันการสงเอกสาร
3. เจาของแผนงานโครงการ บางโครงการไมไดบันทึกขอมูลการดําเนินการตามแผน ทําใหลืมวาผานแผนอะไร
ไปบางแลว และยังคงเหลืออะไรบาง

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
พัฒนาระบบซอฟตแวรจัดการเก่ียวกับงบประมาณ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนงาน

โครงการ ดําเนินการตามแผน และแบบสรุปรายงานตาง ๆ

งานพัสดุและสินทรัพย
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งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 4  สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน ใหตรง

ตามแผน โดยใชหลักธรรมมาภิบาล

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 วัตถุประสงค วัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตางๆที่เก่ียวของ 

 เปาหมาย เปาหมาย

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

          - มีการจัดซื้อจัดจางตรงตามตามระเบียบงานพัสดุฯ
          - มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการดําเนินงานและใหบริการอยาง
เพียงพอ ตรงตามความตองการ
          

งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ        ตามเกณฑ สูงกวาเกณฑ

งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สภาพปญหา สภาพปญหา

- เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการออกกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางกับ ผูประกอบการSMEs ท่ีไดข้ึนทะเบียนไว ไมนอยกวารอยละ 30 
ของงบประมาณท่ีจะจัดซื้อจัดจาง ทําใหการจัดซื้อจางของโรงเรียนมีการดําเนินการท่ีมี
ข้ันตอนยุงยากและใชเวลาในการดําเนินการมากข้ึน

งานพัสดุและสินทรัพย

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

- กรณีที่ครูมีการประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับรานคาหรือผูประกอบการโดยตรง ใหสอบถาม
รานคาหรือผูประกอบการดวยวาไดลงทะเบียนประกอบการSMEs ในเวปไซตของสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและความถูกตองในการจัดซื้อ
จัดจาง
   - บุคลากรของโรงเรียนควรศึกษากฎกระทรวงเรื่อง การกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพ่ือโรงเรียนจะไดจัดซื้อจัดจางไดตรงตามเจตนารมณของกฎกระทรวง

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

โครงการ ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  งบประมาณ

งบประมาณท่ีไดรับ    50,000 บาท 
งบประมาณท่ีใชไป     2,040 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 47,960 บาท

โครงการ ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  สนองกลยุทธโรงเรียน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน ให
ตรงตามแผน โดยใชหลักธรรมมาภิบาล

  มาตรฐานการศึกษาขอท่ี 2
   กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
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โครงการ ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  วัตถุประสงค
เพ่ือซอมแซมวัสดุครุภัณฑของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ

   เปาหมาย
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

โครงการ ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ

          - โรงเรียนมีวัสดุ-อุปกรณและครุภัณฑเพียงพอและมีสภาพการใชงานไดดี
          

โครงการ ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  ผลการดําเนินงาน
          ในปงบประมาณ 2564 งานพัสดุไดดําเนินงานซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ
ของโรงเรียนเพ่ือใหมีสภาพการใชงานไดตามปกติ

สรุปผลการประเมิน
ต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ สูงกวาเกณฑ

โครงการ ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  สภาพปญหา / ขอเสนอแนะ
สภาพปญหา 
     - 
ขอเสนอแนะ
     -

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท่ีไดรับ 14,630 บาท  เหลือ 8,400 บาท

งานการเงินและบัญชี

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามแผน โดยใช
หลักธรรมมาภิบาล

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

งานการเงินและบัญชี

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 วัตถุประสงค วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดระบบงานใหบริการงานการเงินไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว
2. คณะครูมีความรู ความเขาใจ ในระเบียบขั้นตอนเก่ียวกับงานการเงิน

งานการเงินและบัญชี

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน

1. ประชุมคณะกรรมการ สํารวจวัสดุ  ครุภัณฑ อุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการ
ดําเนินงาน 
2. ดําเนินการปฏิบัติตามการเบิกจายตามระเบียบ
3. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินท้ังภายนอกและภายใน



9/7/2022

5

งานการเงินและบัญชี

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

1. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ในการดําเนินงานงานการเงินเพ่ือบริการคณะครูบุคลากร นักเรียนและหนวยงานภายนอกให
ไดรับบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว
2. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
3. จัดทําเอกสารการต้ังเบิกเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน ติดตามได
4. ดวยสถานการณโควิด-19 ทําใหกิจกรรมการรับเงินการบํารุงการศึกษาไมไดดําเนินการโดยไดรับเงินบํารุง
การศึกษาผานระบบออนไลนและดําเนินการพรอมกับการรับนักเรียน
5. จัดทําขอมูลสารสนเทศขอมูลการประเมินทั้งภายนอกและภายใน

งานการเงินและบัญชี

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ปญหา /อุปสรรคปญหา /อุปสรรค

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
1. ในการยื่นเอกสารเพ่ือยืมเงินหรือต้ังเบิกเอกสาร ควรจัดเตรียมเอกสารแนบใหครบถวน เพ่ือความรวดเร็วในการ
ดําเนินการ

1. ในการบริการงานการเงินการยื่นเอกสารตองถือตามระเบียบ ทําใหบางคร้ังตองติดตามเอกสารเพ่ิมเติม อาจเกิด
ความลาชาในการเบิกจายได
2. การยื่นเอกสารในการดําเนินการมีความกระชั้นชิดกับระยะเวลาการดําเนินงาน ทําใหบางคร้ังไมทันเบิกจายตาม
กําหนดเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดได
3. ดวยสถานการณโควิด ทําใหการเบิกจายอาจมีความลาชาไปบาง

งานควบคุมภายใน

งานควบคุมภายใน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ   2,850  บาท 
เหลือ 0.00  บาท

งานควบคุมภายใน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามแผน โดยใช
หลักธรรมมาภิบาล

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

งานควบคุมภายใน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  วัตถุประสงค

1) เพื่อสรางและพัฒนาระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนใหสมบูรณ
2) เพื่อวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
3) เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานใหเขตพื้นท่ี
การศึกษา

งานควบคุมภายใน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

การดําเนินงาน
1)  ประชุมวางแผน
2)  ปฏิบัติตามแผนงาน
     2.1) คิดความเส่ียงเดิมของปงบประมาณ 2564
     2.2) ประเมินความเส่ียงดวยตนเอง (CSA) 
     2.3) จัดลําดับความเส่ียง
     2.4) ปรับปรุงการควบคุมความเส่ียง
3)  ประเมินผลและรายงาน

งานควบคุมภายใน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงาน
1)  ไดวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในการบริหารจัดการครบตาที่กลุมงานกําหนด 
2)  การดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลที่จําเปนทุกดานทําไดตามที่กลุมงานกําหนด
3)  การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจําปเสร็จภายในเวลา
ที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด

งานควบคุมภายใน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ปญหา อุปสรรค / ขอเสนอแนะ

- ไมมี
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งานพัฒนาระบบและขอมูล
สารสนเทศ

งานพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ   0  บาท 
เหลือ 0.00  บาท

งานพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามแผน โดยใช
หลักธรรมมาภิบาล

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

งานพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

1)  เพ่ือสรางและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหสมบูรณและเปนปจจุบัน
2)  เพ่ือรวบรวมขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจําเปนในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 
3)  เพ่ือเปนแหลงใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและผูสนใจ

  วัตถุประสงค

งานพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

การดําเนินงาน
1)  ประชุมวางแผนงานสารสนเทศรวมกับกลุมบริหารงบประมาณ
2)  แตงต้ังคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน
3)  เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําขอมูลและพัฒนาใหเปนเครือขาย และจัดทําเปนระบบ 
สารสนเทศของโรงเรียน
4)  กรอกขอมูลโรงเรียนนักเรียน บุคลากร ดวย โปรแกรม DMC
5)  การจัดทําขอมูลผาน ระบบบริหารสารสนเทศสํานักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
6)  ประเมินผลการดําเนินงาน

งานพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  ผลการดําเนินการ

1) สามารถดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลที่จําเปนทุกดานเปนไปตามที่กลุมงานกําหนด

งานพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  สภาพปญหา / ขอเสนอแนะ

- ไมมี

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ   5,142 บาท  คงเหลือ 0 บาท
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งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
        กลยุทธท่ี 3   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาขอที่ 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยไดดําเนินการ 

ดังน้ี
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

  มาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

5. ติดตามผลการดําเนินการและนําผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา
6. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  เพ่ือใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  มาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดทําเอกสารในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกคน
3. เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจากคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
ประกาศ

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบดวยกิจกรรมการ
ดําเนินงานดังน้ี
       1. ทบทวนการประกันคุณภาพ  และกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
       3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
       4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
       5. ติดตามการปฏิบัติงานและนําผลการติดตามไปในการปรับปรุงพัฒนา
       

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

วิธีดําเนินงาน
6. แกไข ปรับปรุงขอบกพรองท่ีพบจากการติดตามการปฏิบัติงาน
7. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระหวางท่ีทุกฝายไดดําเนินงานไป เพื่อใหคุณภาพของสถานศึกษาเขาสู
มาตรฐานท่ีกําหนดไว

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ปญหา อุปสรรค /ขอเสนอแนะ

     การดําเนินการตรวจสอบ หรือวางแผนการตรวจสอบ ควรทําการตรวจสอบทั้ง
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและประเด็นพิจารณา) ของสถานศึกษาดวย  
    ควรมีการติดตาม นิเทศการดําเนินงานของทุกฝายที่เก่ียวของ จากฝายบริหาร
อยางสม่ําเสมอ มีการนําเสนองานตามประเด็นพิจารณาที่ไดมอบหมายผูรับผิดชอบ
ไปแลว

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

ผลการดําเนินงาน
1. มีเอกสารงานประกันคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ  ใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาตามงบสนับสนุนที่ไดรับ
2. มีพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่

เก่ียวของ  
3. มีผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนไดกําหนดคาเปาหมายไว รอยละ 90 ขึ้นไป

โครงการโรงเรียนสุจริต
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โครงการโรงเรียนสุจริต

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ   0  บาท 
เหลือ 0.00  บาท

โครงการโรงเรียนสุจริต

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 1 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

กลยุทธที่ 2 สงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
มีจิตสาธารณะบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   คุณภาพผูเรียน
1.2  คุณลักษณะที่พ่ึงประสงคของผูเรียน

โครงการโรงเรียนสุจริต

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  วัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 5 ประการ
กระบวนการคิด   ความมีวินัย  ความซื่อสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ 
2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” แกครู 
นักเรียน บุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียน

โครงการโรงเรียนสุจริต

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
- นักเรียนแกนนําหองละ 5 คน ผานการอบรม “คายเยาวชนคนดีของแผนดิน”
- โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)  อยูในระดับ ดี
  ผลการดําเนินการ

  - ไมไดดําเนินการอบรมนักเรียนแกนนําในโรงเรียน เน่ืองจากปญหา โควิด-19
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

อยูในระดับ ดี

โครงการโรงเรียนสุจริต

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

  สภาพปญหา / ขอเสนอแนะ

- ไมมี

โครงการพัฒนาบุคลากร

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์บนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ใหตรงตามแผนโดยใชหลักธรรมมาภิบาล

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากร

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ  5,640  บาท 
เหลือ 5,640  บาท

โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด 19

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 1 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ
กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชการวิจัย ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รวมทั้งพัฒนาการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห ทักษะการเรียนรูของนักเรียน
          กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ินประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม

 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ  62,500  บาท 
เหลือ 1,120  บาท

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด 19
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โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด 19

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 สนองกลยุทธโรงเรียน สนองกลยุทธโรงเรียน

 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์บนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ใหตรงตามแผนโดยใชหลักธรรมมาภิบาล

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ  211,640  บาท 
เหลือ 0  บาท

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด 19

 คาจางเหมาบริการทําฝาเพดาน คาจางเหมาบริการทําฝาเพดาน

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนออนไลนสําหรับครูและนักเรียน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

 งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ  160,321  บาท 
เหลือ 0  บาท

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนออนไลนสําหรับครูและนักเรียน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนออนไลนสําหรับครูและนักเรียน

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

งบประมาณทั้งหมด ปงบประมาณ 2564
งบประมาณทั้งหมด 
ปงบประมาณ 2564

= 6,575,207.45 บาท

อุดหนุน,  
2,008,554 , 

31%

เงินกิจกรรม, 
2,525,097 , 

38%

รายได,  
1,871,556 , 

28%
อ่ืนๆ,  170,000 , 3%

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

กลุมงานบริหารวิชาการ
งบประมาณทั้งหมด 
1,614,117 บาท

ใชไป 1,076,988 บาท
คงเหลือ 537,129 บาท

งบอุดหนุน, 
408,932, 27%

เงินรายได,  
731,040.00 , 

48%

เรียนฟรี, 
386451, 25%

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

กลุมงานบริหารบุคคล
งบประมาณทั้งหมด 
1,346,491 บาท

ใชไป 886,579 บาท
คงเหลือ 459,912 บาท

งบอุดหนุน, 
274,315, 20%

เงินรายได,  
1,072,176.00 , 

80%
THEERAKARNBANHONG SCHOOL

กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน
งบประมาณทั้งหมด 

414,415 บาท
ใชไป 77,927 บาท

คงเหลือ 330,206 บาท

งบอุดหนุน, 
135,982, 33%

เรียนฟรี, 
108433, 26%

อ่ืนๆ, 170000, 
41%

THEERAKARNBANHONG SCHOOL
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กลุมงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณทั้งหมด 

459,858 บาท
ใชไป 290,982 บาท

คงเหลือ 262,174 บาท

งบอุดหนุน, 
459,858, 100%

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

กลุมงานบริหารงบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด 

774,937 บาท
ใชไป 362,153.39 บาท

คงเหลือ 412,783.61 บาท

งบอุดหนุน, 
500,797, 65%

เรียนฟรี, 
274140, 35%

THEERAKARNBANHONG SCHOOL

จบการนําเสนอ
กลุมบริหารงบประมาณ
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง


