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คํานํา 
 

รายงานการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสาร 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดําเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 

การดําเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ 

ดําเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ การสรุปผลความสําเร็จและ 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนําข้อมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูล
สําหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

งานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๑.  ชื่อโครงการ  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ข้อที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ         
๒. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ 
๓. นางพันนภา   วลีดำรง           
๔. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 

๕.๒  มีแผนงาน/โครงการ 

๕.๓  มีข้อมูลสารสนเทศ 

๕.๔  มีวารสาร/จุลสาร/Website 

๕.๕  มีแบบประเมิน 

๕.๖  มีเอกสารสรุปรายงาน 

๖.  เป้าหมาย 

           ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - นักเรียนทุกคน 

           ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนทุกคนได้รับบริการ ความรู้ และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

-  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 

-  มีแผนงาน/โครงการ 

-  มีข้อมูลสารสนเทศ 

-  มีวารสาร/จลุสาร/Website 

-  มีแบบประเมิน 

-  มีเอกสารสรุปรายงาน 
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๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  
๒  กิจกรรม   โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
 

 กิจกรรมที่  ๑. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           ผลการดำเนินงาน 

 -  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากป้ายนิเทศ 

           ปัญหา /อุปสรรค 
-  

ข้อเสนอแนะ 
- 

กิจกรรมที่  ๒. กิจกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     ผลการดำเนินงาน 

  -  มีแผนงาน/โครงการ 

 -  มีข้อมูลสารสนเทศ 

 -  มีเอกสารสรุปรายงาน 

 ปัญหา /อุปสรรค 

-  ขาดการติดตามงาน จึงทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

- 
       

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 

  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๗,๔๖๓   บาท 

  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๗,๔๖๓   บาท 

  ๓. งบประมาณคงเหลือ        -      บาท 

  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม              -      บาท 
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๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีข้อค้นพบในการ
ดำเนินงานดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

-  มีข้อมูลสารสนเทศให้นักเรียน และเพ่ือรองรับการประเมินของโรงเรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

-  ต้องมอบหมายงานให้ชัดเจน  

๓.ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                   ลงชื่อ............................................................... .. 
                         (นางพันนภา  วลีดำรงค์) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ข้อที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่   ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

1. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา 
2. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์    
3. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง 
4. นางอุมาพร  แก้วปวน  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 
๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
     ๕.๒ สื่อ วัสดุอุปกรณ์การฝึก ที่ใช้การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
     ๕.๓ นวัตกรรมทางการศึกษา/ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑๐ รายการ 
     ๕.๔ มีห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์และการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 - นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- นักเรียนได้รับการบริการด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม   โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

 กิจกรรมที ่ ๑. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร ์

ผลการดำเนินงาน 
- นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 125 คน 
- นักเรียนได้รับรางวัลตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
ปัญหา /อุปสรรค 
- กิจกรรมของทางโรงเรียนมีหลายกิจกรรม จึงมีเวลาไม่เพียงพอต่อการจัดการแข่งขัน 
ข้อเสนอแนะ 
- จัดกิจกรรมให้เร็วขึ้น 
 

กิจกรรมที่  ๒. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผลการดำเนินงาน 
       - นักเรียนได้รับการบริการด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๓,๗๑๔  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๓,๗๑๔  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ        -      บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม              -      บาท 
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๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

- เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านให้แสดงศักยภาพภายในตนเองออกมา 
๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

               (นางพันนภา  วลดีำรงค์) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ข้อที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่   ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
๑. น.ส.สุดารัตน์  เปียงน้อย 
๒. นางพันนภา   วลีดำรง 

 ๓. นางอุมาพร  แก้วปวน 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
     ๕.๒ ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียน Math Gifted จำนวน ๑๙ คน 
  - นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐ คน 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน Math Gifted ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ และความรู้ที่แปลกใหม่  
  - นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับได้รางวัล 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 - นักเรียน Math Gifted เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับประสบการณ์ความรู้ที่แปลกใหม่  
 - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและรับได้รางวัล 
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๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  
กิจกรรม   โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

 กิจกรรมที่  ๑. Math Gifted 

ผลการดำเนินงาน 
- นักเรียน Math Gifted เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับประสบการณ์ความรู้ที่แปลกใหม่ 
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานประเภทบูรณาการ 
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานประเภททฤษฎี  
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่  ๒. MATH  STAR  

ผลการดำเนินงาน 
       - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

ปัญหา /อุปสรรค 
- เนื่องจากกิจกรรมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบางรายการชนกับกิจกรรมของโรงเรียน จึงต้องงดการ
เข้าร่วมการแข่งขัน 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๖,๗๔๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๔๖,๗๔๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ        -      บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม              -      บาท 
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๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๔. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

- เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านให้แสดงศักยภาพภายในตนเองออกมา 

๕. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- ต้องจัดหาสนามแข่งขันให้หลากหลายขึ้น 

๖. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- ทางโรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแข่งขันนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักเรียน และเพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียน 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

               (นางพันนภา  วลดีำรงค์) 
                          ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

1.  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน 
   ให้ตรงตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มบริหาร       วิชาการ 

5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์บนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ และด้านธุรการได้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีทักษะด้านวิชาการท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อ

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร จากวิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการ PLC      
       6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการของกลุ่มสาระฯ อยู่ในระดับดีเลิศ 
7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ได้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบตามที่กลุ่มสาระกำหนด 
2. การดำเนินงานทุกด้านของกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามท่ีกลุ่มสาระฯ กำหนด 
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
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4. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 มีวิจัยในชั้นเรียนครบตามที่กลุ่มสาระฯ 
กำหนด 

5. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 มีชั่วโมงการ PLC มากกว่า 50 ชั่วโมงต่อ
ปี 

 
8.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรมโดย
แต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดหาวัสดุสำนักงานเพื่อการบริหารจัดการ 
ผลการดำเนินงาน ได้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบตามที่กลุ่มสาระกำหนด 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

2. กิจกรรมการบริหารงานสำนักงานกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานทุกด้านของกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามที่กลุ่มสาระฯ กำหนด 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร 
ผลการดำเนินงาน 
1) บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
2) บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 มีวิจัยในชั้นเรียนครบตามที่กลุ่ม

สาระฯ กำหนด 
3) บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 มีชั่วโมงการ PLC มากกว่า 50 

ชั่วโมงต่อปี 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

       
9. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

10.  งบประมาณ 
       10.1 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 12,737  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  12,737  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
  4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        0   บาท 
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11.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๗. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นการบริหารจัดการของระบบงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘. จุดควรพัฒนาของงาน 
พัฒนากระบวนการ PLC ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
............................................................................................................................. ............................ 

 
 

ลงชื่อ       
............................................................... 

               (นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม) 
                     ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

1.  งานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
บนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ 
และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยใช้การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
รวมทั้งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
  

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
                               ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้อย่างถูกวิธีและ 
                               เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
  

3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ข้อ 3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ข้อ 4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ 5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มบริหาร       วิชาการ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ บนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     5.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และส่งเสริม
กระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
     5.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมทั้งพัฒนาการอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
     5.4 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 

6. นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
7. นักเรียนมีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
8. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทั้ง 8 

ประการ      
       6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีเลิศ 

7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป  
7. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และผลการประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป 
8. นักเรียนร้อยละ 50 ได้คะแนน t-score จากผลการทดสอบระดับชาติมากกว่าหรือเท่ากับ 40  
9. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 50 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
10. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป 
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8.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรมโดย
แต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
1) นักเรียนร้อยละ 71.48 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป  
2) นักเรียนร้อยละ 92.84 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และผลการประเมิน

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป 
3) นักเรียนร้อยละ 50 ได้คะแนน t-score จากผลการทดสอบระดับชาติมากกว่าหรือเท่ากับ 

40  
4) โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 

50 ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
5) นักเรียนร้อยละ 96.16  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

      9. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
 สูงกว่าเป้าหมาย 

10.  งบประมาณ 
       10.1 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 39,426  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  39,426 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
  4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        0   บาท 
11.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑๐. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ตลอดจนมุ่งฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักเรียน 
ที่มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๑๑. จุดควรพัฒนาของงาน 
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

๑๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
 
                   ลงชื่อ ........................................................ 

          (นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม) 
                           ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

1.  โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
บนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ 
และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยใช้การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
รวมทั้งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
                               ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้อย่างถูกวิธีและ 
                               เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
  

3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ข้อ 3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ข้อ 4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ 5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มบริหาร       วิชาการ 
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5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และส่งเสริม
กระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

9. นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานด้านอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อปี 

10. มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางแผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

11. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ขึ้นไปอย่างน้อย 3 
รายการ 

12. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อยร้อยละ 0.5 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่าง
น้อย 

13. ร้อยละ 0.5 มีคะแนนผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณทำเนียบคนเก่ง      
       6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวิชาการที่กลุ่มสาระฯ จัดขึ้น ระดับดีขึ้นไป 
 
7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

11. จำนวนครั้งต่อปีในการจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานด้านวิชาการของนักเรียนและครูเป็นไป
ตามท่ีกลุ่มสาระฯ กำหนด 

12. นักนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวิชาการที่กลุ่มสาระฯ จัดขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

13. จำนวนรางวัลระดับภูมิภาคของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
เป็นไปตามที่กลุ่มสาระฯ กำหนด 

14. นักเรียนร้อยละ 1 ได้รับการประกาศเกียรติคุณทำเนียบคนเก่ง 
8.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1. นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานด้านวิชาการ 1 
ครั้งในปีการศึกษา 2563 

2. มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางแผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อภาคเรียน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวิชาการที่กลุ่มสาระฯ จัดขึ้น ระดับดีมาก 
4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ขึ้นไป 6 รายการ 
5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 0.5 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 0.5 มี

คะแนนผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณทำเนียบคนเก่ง 
ปัญหา /อุปสรรค – 
ข้อเสนอแนะ - 
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      9. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
 สูงกว่าเป้าหมาย 

10.  งบประมาณ 
       10.1 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 107,030  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  107,030  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0     บาท 
  4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        0     บาท 
11.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑๓. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย 
เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๑๔. จุดควรพัฒนาของงาน 
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

๑๕. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
 
 

ลงชื่อ ................................................. 
                (นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม) 

                                 ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

1. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 และ 4 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวชลิดา โอดบาง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 
5. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตาม
ประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย/ห้องเรียน 

7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตาม

ประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
8. ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานงานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562ประกอบด้วย 
กิจกรรม จำนวน .....1...... กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ ปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์ภาษาไทย / ห้องเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตาม 

ประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ปัญหา /อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
 สูงกว่าเป้าหมาย 

10. งบประมาณ 
 10.1 การใช้งบประมาณ 

1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........12,900...................... บาท 
2. งบประมาณท่ีใช้ไป ..........12,900...................... บาท 
3. งบประมาณคงเหลือ .............- ............................. บาท 
4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม .............- ............................. บาท 

12. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีข้อค้นพบ 

ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
.............................................................................................................................  ..................................... 
......................................................... .........................................................................................................  
.............................................................................................................................  ..................................... 
2. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
.............................................................................................................................  ..................................... 
..................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................  ..................................... 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดลำพูน 
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาห้องศูนย์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในฐานะศูนย์ฯ เช่น ปรับปรุงโต๊ะ ติด
เครื่องปรับการอากาศ 
 

 ลงชื่อ................................................................. 
 (นางสาวชลิดา โอดบาง) 

          ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1, 2 , 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 3 

3.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1,2 
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1-5 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวชลิดา โอดบาง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ บนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ
ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาการอ่าน 
 การเขียน การคิดวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งเป้าหมาย 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งเป้าหมาย 

 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย/ห้องเรียน 

7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฯ 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
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4. การนิเทศติดตาม 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
7. ประเมินผลและรายงาน 
8. ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 

.....2...... กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อการสอน 
ผลการดำเนินงาน 

คณะครูผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่ตนเองสอน และเหมาะสมกับผู้เรียนส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีผลการเรียนที่ดี 
ปัญหา /อุปสรรค 

มีอุปกรณ์บางรายการช ารุดระหว่างปีการศึกษาแต่ทางกลุ่มสาระฯ ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการ 
เช่น สายโปรเจคเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน แอมป์ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนงาน 
2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับบุคคล ได้ทักษะจากการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มีผลการเรียนที่ดี 
ปัญหา /อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
10. งบประมาณ 

 10.1 การใช้งบประมาณ 
1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........17,462...................... บาท 
2. งบประมาณท่ีใช้ไป ..........17,462...................... บาท 
3. งบประมาณคงเหลือ .............- ............................. บาท 
4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม .............- ............................. บาท 
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12. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีข้อ ค้นพบ ในการดำเนินงาน 

ดังนี้ 
1. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรงที่จะลงสู่ผู้เรียนฉะนั้นงานนี้จึงเป็น. 
งานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
2. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
............................................................................................................ ................ ...................................... 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระฯที่ได้รับงบประมาณอย่างจ ากัดอยู่แล้วฉะนั้น 
ในปีการศึกษาต่อไปไม่ควรมีการปรับลดงบประมาณ ควรจะไปปรับลดงบประมาณในส่วนอื่น 
 
 

 ลงชื่อ................................................................. 
          (นางสาวชลิดา โอดบาง) 

 ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

1. ชื่อโครงการ “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562” 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1, 2 , 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1-6 

3.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่  
มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1,2 
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1-5 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวชลิดา โอดบาง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และส่งเสริม 

กระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
6. เป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยจากการเข้าร่วมแข่งขันในทักษะต่าง ๆ 
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาไทยร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการและหน่วยงานภายนอก 

7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาไทย 

8. ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562”ประกอบด้วย

กิจกรรมจำนวน .....4...... กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย 
ผลการดำเนินงาน 

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ปัญหา /อุปสรรค 

เนื่องจากในแผนงบประมาณไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับทำฉากในการแสดงละครท าให้ใช้
งบประมาณเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรจะมีการอนุญาตให้สามารถบันทึกของบประมาณเพ่ิมเติมจากแผนที่วางไว้ 
 

2. กิจกรรมที่ 2 รักการอ่าน 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีการอ่านนอกเวลาและบันทึกลงสมุดบันทึกรักการอ่าน 
ปัญหา /อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการดำเนินงาน 

ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่งกลอน 
ระดับประเทศ 
ปัญหา /อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 

ควรให้ความสำคัญกับการแข่งขันของหน่วยงานภายนอก ที่นอกเหนือจากการแข่งขันทักษะ
วิชาการเพราะการแข่งขันของหน่วยงานภายนอกมีการตัดสินที่เป็นธรรมและมีรางวัลเป็น
ทุนการศึกษาให้นักเรียน มีประสบการณ์ มีวิทยากรที่ดีมีคุณภาพ 

 
4. กิจกรรมที่ 4 ค่ายวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และได้รับทักษะ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ปัญหา /อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
9. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
 สูงกว่าเป้าหมาย 
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10. งบประมาณ 
  10.1 การใช้งบประมาณ 

1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........37,722...................... บาท 
2. งบประมาณท่ีใช้ไป ..........36,522...................... บาท 
3. งบประมาณคงเหลือ ...........1,200 ....................... บาท 
4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม .............- ............................. บาท 
 

12. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562”มีข้อค้นพบ 

ในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเฉพาะด้าน เพ่ือให้นักเรียนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. .................................................................................  
2. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
.............................................................................................................................  ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ................................ ..................................... 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
.............................................................................................................................  ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................ ................................................. .....................................  
 

 ลงชื่อ......................................................... 
 (นางสาวชลิดา โอดบาง) 

          ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑, ๒, ๓   
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑, ๒  มาตรฐานที่ ๓   
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอำภา  เขียวดี 
    นายสุรัตน์  จี้ฟู 
    นางอรพินธ์  กันทะรัน 
    นางสาวอำไพ  สิทธิกาน 
    นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 
    นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

      ๕.๑ มีแผนงานและโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคนมีแผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ 
๕.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕.๓ พัฒนาห้องศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๕.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ๑. ครูผู้สอนทุกคน มีแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบและดำเนินการร้อยละ ๘๐  
๒. ครูผู้สอนทุกคน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ ร้อยละ ๘๐  
๓. ห้องศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ ๘๐   
๔. ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๘๐  

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูผู้สอนทุกคน ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. ห้องศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
    จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
๔. มีวัสดุ-อุปกรณ์ และสื่อที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๑. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย 

๒. แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระได้รับการพัฒนา 
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๓. โรงเรียนเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดลำพูนและมีเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา 
    จังหวัดลำพูนจำนวน ๑๗ โรงเรียน 
๔. มีระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๕. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักเรียนทุกคนมีระดับคุณภาพในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล 

 
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงาน งานบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๓  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมที่ ๑   พัฒนาห้องศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการดำเนินงาน 
ห้องศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อผู้เรียนทุกคน 
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน 
ห้องเรียนทุกห้องสะอาด มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. กิจกรรมที่ ๓  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน 
ชั้นสังคมมีบอร์ดความรู้ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
ตามเป้าหมาย   

                       สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ............๑๒,๑๓๖.................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ............๑๒,๑๓๖.................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..................๐.......................  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        …………………………………….  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  งานบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                  
มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑๖. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
....เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เรียนและเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
................................................................................................... ....... 

๑๗. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
บางห้องอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียร ทำให้การจัดการเรียนรู้บางชั่วโมงไม่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
.................................................................................................. ............................... 

๑๘. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของจังหวัดลำพูน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาห้องศูนย์ฯ เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ดำเนินงาน เช่น 

               ปรับปรุงโต๊ะ ติดเครื่องปรับการอากาศ 
 

                   ลงชื่อ................................................................. 
              ( นางสาวอำภา  เขียวดี ) 

                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ งานจัดการเรียนรู้จัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑, ๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑, ๔   
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑, ๒  มาตรฐานที่ ๓   
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอำภา  เขียวดี 
    นายสุรัตน์  จี้ฟู 
    นางอรพินธ์  กันทะรัน 
    นางสาวอำไพ  สิทธิกาน 
    นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 
    นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
      ๕.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

๕.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาครบทุกรายวิชา 
๕.๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๕.๔ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน 
 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. มีการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทุกปีการศึกษา 

๒. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาครบทุกรายวิชา 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐  
๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการร้อยละ ๗๐ ของการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

๒. มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ 
๓. ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการบรรลุตามเป้าหมาย 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 ๑. มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา เฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้น

ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๔. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๕. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักเรียนทุกคนมีระดับคุณภาพในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล 
 

๘.  ผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินงาน งานจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๓  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๔. กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร     
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรกลุ่มสาระได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน 
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงาน 

มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาครบทุกรายวิชา 
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๖. กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  
๑. แข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษาและกฎหมาย 
๒. แข่งขันบรรยายธรรม 
๓. แข่งขันสวดมนตร์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 

ปัญหา /อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ............๓,๙๕๕..................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ............๓,๙๕๕..................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .................๐.......................  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        …………………………………….  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  งานบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                  
มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
มีการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้รับรางวัล ซึ่งเป็นการสร้างชื่อสียงให้กับโรงเรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
........................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. ............................ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ควรมีการส่งเสริมการเข้าแข่งขันกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้มากกว่านี้ 

       
       ลงชื่อ................................................................. 

              ( นางสาวอำภา  เขียวดี ) 
                            ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑, ๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑, ๓  
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑, ๒  มาตรฐานที่ ๓   
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอำภา  เขียวดี 
    นายสุรัตน์  จี้ฟู 
    นางอรพินธ์  กันทะรัน 
    นางสาวอำไพ  สิทธิกาน 
    นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 
    นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
      พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ   เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ๑. เพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีระดับคุณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๕% ขึ้นไป  และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐   

๒. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ในระดับดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ในระดับดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม   ในระดับดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 ๑. คุณภาพของนักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
              เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และมีผลการประเมินการ 
              อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

๓. ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดไว้ 
๔. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๕. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักเรียนทุกคนมีระดับคุณภาพในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล 
 

๘.  ผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๕  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
ปัญหา /อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และรวดเร็ว ชัดเจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงานยี่เป็ง 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน “งานยี่เป็ง” ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ปัญหา /อุปสรรค 

การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการปกครอง จงทำให้นักเรียนไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มที่…บางกิจกรรมนักเรียนต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 
ข้อเสนอแนะ 

ขออนุญาตจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบสานมานาน…และเพ่ิมรางวัลให้มากข้ึน 
 

3. กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
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ปัญหา /อุปสรรค 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอจึงทำให้การให้ความรู้กับนักเรียนมีไม่มาก รวมทั้ง

เวลาไม่เอ้ือให้จัดกิจกรรมการรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมงบประมาณให้มากข้ึน 
 

4. กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ปัญหา /อุปสรรค 

นักเรียนไม่ได้เข้ากิจกรรมทุกคน 
ข้อเสนอแนะ 

เปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรม เป็นที่โรงเรียนเพ่ือที่นักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

5. กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจและเพ่ิมพูนประสบการณ์เก่ียวกับ
อาเซียน รวมถึงเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน  
ปัญหา /อุปสรรค 

โรงเรียนมีกิจกรรมมากจึงทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๒ การใช้งบประมา 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ............๓๗,๕๑๐................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ............๓๖,๔๑๐................. บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ................๑,๑๐๐...............  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        …………………………………….  บาท 
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๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้  สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ และประเพณีท่ีสืบสานมานาน 
2. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

การจัดกิจกรรมควรให้ทุกฝ่าย หรือทุกกลุ่มสาระฯเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
งานสืบสานยี่เป็งควรมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพ่ือให้คงประเพณีท่ีดีงานต่อไป 
 

                   ลงชื่อ................................................................. 
              ( นางสาวอำภา  เขียวดี ) 

               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการ
บริหาร  
     กลยุทธ์ที่ ๒   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ข้อที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มบริหาร        - 

๕.  วัตถุประสงค์ 

  ๕.๑ เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
  ๕.๒ .เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถดำเนินงาน
ในด้านการบริหารงานกลุ่มสาระฯ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ๕.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในด้านวิชาการ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

*  นักเรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร ๙๕ % 
* นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉลี่ย๓.๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๗๕ % 
* ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี ๗๕% 
* ผ่านการ คิด วิเคราะห์  อ่าน เขียน ระดับ ๗๕ % 
๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนดำเนินงาน  ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ 
และ ด้านธุรการได้สำเร็จตามกำหนดเวลาของโรงเรียน การดำเนินงานในด้านบริหารงานของกลุ่มสาระฯ 
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ทาง    ด้านวิชาการตลอดปีการศึกษา  
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการ  บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๒  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
 

๘.๑ กิจกรรมที่  บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผลการดำเนินงาน  

จัดหาวัสดุใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ เพ่ือใช้ในการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระ จัดหาอุปกรณ์
กลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
ปัญหา /อุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ    - 

            ๘.๑.๑ กิจกรรมที่  วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผลการดำเนินงาน   

จัดหาวัสดุ  จัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ปัญหา /อุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
๘.๑.๒ กิจกรรมที่  ๒ พัฒนาห้องเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ผลการดำเนินงาน 
  * มีเครื่อง Printer ยี่ห้อ CANON PIXMA MP๒๘๗ (All-in-one) (Print,Scan,Copy) Inkjet 
Color Printer (Print ๔๘๐๐x๑๒๐๐ dpi * ดำ ๘.๔ ppm * สี ๔.๘ ppm) พร้อมแท้ง  

* มีปลั๊กคอมพิวเตอร์อย่างดี  ๕ เมตร KN๑๒๘ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๙,๐๓๖  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๙,๐๓๖   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  -           บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         -            บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีข้อค้นพบในการ

ดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ ครูมีวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามนโยบายและตามแผนที่
กำหนดไว้ตามเป้าหมาย 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ  - 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ  - 
 
                          ลงชื่อ ............................................. 

            (นางศรีเริญ  มีพิมพ์) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน 
ให้ตรงตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนและมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหาร        - 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และ
ผล  การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผลการประเมินโครงงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

     ๕.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ
ทั้ง ๘ ประการ      

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 *  นักเรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร ๙๕ % 
      * นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉลี่ย ๓.  ไม่น้อยกว่า  
๗๕ % 
     * ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี ๗๕ % 
      * ผ่านการ คิด วิเคราะห์  อ่าน เขียน ระดับ ๗๕ % 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 *  การจัดหาอุปกรณ์ฝึก สื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  มีวัสดุ อุปกรณ์วัสดุใช้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการงานประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๗
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม  วันแสดงโครงงาน  
ผลการดำเนินงาน 

     * จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่าย จากรายวิชา 
โครงงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๒๓๒๘๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน  ๓๓  โครงงาน  รายวิชา โครงงาน
อาชีพ รหัสวิชา ง๓๓๒๘๗   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๒๒  โครงงาน รวมทั้งหมด ๕๕  โครงงาน 
     * กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๓. และผ่านคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
     * นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ หรือสินค้าท่ีนำมา
จำหน่าย สามารถนำไปหารายได้ระหว่างเรียนและอาชีพเสริมได้ 

    ปัญหา /อุปสรรค 
  * โครงงานบางส่วนไม่มีคุณภาพ ขาดการจัดการที่ดี 
  * ผลงาน/ชิ้นงาน บางอย่างไม่มีความโดดเด่น  

ข้อเสนอแนะ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไม่ควรจัดแสดงโครงงานในวันวิชาการของโรงเรียน 
๒. กิจกรรม ตลาดนัดหัดขาย 

ผลการดำเนินงาน 
      * จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่าย จากรายวิชา 
โครงงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๒๓๒๘๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน  ๓๓  โครงงาน  รายวิชา โครงงาน
อาชีพ รหัสวิชา ง๓๓๒๘๗   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๒๒  โครงงาน รวมทั้งหมด ๕๕  โครงงาน 
  * กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๓. และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน 
   * นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ หรือสินค้าท่ีนำมา
จำหน่าย สามารถนำไปหารายได้ระหว่างเรียนและอาชีพเสริมได้ 

ปัญหา /อุปสรรค – 
    *  การดำเนินงานไม่ตรงตามปฏิทิน เพราะ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมทางโรงเรียนมาก ทำให้ต้อง
เลื่อน การจัดตลาดนัดหัดขายออกไป  

      * โครงงานบางส่วนไม่มีคุณภาพ ขาดการจัดการที่ดี 
              * ผลงาน/ชิ้นงาน บางอย่างไม่มีความโดดเด่น 

  ข้อเสนอแนะ ครูที่ปรึกษาต้องดูผลงานนักเรียนก่อนวันนำสินค้ามาจะหน่าย 
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๓. กิจกรรม  การจัดการเรียนรู้งานบ้านและคหกรรม   
ผลการดำเนินงาน 
* จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานบ้านและคหกรรม   
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

4. กิจกรรม  การจัดการเรียนรู้งานประดิษฐ์   
ผลการดำเนินงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ  - 

5. กิจกรรมที่  การจัดการเรียนรู้งานเกษตร  
ผลการดำเนินงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ  - 

6. กิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานช่าง 
ผลการดำเนินงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ  - 

7. กิจกรรม  อิเล็กทรอนิกส์  
ผลการดำเนินงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ  - 

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๒,๕๗๖  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓๘,๑๑๑  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๔,๔๖๕  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         - บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีข้อค้นพบ 

ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานและการจัดการ ทักษะ
การทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก           
มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ    

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
นักเรียนบางยังขาดทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกัน  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ - 
 
 
                     ลงชื่อ ............................................ 

           (นางศรีเริญ  มีพิมพ์.) 
         ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   กลยุทธ์ที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
                                     กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                                    กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนและมาตรฐาน
ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหาร        - 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน นักเรียน ข่าวสาร และกิจกรรมทางด้านการงานอาชีพร่วมกับกลุ่มบริหารงาน
วิชาการและหน่วยงานภายนอก 

     ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
     ๕.๓ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการแข่งขันทักษะทางการงานอาชีพ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 *  มีการเผยแพร่ผลงาน นักเรียน ข่าวสาร และกิจกรรมทางด้านการงานอาชีพร่วมกับกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงาน กับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อปีการศึกษา 
      *  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการงานอาชีพระดับภูมิภาคขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
จากทุกรายการแข่งขัน 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 * นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวิชาการท่ีกลุ่มสาระฯ จัดขึ้น ระดับดีขึ้นไป  
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพส่งจำนวน ๖ รายการและเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติทั้ง ๖ รายการ ได้เหรียญทองระดับชาติ ๖ รายการ และการจัดสวนถาดแบบชื้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒) 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ นำนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพส่งจำนวน ๖ รายการ ณ จังหวัดสุโขทัย  ได้เหรียญทองระดับชาติ ๖ รายการ โดยแต่ละกิจกรรมที
การดำเนินงานดังนี้ 

๑.  งานคหกรรม   (๒ รายการ) 
ผลการดำเนินงาน 

     * ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติจำนวน  ๒ รายการ น้ำพริกม.ต้นและน้ำพริกม.ปลาย 
    ปัญหา /อุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ - 
๒. งานบ้าน    (๑ รายการ)  

ผลการดำเนินงาน 
         * ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะงานประดิษฐ์กระธงธูปเทียนแพ 

ปัญหา /อุปสรรค – 
ข้อเสนอแนะ -  

๓. งานเกษตร  (๒ รายการ) สวนถาดแบบชื้นและการจดัสวนแก้ว 
ผลการดำเนินงาน 

               * ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติจำนวน  ๒ รายการ  การจัดสวนถาดแบบชื้นได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒) 

ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

๔. โครงงานอาชีพ 
ผลการดำเนินงาน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานอาชีพ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ  - 
 

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๑,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓๑,๐๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  -  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         - บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานและได้รางวัลเหรียญ
ทองระดับชาติทุกรายการ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ - 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ - 
 
 
                     ลงชื่อ  ................................................ 

              (นางศรีเริญ  มีพิมพ์.) 
             ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่...ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ และ ๔   
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ ข้อที่  ๕  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารงานกลุ่มสาระฯ
ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความพร้อมในการใช้งานในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
 
    ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีแผนการบริหารงานกลุ่มสาระฯที่ชัดเจนบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมสีิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารงานกลุ่มสาระฯครบถ้วนสมบูรณ์  
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  .....๑......  กจิกรรม โดยมี
การดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม   การบริหารจัดการ   
ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารงานกลุ่มสาระฯ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการใช้งานในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้     
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ – 
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๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๐.  งบประมาณ 
       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........๒,๕๙๒......  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  .........๑,๖๘๓.......  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........๙๐๙.........  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          ………-………….  บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

             (...นางสาวอัจจิมา...ศิริสูตร.) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ที่ ๒ , ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ท่ี ๑, ๒, ๓ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ ที่ ๓ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๑ และ ๓ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๑. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ บนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ

ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้งพัฒนาการอ่าน 
การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  

๔. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. จำนวนนักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป  

๒. จำนวนนักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และผลการประเมิน
การ 
    อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป 

 ๓.  ค่า t-score ผลการทดสอบระชาติของนักเรียนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ 
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป     
 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และได้รับการส่งเสริมกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๑. การพัฒนาหลักสูตร 

๒. การจัดการเรียนการสอน 
๓. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. การนิเทศติดตาม 
๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๖. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
๗. ประเมินผลและรายงาน 

    
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑ กิจกรรม โดย
มีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 
  คณะครูประชุมวิเคราะห์หลักสูตร และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ให้เหมาะกับความ
แตกต่างและความถนัดของผู้เรียน 
ปัญหา /อุปสรรค 

  - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

๒. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงาน 
 คณะครูวิเคราะห์ และออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ช่วงวัย ตลอดจน มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปัญหา /อุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

๓. กิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงาน 

คณะครูดำเนินการจัดการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียน
การ 
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สอนที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 

ปัญหา /อุปสรรค 
-  อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยชำรุด เช่น โปรเจคเตอร์ เป็นต้น และไม่เพียงพอในแต่
ละรายวิชา 
-  ห้องเรียนบางห้องชำรุดใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรอนุมัติเร่งซ่อมแซม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมผู้เรียน
ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่  

๔. กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
ผลการดำเนินงาน 

คณะครูมีการวัดผล และประเมินผลอย่างเป็นระบบตามตัวชี้วัด  
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑0.  งบประมาณ 
       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ........ ๑๐,๔๘๑......  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  .........๖,๓๗๑.........  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........๔,๑๑๐........  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          ………-……………… บาท 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้   มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นงานที่ส่งเสริมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ คุณลักษณะ และศักยภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
      - 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

                   ลงชื่อ................................................................. 
      (......นางสาวอัจจิมา..ศิริสูตร...) 

                                                                                                 ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ที่ ๑,๒ , ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ที่ ๑,๒,๓ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๑ และ ๓ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ

ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. มีการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการและหน่วยงานภายนอก 
๒. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
จากการเข้าร่วมแข่งขันในทักษะต่าง ๆ 
 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ๑. ผลงานนักเรียนจากการแข่งขัน 
  ๒. การจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ 
      
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๗ กิจกรรม โดย
มีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม English and Healthy Day Camp 
ผลการดำเนินงาน 
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานความรู้ทางด้านภาษา และได้รับการส่งเสริมสุขภาพทาง
ร่างกาย และจิตใจ ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน  
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ปัญหา /อุปสรรค 
  - สถานที่ไกลกัน และไม่เอ้ืออำนวย 

     - การควบคุมเวลาในการทำกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

  - มีการบริหารจัดการด้านสถานที่จัดกิจกรรม และการควบคุมเวลาที่ดีกว่านี้ 
 

๒. กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมจัด ณ อาคารเรียน 4 มีนักเรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจในการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนดีเยี่ยม กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางด้าน
ภาษาต่างประเทศและทัศนคติในการเรียนเป็นอย่างดี 
ปัญหา /อุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

- 
๓. กิจกรรม Christmas Day 

ผลการดำเนินงาน 
     กิจกรรมจัด ณ บริเวณหน้าเสาธง และหอประชุมอินทนิล นักเรียนให้ความสนใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

ปัญหา /อุปสรรค 
  วันคริสมาสต์ มีการจัดกิจกรรม วันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งแต่เดิมมติของกลุ่มสาระฯ 
จะจัดวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพียงวันเดียวทั้งวัน โดยให้นักเรียนสายศิลป์ภาษาอังกฤษ ได้
ประมวลความรู้ของตนเองและแสดงผลงาน ตลอดจนจัดกิจกรรม และให้นักเรียนที่มีคาบเรียน
วิชาภาษาอังกฤษแต่ละชั้นมาร่วมงาน แต่เนื่องจากฝ่ายงานวิชาการไม่เห็นชอบ เกรงกิจกรรมจะ
กระทบต่อการเรียน จึงให้ย้ายไปจัดวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 
งานประกวดเดือนดาว ส่งผลให้กิจกรรมในวันนั้นได้ล่าช้าออกไปเกินกำหนด 
 

ข้อเสนอแนะ 
   ควรให้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์เพียงวันเดียวทั้งวัน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
 

๔. กิจกรรมวันตรุษจีน 
ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมจัด ณ หอประชุมอินทนิล นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมดำเนินไป
ด้วยความรวดเร็วและราบรื่น ใช้เวลา 1 คาบเรียน กิจกรรมจัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ สอดแทรก
ความรู้ทางด้านทักษะ และวัฒนธรรมภาษาจีน 
 ปัญหา /อุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
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๕. กิจกรรมแข่งขันทักษะ อบรม  สัมมนา(ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทาง) 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนและครู ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และการแข่งขันจากองค์กรภายนอก 
 

 ปัญหา /อุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

๖. กิจกรรม Go genius English Program 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือต่อยอดในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 

 
ปัญหา /อุปสรรค 

 โครงการนี้ยังไม่ได้จัดให้สำหรับนักเรียนชั้นระดับอ่ืน เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินงาน
ไม่เพียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการบริหารการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

๗. กิจกรรมพี่สอนน้องท่องโลกภาษาจีน 
ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมช่วยส่งเสริมผู้เรียนได้ประมวลความรู้ทักษะทางภาษาจีน และได้มีประสบการณ์
ถ่ายทอดไปสู่รุ่นน้องในโรงเรียนอื่นใกล้เคียงสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการแนะแนว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วย 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
  

ข้อเสนอแนะ 
- 

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑0.  งบประมาณ 
       ๑0.1การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........ ๔๐,๒๐๕.....  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  .........๓๐,๗๖๕.....  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .........๙,๔๔๐........  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          ………-……………… บาท 
 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้   มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นงานที่ส่งเสริมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ คุณลักษณะ และศักยภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
      - 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

      (......นางสาวอัจจิมา..ศิริสูตร...) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑, ๒, ๓ 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑, ๒ มาตรฐานที่ ๓ 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายเอกดน อินต๊ะปัน 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ มีแผนงานและโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

๖. เป้าหมาย 
 ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ครูผู้สอนทุกคน มีแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบและด าเนินการร้อยละ ๘๐ 
๒. ครูผู้สอนทุกคน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ ร้อยละ ๘๐ 
๓. ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๘๐ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนทุกคน ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. มีวัสดุ-อุปกรณ์ และสื่อที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย 
๒. แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระได้รับการพัฒนา 
๓. มีระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๔. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักเรียนทุกคนมีระดับคุณภาพในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล 

๘. ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน งานบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม 

โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มสาระศิลปะ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อผู้เรียนทุกคน 
ปัญหา /อุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ   - 
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๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย๑๑. งบประมาณ 
 

 10.1 การใช้งบประมาณ 
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ............๕,๘๖๕................. บาท 
๒. งบประมาณที่ใช้ไป ............๕,๘๖๕................. บาท 
๓. งบประมาณคงเหลือ ..................๐....................... บาท 
๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม ……………………………………. บาท 
 

๑1. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ งานบริหาร กลุ่มสาระการศิลปะ มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน 
และเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

บางห้องเรียนอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียรภาพ ท าให้การจัดการเรียนรู้บางชั่วโมงไม่เอ้ือให้ผู้เรียน 
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

ปรับปรุงระบบระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียรภาพ 
 

 ลงชื่อ................................................................. 
 ( นายเอกดน อินต๊ะปัน ) 

          ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. ชื่อโครงการ งานจัดการเรียนรู้จัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑, ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑, ๒, ๓ 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑, ๒ มาตรฐานที่ ๓ 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายเอกดน อินต๊ะปัน 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๕.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
๕.๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๕.๔ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน 

๖. เป้าหมาย 
 ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. มีการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาทุกปีการศึกษา 
๒. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการร้อยละ ๗๐ ของการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ 
๒. มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ 
๓. ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์สูงขึ้น 
๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการบรรลุตามเป้าหมาย 

๗. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มศิลปะ เฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๔. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๕. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักเรียนทุกคนมีระดับคุณภาพในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล 
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๘. ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๒ 

กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมดำเนินงานดังนี้ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ สื่อการสอน 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาสื่อการสอนให้

ทันสมัย 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 
 

๒. กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน 

มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑0. งบประมาณ 
 10.1 การใช้งบประมาณ 

๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ............๕๓,๗๖๓................ บาท 
๒. งบประมาณที่ใช้ไป ............๕๓,๗๖๓.................. บาท 
๓. งบประมาณคงเหลือ .................๐....................... บาท 
๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม ……………………………………. บาท 

๑1. สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงาน/โครงการ งานบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีข้อค้นพบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

มีการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
บริการงานทางดนตรีทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
.................................................................................................. ................................................................ 
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้ 
ลงชื่อ................................................................. 

 (นายเอกดน อินต๊ะปัน) 
 ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามแผน 
โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางฉวรัตน์  คำธัญ  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน  จำนวน ๘ รายการ 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามประเด็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน  ๑ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

 กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน 
ผลการดำเนินงาน   จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ สำหรับส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ครบถ้วนตรงตามเวลา 
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ปัญหา /อุปสรรค  
วัสดุอุปกรณ์ไม่พอเพียงต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา      

ข้อเสนอแนะ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  
เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา 

       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .............๒,๒๖๒......  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  .............๒,๒๖๒.....  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ................-  ...........  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม     …………………-…………  บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  บริหารจัดการกลุ่มสาระฯ  มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
 
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
เพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารตลอดปีการศึกษา 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                (.นางฉวรัตน์  คำธัญ) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   

กลยุทธ์ที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
         กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางฉวรัตน์  คำธัญ  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๕.  วัตถุประสงค์ 
          ๕.๑ . ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ บนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๕.๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้งพัฒนาการ
อ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  

๕.๔. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน ๙ รายการ 
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     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ร้อยละ ๗๐และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ ๑ (คุณภาพผู้เรียน)ของโรงเรียน 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ  
และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะสำคัญ  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

 กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน   จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำหรับส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

และส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักเรียน ได้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ส่งผลให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 
ปัญหา /อุปสรรค  

สภาพสนามไม่ได้มาตรฐาน ทำให้อุปกรณ์กีฬาเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ      
ข้อเสนอแนะ   
 ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานมากขึ้น       
 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๗,๐๔๙    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๒๗,๐๔๙    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ................-  ...........  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม     …………………-…………  บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีข้อค้นพบ 

ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๔. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ทั้งในและนอกเวลาเรียน 

๕. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
จัดระบบการใช้ การจัดเก็บและซ่อมบำรุงให้ดีกว่าเดิม 

๖. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ครูผู้รับผิดชอบ เคร่งครัดในระบบที่จัดทำขึ้น 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                (นางฉวรัตน์  คำธัญ) 
                        ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   

กลยุทธ์ที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
         กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางฉวรัตน์  คำธัญ  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๕.  วัตถุประสงค์ 
          ๕.๑ . ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ บนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๕.๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้งพัฒนาการ
อ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  

๕.๔. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ในระดับดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม   ในระดับดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔.เพ่ือให้นักเรียนนำทักษะทางกีฬาจากการเรียนการสอน ไปใช้ปฏิบัติจริง 
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๕.เพ่ือส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
๖. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียนที่มีความสามารถ 

 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๓. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
๔. นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม 
๕. นักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬามีศักยภาพสูงขึ้น 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รู้จักการทำงานเป็น
ทีม  ผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬามีศักยภาพสูงขึ้น   

๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๓  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

 กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) 
ผลการดำเนินงาน    

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  ใช้ระบบกลุ่มสีในการทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนรู้จักการวาง
แผนการทำงานเป็นทีม สามารถแสดงศักยภาพของแต่ละคนได้เต็มที่ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ปัญหา /อุปสรรค  

จำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่มสีมีความต่างกันพอสมควร ทำให้บางคณะสีต้องยกเลิกการแข่งขัน
บางรายการเพราะไม่มีนักกีฬา     

ข้อเสนอแนะ   
 -ไม่สร้างเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ปริมาณคน  

-ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้ม.ต้น ม.ปลายร่วมแข่งขันด้วยกันได้    
กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง 
ผลการดำเนินงาน    

นักเรียนได้นำทักษะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน มาวางแผนการแข่งขันและทำงานเป็นทีม สามารถ
แสดงศักยภาพของแต่ละคนได้เต็มที่ เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลงมือปฏิบัติ  โดย
ใช้เวลาช่วงพักกลางวันทำการแข่งขัน ระดับ ม.๑ กีฬาแชร์บอล  ม.๒ กีฬาฟุตบอล ม.๓ กีฬาบาสเกตบอล ม.๔ 
กีฬาวอลเลย์บอล และ ม.๕ กีฬาแบดมินตัน  ส่งผลให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ปัญหา /อุปสรรค  

บางครั้งนักกีฬาลงทำการแข่งขันล่าช้า ทำให้ไปกระทบเวลาเรียนภาคบ่าย     
ข้อเสนอแนะ   
 -กำหนดข้อตกลงให้ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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กิจกรรมที่ ๓  ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด เขต 
ผลการดำเนินงาน    

นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  จังหวัดลำพูน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีผลดังนี้ 

๑. วอลเลย์บอลชายหาด ๑๘ ปี(หญิง)    ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
๒. วอลเลย์บอลชายหาด ๑๘ ปี(ชาย)    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ 
๓. ตะกร้อ ๑๕ ปี (ชาย)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๔. ตะกร้อ ๑๘ ปี (ชาย)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๕. วอลเลย์บอล ๑๘ ปี (หญิง)  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๖. เปตอง ๑๕ ปี (หญิง)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๗. บาสเกตบอล ๑๘ ปี (ชาย)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๘. ฟุตบอล ๑๕ ปี (ชาย)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๙. ฟุตบอล ๑๘ ปี (หญิง)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๑๐. กรีฑา ๘๐๐ เมตร (หญิง)   ได้รับรางวัล ชนะเลิศ   
๑๑. กรีฑา ๑,๕๐๐ เมตร (หญิง)  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑  

ผลการดำเนินงาน   นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  
ระดับเขต จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลดังนี้ 

๑. วอลเลย์บอลชายหาด ๑๘ ปี(หญิง)    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 
๒. วอลเลย์บอลชายหาด ๑๘ ปี(ชาย)    ได้รับรางวัล เข้าร่วม 
๓. กรีฑา ๘๐๐ เมตร (หญิง)   ได้รับรางวัล เข้าร่วม   
๔. กรีฑา ๑,๕๐๐ เมตร (หญิง)  ได้รับรางวัล เข้าร่วม 

 
ปัญหา /อุปสรรค  
 ขั้นตอนจัดทำเอกสารการขออนุมัติการใช้งบประมาณ ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน(วิชาการ-งบประมาณ) 
ทำให้ต้องจัดทำหลายรอบ  
ข้อเสนอแนะ   
 -กำหนดแนวทางร่วมกันให้ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

    
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๖๘,๔๗๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๖๘,๔๗๐           บาท   
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .........-  ....   บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม     ………-…………   บาท 
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๑๑.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีข้อค้นพบ 

ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑.จุดเด่นของงาน/โครงการ 

นักกีฬาสร้างผลงาน บรรลุผลตามคำขวัญของโรงเรียน (จริยดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เด่นกีฬา 
สามัคคี) 
๒. ควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

      - 
๓.ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

- 
                  ลงชื่อ................................................................. 

                (นางฉวรัตน์  คำธัญ) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่องาน งานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

     ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 กลยุทธ์ที่ 2        ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมทั้ง
พัฒนาการอ่าน  
                                การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิบ์นฐานปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามแผน 
  โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

     มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางลาวัลย์  ขยันขาย 
กลุ่มบริหาร      กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ 

     ๕.๒ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้      

     ๕.๓ เพ่ือรับจำนวนนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

     ๕.๔ เพื่อมีหนังสือเรียนครบตามจำนวนนักเรียน 
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   ๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. กลุ่มบริหารวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 100% 

 ๒. รับ – ส่งหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ 100% 
 ๓. จำนวนนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๔. มีหนังสือเรียนครบตามจำนวนนักเรียน      
๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       1. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ 
      2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
      3.จำนวนนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
      4. หนังสือเรียนครบตามจำนวนนักเรียน 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

      - คณะครูทุกคนมีความเข้าใจในระบบงาน   
     - ผู้บริหารให้การติดตามสนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง 

 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน งานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๔  กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่ 1 .งานสารสนเทศและสารบรรณวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบมีการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่วางไว้.และได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบตามจำนวนนักเรียน 

 
ปัญหา /อุปสรรค 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีวางแผนไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการเช่น กระดาษ  หมึกเครื่องปริ้นท์ ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
๒. กิจกรรมที่  2  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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๓. กิจกรรมที่ 3  งานรับนักเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
๔. กิจกรรมที่ 4  จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายฯ 

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
      ๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,243,636.    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  1,043,636     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     200,000.    บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม               -              บาท 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานงานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน 

เป็นงานที่เอ้ือต่อการดำเนินงานในโครงการต่างๆของกลุ่มบริหารวิชาการ และเป็นงานที่ให้การ
บริการบุคลากร 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นเป็นหมวดหมู่ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ควรจัดเก็บเอกสารให้แยกเป็นหมวดหมู่ 

                   ลงชื่อ................................................................. 

             (นางลาวัลย์  ขยันขาย) 
           ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
            กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการ
บริหาร  
         กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพ    
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางลาวัลย์  ขยันขาย 
กลุ่มบริหาร      กลุ่มบริหารวิชาการ 
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๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ๕.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามศักยภาพของผู้เรียนมากข้ึน 

      

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ปีการศึกษา 2562 คณะครู มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ร้อยละ 100   

2. ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนได้รับพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้มากข้ึน ร้อยละ 100 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูได้รับการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามศักยภาพของผู้เรียนมากข้ึน 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 100% 

- ผู้บริหารให้การติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
- ผู้เรียนได้พฒันาศักยภาพตามศักยภาพของผู้เรียนมากข้ึน 
 

๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๓  
กิจกรรม   โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่ 1 .พัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการร่วมพัฒนาองค์กร เช่นการ
ประชุมทบทวนหลักสูตร, เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 steps 

 
ปัญหา /อุปสรรค 
ระยะเวลาในการพัฒนา   บุคลากรมีภาระงานมาก ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการกำหนดเวลาและเอ้ือต่อการปฏิบัติภาระงานของบุคลากรให้มีความยืดหยุ่น 
 

๒. กิจกรรมที่  2  ดาวรุ่งมุ่งอุดมศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับงานสภานักเรียน ตามแผนที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 
ปัญหา /อุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ   - 
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๓. กิจกรรมที่ 3  เพชรธีรกานท์ 
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการตามโครงการร่วมกับกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ตามแผนที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
      

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๘๑,๑๒๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๘๑,๑๒๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      -.          บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม           -         บาท 
 

๑๑.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานงานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน 

เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรยังไม่หลากหลาย และระยะเวลาค่อนข้างน้อย ภาระงานมาก 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย และให้เวลาในการปฏิบัติภาระงานมากข้ึน 

 

                    
ลงชื่อ................................................................. 

             (นางลาวัลย์  ขยันขาย) 
                    ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่    

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ                    
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ชาติและส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
                    กลยุทธ์ที่ 2   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม  
รวมทั้งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
                   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพิชยา  ชูมก 
กลุ่มบริหาร      กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์  
     ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีการศึกษาและเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน   
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๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
คิดวิเคราะห์ มีการศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน เพ่ิมเติม        
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ มีการศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน  

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ผู้เรียนได้รับการพฒันาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๔.  กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการตามโครงการดังนี้ 
ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน ม.1     
ค่ายวิชาการ ม.1 (คณิตศาสตร์)     
ค่ายวิชาการ ม.2 (ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้างสรรค์)      
ค่ายวิชาการ ม.3 (O-NET)             
ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน ม.4         
ค่ายวิชาการ ม.4 (English and Healthy Day Camp)            
ค่ายวิชาการ ม.5 (พ่ีเพ่ือน้องหนุนฝัน สู่วันสำเร็จ)      
ค่ายวิชาการ ม.5 (อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำค่า พัฒนาสู่สังคม)             
ค่ายวิชาการ ม.6 (O-NET) ) 
     
ปัญหา /อุปสรรค 
ระยะเวลาในการเข้าค่ายวิชาการ ค่อนข้างน้อย ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการกำหนดเวลาและบูรณาการการเข้าค่ายวิชาการในแต่ละระดับชั้น 
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๕. กิจกรรมที่  2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
ม.1 (ของดีจังหวัดลำพูน)     
ม.2 (ประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม-วัดสันป่ายางหลวง)                           
ม.3 (หัตถกรรมศิลป์สันกำแพง)                 
ม.4 (หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่,วัดพระสิงห์)                                   
ม.5/1 (พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา)                                             
ม.5/2-ม.5/5 (ประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย)    
ม.6/1 ม.6/2 ม.6/5 (อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ,วัดดอยคำ จ.เชียงใหม่)   
ปัญหา /อุปสรรค 

สถานที่ไปศึกษานอกห้องเรียนมีความหลากหลาย ทำให้บางระดับชั้นงบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ   ควรกำหนดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ชัดเจน 

      

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๘๙,๒๒๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  442,๙๔๑    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      -.           บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         ๕๓,๗๒๑    บาท 
 

๑๑.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานงานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน 

เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ในเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ มีการศึกษาและ
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้มากข้ึน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน 
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้บางแห่งอยู่ไกล ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างมาก 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ควรมีการกำหนดแหล่งเรียนรู้ในแต่ระดับชั้นให้ชัดเจน 

 

                   ลงชื่อ....................................................... 

             (นางพิชยา  ชูมก) 
           ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ                    
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ชาติและส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
                    กลยุทธ์ที่ 2   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม  
รวมทั้งพัฒนา   การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
                   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพิชยา  ชูมก 
กลุ่มบริหาร      กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๕.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีผลงานจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขตฯ ระดับภาคและระดับประเทศ 
     ๕.๓ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูมีผลงานจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำเสนอต่อสาธารณชน 
     ๕.๔ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ สู่มหาวิทยาลัย 
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๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป  เป็นไป
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

2. ผู้เรียน คร ู มีผลงานอันเกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
จังหวัด ระดับเขตฯและระดับภาคและระดับประเทศสูงขี้น 

3. ผู้เรียน คร ู ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  และท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการนำเสนอผลงานอันเกิดจาก
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อสาธารณชน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. โรงเรียนสนับสนุนผู้เรียนรว่มกิจกรรมค่ายวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ) 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ ระดับ 3.00 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
ตั้งไว้ 

2. นักเรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร  100% 
3. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
5. ทุกกล่มสาระฯ มีผลงานนำเสนอและเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
6. ทุกกล่มสาระฯ มีการรวบรวมผลงานอย่างน้อย 1 ครั้งและจัดแสดงต่อสาธารณชน 
7. ผู้เรียน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ) มากขึ้น 10 

% 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯมีผลงานนำเสนอและเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นตัวแทนกลุ่ม

ระดับจังหวัด เครือข่าย เขตพ้ืนที่  ระดับภาคและระดับประเทศ 
4. ผู้เรียน คณะครู ทุกกลุ่มสาระฯ มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน 
5. ผู้เรียน รว่มกิจกรรมค่ายวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

มหาวิทยาลัยอื่นๆ) 
 

๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๕ 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่ 1 . กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯมีผลงานนำเสนอและเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นตัวแทน
กลุ่ม 
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ระดับจังหวัด เครือข่าย เขตพ้ืนที่  ระดับภาคและระดับประเทศ 
ปัญหา /อุปสรรค 

ระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนค่อนข้างมีน้อย   ใช้งบประมาณมาก ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันให้มากข้ึน 
 

๒. กิจกรรมที่  2  มหกรรมวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับงานสภานักเรียน ตามแผนที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างมีน้อย   ครูมีภาระงานมาก ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะ    
 ควรมีการประชุมในการวางแผนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้มีระยะเวลา
พอควร  
เพ่ือเอ้ือต่อการเตรียมการมากขึ้น 
 

๓. กิจกรรมที่ 3  ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ม.4,ม.5) 
ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอ 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
๔. กิจกรรมที่ ๔  ต่อยอดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ม.6) 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการตามโครงการโดยบูรณาการร่วมกับค่ายวิชาการ (O-NET) ตามแผนที่วางไว้  
ทันตามกำหนดเวลา 
 
ปัญหา /อุปสรรค 

ช่วงเวลาในการดำเนินการค่ายวิชาการค่อนข้างน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนควรจัดเวลาเพื่อประมวลความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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๕. กิจกรรมที่ ๕  ค่ายพ่ีเพื่อนองหนุนฝัน สู่วันสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียน ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ) 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
    

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๖,๔๙๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๕๑๒,๙๙๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      -.           บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม       ๒๖,๕๐๐      บาท 
 

๑๑.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานงานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน 
    เป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ ตามเกณฑ์ของโรงเรียนตั้ง

ไว้     ทุกกล่มสาระฯ  กลุ่มสาระฯมีผลงานนำเสนอและเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นมีการรวบรวมผลงาน
อย ่างน ้อย 1 คร ั ้ งและจ ัดแสดงต ่อสาธารณชนและส ่งเสร ิม  ผ ู ้ เร ียน เข ้าศ ึกษาต ่อในระด ับอ ุดมศ ึกษา
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ) มากข้ึน  

๒. จุดควรพัฒนาของงาน 
กิจกรรมที่ ๒ ระยะเวลาเตรียมการค่อนข้างน้อย บุคลากรมีภาระงานมาก 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ควรให้เวลาในการระยะเวลาเตรียมการภาระงานมากข้ึน 
 

 

                   ลงชื่อ............................................ ..... 

             (นางพิชยา  ชูมก) 
           ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการนิเทศการจัดการศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
                   กลยุทธ์ที่ 2   ปฏิรูประบบการนิเทศ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร   ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพิชยา  ชูมก 
กลุ่มบริหาร      กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวปฏิรูปการศึกษา 
      
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ปีครูและบุคลากร มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม   
100% 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  3.00 ขึ้นไป ๗0% 
 ๓. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 100% 
 ๔. ผ่านการประเมินการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ 100% 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและได้รับ
การนิเทศ กำกับติดตาม 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - ครูทุกคนมีความเข้าใจในระบบงาน   

- ผู้บริหารให้การติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาการนิเทศการจัดการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑  
กิจกรรม    โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการนิเทศการจัดการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม สังเกตการการจัดการ
เรียนรูข้องครู อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

ปัญหา /อุปสรรค 
ระยะเวลาในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ไม่ต่อเนื่อง ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการกำหนดแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามให้ชัดเจน 

      

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๘๕๕    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑,๘๕๕    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      -.          บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม           -         บาท 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานงานบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน 

เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
สร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้มากข้ึน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน 
ระยะเวลาในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ไม่ต่อเนื่อง  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
ควรมีการกำหนดแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามให้ชัดเจน 

                 ลงชื่อ..................................................... 

                (นางพิชยา  ชูมก) 
                   ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  .กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๑  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน       
การแข่งขัน. 

 กลยุทธ์ที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           กลยุทธ์ที่ ๒  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
           กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวอำภา  เขียวดี..... 
นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
นางลำดวน  ติดทะ 
นางอรพินธ์  กันทะรัน 
นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มบริหาร    วิชาการ   
 ๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีคุณภาพและเป็นพลโลกที่ดี 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. มีการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกปีการศึกษา 

๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความมีจติสาธารณะ 
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     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะบรรลุตามเป้าหมาย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเลิศ 
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการ    ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  6  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมจิตอาสา  
ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนจิตอาสา ม.๔-๖ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘ โดย

นักเรียนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมได้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และได้ดำเนินการซ่อมเสริมในเวลา
ว่างของนักเรียน 

2. นักเรียนให้ความร่วมมือจนงานประสบความสำเร็จ 
3. ผลงานการพัฒนาโรงเรียนทำให้โรงเรียนสะอาด สวยงาม น่ามอง 
ปัญหา /อุปสรรค 
1. ในการทำกิจกรรมบริเวณกว้างครูผู้ควบคุมกิจกรรมมีจำนวน ๔ คน ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอเพ่ิมครูกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือช่วยในการควบคุมนักเรียน 

๒. กิจกรรมที่  ..๒  เนตรนารี  
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน 
ปัญหา /อุปสรรค 

นักเรียนบางคนขาดความมีระเบียบวินัย ความอดทน  
ข้อเสนอแนะ 

ปลูกฝังจิตสำนึกให้มากข้ึน 
๓. กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์   

ผลการดำเนินงาน 
๑. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
๒. งบประมาณท่ีได้รับนำมาใช้ในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอกับการเข้าค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน 
๓. นักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าค่าย 
ปัญหา /อุปสรรค 
๑. กิจกรรมที่เข้าค่ายภายในโรงเรียนมีมากเกินไป ห้องน้ำสำหรับอาบน้ำไม่ค่อยเพียงพอ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายแยกจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ทำให้นักเรียนไม่ได้

ทำกิจกรรมร่วม 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. หากต้องการแยกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือเข้าค่ายเชิงวิชาการ ควรแยกสถานที่เข้า

ค่าย หรือปรับช่วงเวลาเข้าค่ายให้ไม่ตรงกัน 
 

๔. กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมยุวกาชาด 
ผลการดำเนินงาน 
      ยวุกาชาดทุกคนได้ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้จากวิทยากรค่ายและมีผลงานจากการเรียนรู้
ที่ได้ฝึกปฏิบัติ  สามารถสรุปผลการเรียนรู้แต่ละฐานได้ 
ปัญหา /อุปสรรค เรื่องเวลาที่บางฐานล่าช้ากว่ากำหนด     
ข้อเสนอแนะ  ให้รักษาเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 

๕. กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นศท. ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรม 
จำนวน  ๑  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร คือ นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้ารับการฝึก
ภาค 

ปกติ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร แบบ ๓ ) ณ กองพันสัตว์ต่าง อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๖. กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมลูกเสือ 
ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานโครงการ  เข้าค่ายพักแรม   
ลูกเสือเนตรนารี ม.๑-๒ 
๑. บุคลากรลูกเสือไม่เพียงพอโดยเฉพาะผู้ชายเวลาทำกิจกรรมเข้าค่ายที่ต้องใช้แรงงาน และมี
บุคลากรชายรอเกษียณอีก ๒ คน ทำให้บุคลากรผู้ชายเหลือน้อยลง 
๒. บุคลากรลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูงมีน้อย 
๓. อุปกรณ์ลูกเสือขาดแคลน เช่นเชือกท่ีใช้ในการจัดฐานซึ่งที่ผ่านมาจะต้องยืมจากท่ีโรงเรียนอ่ืน
มา 
ลูกเสือเนตรนารี ม.๓  
๑. ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายพักแรมได้เนื่องจาก ได้จองค่ายลูกเสือหริภุญชัยแล้วพบว่าค่ายไม่ได้
รับการดูแล  ทำให้ทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้ 
๒. สพม.๓๕ มีนโยบายไม่ให้ลูกเสือเข้าค่ายในช่วงที่มีการเตรียมสอบ  O – NET    

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........๑๘๘,๔๕๔...........................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ........๑๘๘,๔๕๔...........................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .............-......................................  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          …………-………………………………. บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรมการจัดกิจกรรมจัดได้เหมาะสมกับนักเรียน 
ทำให้การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมดำเนินได้ด้วยดี  ตามลำดับขั้นตอน  ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
และได้รับประสบการณ์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้  มีทักษะชีวิต และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จัด
กิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
บางงกิจกรรมงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับที่จะเชิญวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้

นักเรียนเรื่องหารอยู่ค่ายพักแรม และไม่ควรจัดกิจกรรมซ้ำซ้อนกันทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรม การจัดตารางการเข้าค่ายพักแรมไม่ควรให้ตรงกับ
กิจกรรม 

อ่ืน ๆ ของทางโรงเรียน หรือหน่วยงานต่าง ๆ  เพราะจะทำให้บุคลากรลดลง ทำให้เกิดปัญหาการจัดระบบงาน 
 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

        (.......นางสาวอำภา....เขียวดี.......) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 3  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้  
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางลำดวน  ติดทะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานห้องสมุด 

กลุ่มบริหาร        วิชาการ 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑  โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีปริมาณหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ 

     ๕.๒  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษาค้นคว้า และการอ่าน มาก
ขึ้น 

     ๕.๓  เพื่อให้ครูนักเรียน และบุคคลทั่วไปในชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยในการศึกษาค้นคว้าทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

     ๕.๔  เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ 
 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี หนังสือ วารสาร ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้สำหรับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ร้อยละ 75% ขึ้นไป 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ข้อ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ข้อ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และการใช้บริการของห้องสมุดโดยวิธีการที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 



89 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  ร้อยละ 75 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ได้อย่างหลากหลาย 

         ๗.๒  ร้อยละ 75 ของนักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้ 
         ๗.๓  ร้อยละ 75 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ..  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  การจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์สำนักงาน   
ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

๒. กิจกรรมที่  การจัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ รายเดือนผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

๓. กิจกรรมที่  การจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้. 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

๔. กิจกรรมที่  การเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ (แข่งขันทักษะด้านวิชาการ)  
ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 

       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ..........70,458.............   บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ..........67,450................ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ............3,008................  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          ……………-……………… บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ.. พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
-  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และตามความสนใจ 
-  นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด อ่าน เขียน ด้านการแสดงออก อย่างต่อเนื่องและสามารถ
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- มีกิจกรรมที่หลากหลาย ต่อเนื่อง 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

      (.............นางลำดวน  ตดิทะ..............) 
               ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑. ชื่อโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อ ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางลาวัลย์ ขยันขาย 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตร 
กลุ่มบริหาร วิชาการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง/
สถานศึกษา 
 ๕.๒ เพ่ือให้ครูสามารถจัดทำแผนการจัดกิจกรรมที่เข้มแข็ง ของการออกแบบการเรียนรู้ 
 ๕.๓ เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสู่มาตรฐานสากล 

๖. เป้าหมาย 
 ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง/สถานศึกษา 
2. ครูสามารถจัดทำแผนการจัดกิจกรรมที่เข้มแข็ง ของการออกแบบการเรียนรู้ 
 ๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สู่มาตรฐานสากล 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูทุกคนมีความเสียสละ ตั้งใจ ให้ความร่วมมือในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 
๒. ผู้บริหารให้การติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

๗. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง/สถานศึกษา 
 2. ครูสามารถจัดทำแผนการจัดกิจกรรมที่เข้มแข็ง ของการออกแบบการเรียนรู้ 

 
๘. ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ผลการดำเนินงาน 
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โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับม.ต้น จำนวน ๑ เล่ม , หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ ระดับม.ปลาย จำนวน ๑ เล่ม ,หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ จำนวน ๘ เล่ม , หลักสูตรของกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนจำนวน ๑ เล่ม และระเบียบวัดผลประเมินผล จำนวน ๑ เล่ม 

ปัญหา /อุปสรรค 
๑. การส่งงานบางกลุ่มสาระล่าช้า ทำให้การดำเนินงานต้องคลาดเคลื่อนไป 

ข้อเสนอแนะ 
๑. กำหนดปฏิทินการส่งงานให้ชัดเจน 

 
๒. กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาต้านทุจริต ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 

ลำพูนเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

๓. กิจกรรมที่ ๓ การติดตาม ทบทวนและประเมินหลักสูตร ปี ๒๕๖๒ 
ผลการดำเนินงาน 

ได้มีการทบทวนและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ปัญหา /อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0. งบประมาณ 
 ๑0.๒ การใช้งบประมาณ 

๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕,๐๖๐ บาท 
๒. งบประมาณที่ใช้ไป ๕,๐๖๐ บาท 
๓. งบประมาณคงเหลือ - บาท 
๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม – บาท 
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๑1. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็ง ได้รับความร่วมมือ

จากครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย ทุกคนเป็นอย่างดี 
๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- 
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 
 

 ลงชื่อ................................................................. 
 (นางลาวัลย์ ขยันขาย) 

 ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานทะเบียน 
     สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ ยุทธศาสตร์ ที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                                                          เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๒.   กลยุทธ์ที ่1  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติและส่งเสริม กระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งชี้ที่   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ตัวบ่งชี้ที่   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียน 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพ่ือจัดทำ เอกสาร แบบ ปพ.๑,ปพ.๒,ปพ.๓  
     ๕.๒ และให้บริการแก่ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อ 
     ๕.๓ มีทะเบียนประวัตินักเรียนในโปรแกรม 
๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. ออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ที่จบหลักสูตร 
 ๒. สามารถรายงานนักเรียนจบหลักสูตรต่อ สพฐ. และสพม.ได้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด 
 ๓. สามารถออกเอกสารหลักฐานใบรับรองต่าง ๆ เช่น ปพ.1,ปพ.๗ ให้กับนักเรียนที่มาติดต่อ 
 ๔. สามรถให้บริการด้านเอกสารแก่ครู นักเรียนและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ 
 ๕. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนครบทุกคน 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแบบ (ปพ.๑,ปพ๒,ปพ.๓,ปพ.๖,ปพ.๗) ให้บริการแก่ครูและนักเรียนตามจำนวน 
  และถูกต้องสมบูรณ์ 
  ๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   ๑. นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ที่จบหลักสูตรได้รับเอกสารทางการศึกษาครบตามจำนวน 
                และถูกต้องสมบูรณ์ 
            ๒. มีทะเบียนประวัตินักเรียน และผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน 
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            ๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนางานทะเบียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  พัฒนางานทะเบียน  
 ผลการดำเนินงาน 
๑ .โรงเรียนมีทะเบียนประวัตินักเรียนและเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
๒. สามารถออกเอกสารทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
๓. สามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียน  
๔. นักเรียนมีบัตรประจำตัวครบทุกคน 
ปัญหา /อุปสรรค 
    นักเรียนบางกลุ่มมามาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้การจัดทำข้อมูลล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมาติดต่อกับงานทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

      ๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐,๓๘๗   บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๒๙,๗๘๗   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ       ๖๐๐   บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม                 -   บาท 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ พัฒนางานทะเบียน  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

- นักเรียนที่จบหลักสูตรได้รับเอกสารทางการศึกษาครบตามจำนวนทุกคน 
- สามารถรายงานนักเรียนที่จบหลักสูตรต่อ สพฐ.และสพม.ได่ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด 
- มีข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- บัตรประจำตัวนักเรียนจัดทำได้ไม่ครบ เพราะนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือถ่ายรูปสำหรับทำบัตร 
  และบางโอกาสเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯว่างไม่ตรงกับนักเรียน 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- กระตุ้นให้นักเรียนติดต่อฝ่ายโสตสำหรับถ่ายรูปเพื่อทำบัตร 

                   ลงชื่อ................................................................. 

               (นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ) 
                           ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑. ชื่อโครงการ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน ๑ ข้อ ๒, มาตรฐาน ๒ ข้อ ๕ 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 และความเป็นพลโลก 
๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนมารับบริการประมาณ ๕๐% 

  ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ห้องศูนย์มีความพร้อมในการใช้งาน 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 

เพ่ือการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการคิดข้ันสูง มีทักษะชีวิต 
มีทักษะการสื่อสารตามช่วงวัย มั่นใจในตนเอง และมีความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
และมีความเป็นพลโลก 
๘. ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินการงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ผลการดำเนินงาน 

ห้องศูนย์มีความพร้อมในการใช้งานมากขึ้น 
ปัญหา /อุปสรรค 

- หอ้งศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่มิดชิด มีประตูที่เป็นช่อง หน้าต่างบานเกล็ดแตกหลาย
แผ่นทำให้ฝุ่น ใบไม้จากข้างนอกเข้ามาในห้อง ท าให้ห้องดูแลยาก และทำให้บรรยากาศในห้องไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการปรับปรุงห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มิดชิดมากขึ้น เช่น เปลี่ยนประตู 
ซ่อมหน้าต่างบานเกล็ด 

- ควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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- ควรมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลาย
ช่องทาง 

      ๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑0. งบประมาณ 
 10.1 การใช้งบประมาณ 

๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .............๑,๕๐๐.................. บาท 
๒. งบประมาณที่ใช้ไป .............๑,๕๐๐.................. บาท 
๓. งบประมาณคงเหลือ ......................๐................... บาท 
๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม ……………๖๐๐……..………. บาท 

๑1. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น) 

มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

-ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อมูล 
เกี่ยวกับอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง 

-นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงท าให้ห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมใช้งานมากขึ้น 
 ๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

- ควรเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- ควรเพิ่มสาระความรู้ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมากข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- ควรมีการปรับปรุงห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือให้บรรยากาศในห้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 ลงชื่อ................................................................. 

 (นางสาวสุริยาพร ญาณตาล) 
  ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  ธนาคารโรงเรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   .ยุทธศาสตร์ที่  1   กลยุทธท์ี่  1     กลยุทธ์ที่  2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4         กลยุทธ์ที่  1     กลยุทธ์ที่  2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5          กลยุทธ์ที่  1     กลยุทธ์ที่  4 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  . 

.มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ. 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางเสาวนีย์  แสงหงษ์. 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานธนาคารโรงเรียน 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 
๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ .พัฒนาการจัดการของสำนักงานเพื่อการศึกษา โดยผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน  จำนวน       834     คน  
          ครูและบุคลากรในโรงเรียน  จำนวน       60         คน 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนมารับบริการประมาณ  50% 
           -  คณะทำงานมีการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
            -  คณะทำงานผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี ร้อยละ 80 
            -  สำนักงานมีความพร้อมในการใช้งาน 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      สำนักงานมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมระบบการทำงาน ธนาคารโรงเรียน 
การทำงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ    มีการบริการที่ดีและพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  งานธนาคารโรงเรียน..  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  .....๑......  กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  ..งานธนาคารโรงเรียน   
ผลการดำเนินงาน 
มีการดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหา /อุปสรรค 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

      
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       10.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๘๕          บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๒,๕๘๕           บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  -                   บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        -                   บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  งานธนาคารโรงเรียน มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
เชิญชวนให้นักเรียนมาเปิดบัญชีให้มากขึ้น 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

          (..นางเสาวนีย ์  แสงหงษ์...) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.  สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์โรงเรียน    
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

        กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
         มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ประเด็นพิจารณาข้อที่ 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ติดตามผลการดำเนินการและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  เพ่ือให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นางอรพินธ์   กันทะรัน 
 นางลำดวน  ติดทะ 

กลุ่มบริหาร   งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๕.๒ เพ่ือเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     ๕.๓ เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. มีวัสดุอุปกรณ์  ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามงบสนับสนุนที่ได้รับ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๒.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมการปฏิบัติงาน                  
ร้อยละ ๑๐๐                      
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   ๓. มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนได้กำหนด                                
ค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐ ในระดับดีข้ึนไป      

๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ๑. มีวัสดุอุปกรณ์  ที่เอ้ือต่อการใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                      
อย่างเพียงพอ 

      ๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น                      
                ๓. มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนได้กำหนด และบรรลุเป้าหมาย     
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
           ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรม                     
การดำเนินงานดังนี้ 

       ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       ๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       ๓. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       ๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

       ๕. ติดตามผลการดำเนินการและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

       ๖. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       ๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การดำเนินกิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับ  ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ที่เอ้ือต่อการใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                 อย่างเพียงพอ ได้จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร   เครื่องปริ้นเตอร์  ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมการปฏิบัติงาน   
ประชุมชี้แจงครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
-มาตรฐานการศึกษา/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
-การใช้โปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูผู้สอน 

๓. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐                       
ในระดับดีขึ้นไป   โดยการประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ   

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา 
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๒. ศึกษานิเทศก์  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ 
๓. เทศบาลอำเภอบ้านโฮ่ง 
๔. สมาคมผู้ปกครองนักเรียน 
๕. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. มีมีวัสดุอุปกรณ์  ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามงบสนับสนุนที่ได้รับ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมการปฏิบัติงาน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
โรงเรียนได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ 

๘๐ ๘๐ ขึ้นไป 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ 

.........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๖,๔๗๕    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๖,๔๗๕    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -         บาท 
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๑2.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

     การเตรียมความพร้อมและความร่วมมือของบุคลกรทุกฝ่าย  ในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการพัฒนาระบบข้อมูล  โดยการเพ่ิมการใช้โปรแกรมการ
ปฏิบัติงาน  ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้าน   และสะดวกในการใช้  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  นิเทศ
การจัดทำมาตรฐานการศึกษา   มีการปรับแก้ไขข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร ให้ถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
     ควรเพิ่มเติมระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกงาน  และสะดวก 

ในการนำข้อมูลไปใช้  และเป็นปัจจุบัน  ควรมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน  งบประมาณในการดำเนินงานการจัดทำเอกสารไม่เพียงพอ  เพราะมีการปรับแก้หลายครั้ง  ทำให้ต้อง
บันทึกเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม  ในระหว่างการปฏิบัติงาน  คือได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาใหม่   ทำมาตรฐานการศึกษาใหม่  และได้จัดทำเอกสารเพ่ือการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ( IQA)  และการจัดทำเอกสารน่าจะมีบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม  ในการ
ดำเนินการอย่างเพียงพอ  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
             ควรมีการติดตาม นิเทศการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จากฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ                    
มีปฏิทินดำเนินการที่ชัดเจน  และในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  ควรจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง                           
ทุกปีการศึกษา  เพ่ือสนองจุดเน้น  และจุดที่ควรพัฒนาและมีความชัดเจนในการนำไปใช้    
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

     (....นางอรพินธ์  กันทะรัน.....) 
      ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  นโยบายและแผน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงตาม
แผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายนิพล  ปลุกเสก 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ นโยบายและแผน 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1 จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
5.2 กำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
5.3 ประสานงานการในการรายงานความก้าวหน้าและการประเมินงาน/โครงการตามแผน 
5.4. สรุปผลและรายงานผลการประเมินงาน/โครงการ 
5.5 ประเมินการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
5.6.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 10 เล่ม และแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 30 เล่ม 

2. มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางทุกกิจกรรมงานโครงการของฝ่าย / งานต่าง ๆ 
3. มีการประเมินงาน/โครงการครบ 100 % 
4. มีสรุปผลการดำเนินงาน /โครงการและผลการประเมินร้อยละ 75 ไม่ต่ำกว่าดี 
5. มีรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปี 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี  

2. มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางทุกกิจกรรมงานโครงการของฝ่าย / งานต่าง ๆ 
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3. มีการประเมินงาน/โครงการ 
4. มีสรุปผลการดำเนินงาน /โครงการ 
5. มีรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปี 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 10 เล่ม และแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 30 เล่ม 
2. มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางทุกกิจกรรมงานโครงการของฝ่าย / งานต่าง ๆ 
3. มีการประเมินงาน/โครงการครบ 100 % 
4. มีสรุปผลการดำเนินงาน /โครงการและผลการประเมินร้อยละ 75 ไม่ต่ำกว่าดี 
5. มีรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปี. 

 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  นโยบายและแผน  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  2  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้งานในสำนักงานงบประมาณ ได้ครบ 
 
ปัญหา /อุปสรรค  
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

๒. กิจกรรมที่ 2. การพัฒนางานนโยบายและแผน  
2.1 การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 
งานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจำปี 

การศึกษา 2562 ดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหารงานและโครงการต่างๆ ดังนี้ 
1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที ่ รายการ 
จำนวน

คน 
จำนวน

เงิน 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ฯ รวม 

๑ เงินคงเหลือยกมา  -  -      ๑๒๑,๒๕๐    ๒๑๗,๘๕๘  ๑,๗๕๓,๖๔๕.๕๗  ๒,๐๙๒,๗๕๓.๕๗  

๒ เงินอุดหนุนรายหัวฯ  -  -  -  -  -                -    

    ชั้น ม.ต้น  ๔๙๖   ๓,๕๐๐   ๑,๗๓๖,๐๐๐   -  - ๑,๗๓๖,๐๐๐  

    ชั้น ม.ปลาย  ๓๓๘  ๓,๘๐๐    ๑,๒๘๔,๔๐๐   -  -     ๑,๒๘๔,๔๐๐  

๓ ค่าหนังสือยืมเรียน  -  -  -  -  -                -    
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ที ่ รายการ 
จำนวน

คน 
จำนวน

เงิน 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ฯ รวม 

    ชั้น ม. ๑  ๑๖๓ ๗๖๔      ๑๒๔,๕๓๒   -  -       ๑๒๔,๕๓๒  

    ชั้น ม. ๒  ๑๖๓ ๘๗๗      ๑๔๒,๙๕๑   -  -       ๑๔๒,๙๕๑  

    ชั้น ม. ๓  ๑๗๓ ๙๔๙      ๑๖๔,๑๗๗   -  -       ๑๖๔,๑๗๗  

    ชั้น ม. ๔  ๑๒๓ ๑,๓๑๘      ๑๖๒,๑๑๔   -  -       ๑๖๒,๑๑๔  

    ชั้น ม. ๕  ๑๒๓ ๑,๒๖๓     ๑๕๕,๓๔๙   -  -       ๑๕๕,๓๔๙  

    ชั้น ม. ๖  ๑๐๕ ๑,๑๐๙     ๑๑๖,๔๔๕   -  -       ๑๑๖,๔๔๕  

๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน  -  -  -  -  -                 -    

    ชั้น ม.ต้น  ๔๙๖ ๔๕๐     ๒๒๓,๒๐๐   -  -       ๒๒๓,๒๐๐  

    ชั้น ม.ปลาย  ๓๓๘ ๕๐๐     ๑๖๙,๐๐๐   -  -       ๑๖๙,๐๐๐  

๕ ค่าอุปกรณ์การเรียน  -  -  -  -  -                 -    

    ชั้น ม.ต้น  ๔๙๖ ๒๑๐      ๒๐๘,๓๒๐   -  -  ๒๐๘,๓๒๐  

    ชั้น ม.ปลาย ๓๓๘ ๒๓๐      ๑๕๕,๔๘๐   -  -   ๑๕๕,๔๘๐  

๖ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 -  - -   -  -                -    

    ชั้น ม.ต้น  ๔๙๖ ๘๘๐  -    ๔๓๖,๔๘๐   -     ๔๓๖,๔๘๐  

    ชั้น ม.ปลาย  ๓๓๘ ๙๕๐  -    ๓๒๑,๑๐๐   -  ๓๒๑,๑๐๐  

๗ เงินระดมทรัพย์ฯ  ๘๓๔ ๓,๔๕๐  -       ๒,๘๗๗,๓๐๐  ๒,๘๗๗,๓๐๐  

๘ ค่าเช่าจำหน่ายอาหาร  -  -  -  -          ๗๕,๐๐๐          ๗๕,๐๐๐  

๙ อ่ืนๆ  -  -  -  - ๘๓,๕๗๓.๔๓ ๘๓,๕๗๓.๔๓ 

รวม   ๔,๗๖๓,๒๑๘   ๙๗๕,๔๓๘  ๔,๗๘๙,๕๑๙ ๑๐,๕๒๘,๑๗๖ 

 
หักค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ ค่าสาธารณูปโภค ๗๙๕,๐๐๐  
๒ ไปราชการ ๓๓๐,๐๐๐  
๓ น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๙๐,๐๐๐  
๔ ค่าซ่อมแซมวัสดุกลาง ๗๐,๐๐๐  
๕ เอกสารสิ่งพิมพ์ ๑๙๖,๗๐๐  

รวม ๑,๕๘๑,๗๐๐  
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งบตามโครงสร้างบริหาร 

กลุ่มบริหาร 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบอุดหนุน
กิจกรรม 

เงินรายได้ งบอ่ืนๆ รวม 

1. งานวิชาการ ๗๗๖,๒๘๒ ๙๕๓,๘๘๐ ๘๐๑,๖๒๐ ๑๘๙,๑๐๐ ๒,๗๒๐,๘๘๒ 
- ค่าหนังสือเรียน - ๑,๒๑๐,๑๔๘ - - ๑,๒๑๐,๑๔๘ 
2. งานงบประมาณ ๘๗,๐๓๖ - ๒๑,๖๑๗ - ๑๐๘,๖๕๓ 
- เครื่องแบบนักเรียน - ๓๙๔,๐๐๐ - - ๓๙๔,๐๐๐ 
- อุปกรณ์การเรียน - ๓๗๒,๖๒๐ - - ๓๗๒,๖๒๐ 
3. งานบุคคล ๘๕,๘๓๐ - ๑๔,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๒๓๔,๘๓๐ 
- ค่าจ้างบุคลากร  - ๒,๖๐๑,๑๘๐ - ๒,๖๐๑,๑๘๐ 
4. งานกิจการนักเรียน ๑๘๙,๔๘๗ - ๗๔,๗๐๐ ๑๖๖,๙๘๐ ๔๓๑,๑๖๗ 
5. งานทั่วไป ๓๑๓,๙๙๐ - ๑๙๒,๗๓๖ ๒๒๒,๔๐๐ ๗๒๙,๑๒๖ 

รวม ๑,๔๕๒,๖๒๕ ๒,๙๓๐,๖๔๘ ๓,๗๐๕,๘๕๓ ๗๑๓,๔๘๐ ๘,๘๐๒,๖๐๖ 
 

1.1  งบบริหารกลาง    ๑๔๓,๘๗๐  บาท 
รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๑๐,๕๒๘,๑๗๖ บาท 

 
ปัญหา /อุปสรรค  

ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
2.2 การควบคุมการเบิกจ่าย ตามแผนงานโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีการควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มการขออนุญาตดำเนินงาน

ตามแผน 
2. ใช้แบบบันทึกการเบิกจ่าย ตามแผนงานโครงการ โดยแยกตามกลุ่มบริหารงานและงาน

โครงการแต่ละโครงการ 
3. ใช้โปรแกรม MS Excel บันทึกยอดการเบิกจ่ายทรัพยากรในโครงการ 

ปัญหา /อุปสรรค  
1. เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน มีคาบสอนมาก ทำให้การดำเนินงานเอกสารการเบิกจ่ายตาม

แผนงานโครงการอาจล่าช้าเป็นบางครั้ง 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 
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2.3  การรายงานความก้าวหน้างาน/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในภาคเรียนเรียนที่ 1/2562  ครบทุกงานโครงการ   
2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในภาคเรียนเรียนที่ 2/2562  ครบทุกงานโครงการ 

ปัญหา /อุปสรรค  
1. ในช่วงการประเมินความก้าวหน้าโครงการในภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นช่วงที่ไวรัสโควิด-19 

ระบาดทำให้โรงเรียนปิด คณะครูทำงานอยู่ที่บ้าน ทำให้การประสานงานในการส่งเอกสารเป็นไป
ด้วยความยุ่งยาก ล่าช้า  

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
2.4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
ผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้มีมาตรการในการควบคุมโรค ไม่ให้มีการ
ประชุมจำนวนมาก ทำให้การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่สามารถทำได้ 
จึงให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานตามแบบฟอร์มที่ทางงานนโยบายและแผนได้จัดทำขึ้น 

 
ปัญหา /อุปสรรค 

1. การติดตามส่งเอกสารรายงานโครงการ ค่อนข้างช้าเนื่องจากเป็นช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด 
โรงเรียนปิด ทำให้การประสานงาน ติดตามงาน ช้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
     -  
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 45,558  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  13,000  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  32,558  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        -          บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  นโยบายและแผน  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

โรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความร่วมมือจากคณะครู กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการเป็นอย่างดี 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
ระบบการรับส่ง-เอกสาร การดำเนินตามแผนงานโครงการ ให้สะดวกและรวดเร็ว 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

              (   นายนิพล  ปลกุเสก   ) 
                        ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ งานควบคุมภายใน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรนุช  เรือนคำ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุมภายใน 
กลุ่มบริหาร        งบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนให้สมบูรณ์ 
     ๕.๒ เพ่ือวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
     ๕.๓ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) งานควบคุมภายในมีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบร้อยละ ๑๐๐  
    ตามงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร 
๒) การดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทุกด้านทำได้ตามกำหนดการร้อยละ ๑๐๐ 
๓) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

              ส่งตามกำหนดเวลา 
  ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑) โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑) ได้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบตามที่กลุ่มงานกำหนด  
๒) การดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทุกด้านทำได้ตามท่ีกลุ่มงานกำหนด 
๓) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีเสร็จภายในเวลาที่หน่วยงาน 

              ต้นสังกัดกำหนด 
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงาน งานควบคุมภายใน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑  กิจกรรม โดยมีผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 

๓.  กิจกรรมที่ ๑  งานควบคุมภายใน 
 ผลการดำเนินงาน 
 ๑.๑ ด้านปริมาณ  ผลงานที่ได้ 

๑) ได้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบร้อยละ ๑๐๐  
    ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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๒) การดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทุกด้านทำได้ตามกำหนดการ 

    ร้อยละ ๑๐๐ 

๓) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
    ส่งตามกำหนดเวลา 

       ๑.๒ ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ปัญหา /อุปสรรค - 
 ข้อเสนอแนะ - 

 ๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๐.  งบประมาณ 

       การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๒,๘๕๕  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๒,๘๕๕  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ   ๐  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         ๐ บาท 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน 

โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งตามกำหนดเวลา 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 

ลงชื่อ 
         (นางสาวอรนุช  เรือนคำ) 

         ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มบริหาร        งบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
     ๕.๒ เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
           การดำเนินงานของโรงเรียน 
     ๕.๓ เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) ได้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการครบตามที่กลุ่มงานกำหนด 
๒) การดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทุกด้านเป็นไปตามท่ีกลุ่มงานกำหนด 
๓) บุคลากรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนได้สะดวก 
    และรวดเร็ว 

  ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
               และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑) มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
๒) มีสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

              ของโรงเรียน 
๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงาน งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  
๑  กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

๔.  กิจกรรมที่ ๑  งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 
 ผลการดำเนินงาน 
๑) มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
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๒) มีสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
              ของโรงเรียน 

๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 ปัญหา /อุปสรรค - 
 ข้อเสนอแนะ - 

 ๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๐.  งบประมาณ 

       การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๗,๘๘๕  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๗,๘๘๕  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ   ๐  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         ๐ บาท 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๔. จุดเด่นของงาน 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ 

๕. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- 

๖. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 

ลงชื่อ 
         (นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม) 

                  ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ   งานพัฒนางานการเงิน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามแผน 
                      โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ข้อ 2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ข้อ 6  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุภาพร  เป็งปิง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานการเงิน    

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ พัฒนางานการเงินให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ระบบงานการเงินของโรงเรียน  ทำงานอย่างเป็นระบบ  สะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  ความพึงพอใจในการรับบริการของบุคลากร 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

      ผลการดำเนินงาน 

ได้รับวัสดุ  ครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำงานให้เป็นระบบ  สะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
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ข้อเสนอแนะ  - 
       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

◻ ต่ำกว่าเป้าหมาย   
🗹  ตามเป้าหมาย   
◻  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 9,380  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  9,380  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  - บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        -  บาท 
 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานพัฒนางานการเงินมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีได้รับนำมาใช้ในการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว                  
ในการบริการ 

2. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

- 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

- 
 
 
                   ลงชื่อ  

         (นางสาวสุภาพร   เป็งปิง) 
                         ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  งานสำนักงานพัสดุ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

ข้อที่     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     ข้อที่  2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่     2.   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอำไพ  สิทธิกาน 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพัสดุและสินทรัพย์ 
กลุ่มบริหาร        กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

             พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  มีวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้บริการอย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างเป็นระบบและถูกต้อง      
      ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            งานพัสดุได้ดำเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุและเกิดผลดีและ
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

            โรงเรียนมีเอกสารวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอและใช้งานได้ดีไว้ให้บริการ 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  งานสำนักงานพัสดุ  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๓  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม ตรวจสอบวัสดุถาวร.   
ผลการดำเนินงาน 
ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ 
ปัญหา /อุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
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๒. กิจกรรมที่  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 และรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย

แล้ว 
ปัญหา /อุปสรรค 

การตรวจสอบพัสดุของคณะกรรมการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ. 
ข้อเสนอแนะ  - 
 

๓. กิจกรรมที่  การจัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาง่าย
และลอดภัย 
ผลการดำเนินงาน 
มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ 
ปัญหา /อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       10.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...............12,733............... บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ...............12,473............... บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ...................260....................บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        …………...…1,200………….....บาท 
.๑1. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  ...งานสำนักงานพัสดุ.....  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

............................................................................................................................. ............................ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
ระยะเวลาในการทำงานไม่ตรงตามท่ีกำหนดไว้ 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                (นางสาวอำไพ  สิทธิกาน) 
                              ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์โรงเรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
ข้อที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

3.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ข้อที่  2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      ตัวบ่งชี้ท่ี     2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอำไพ  สิทธิกาน 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพัสดุและสินทรัพย์ 
กลุ่มบริหาร        กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

             พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 มีวสัดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการ 

      ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตลอดจนครุภัณฑ์ เพียงพอและมีสภาพใช้งานได้ดี 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

                  สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 
๘.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการ  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์โรงเรียน  ประกอบด้วยกิจกรรม 
จำนวน  ....1...  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
            กิจกรรมที่  ....1.. การซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ –ครุภัณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน 
มีการซ่อมแซมบำรุง รักษาสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปัญหา /อุปสรรค 

วัสดุ-ครุภัณฑ์มีการชำรุดจำนวนมาก ทำให้งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 
       10.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...............๗๐,๐๐๐..............บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ..............๗๐,๐๐๐...............บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ....................-......................บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม       ……………36,153………….…บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์โรงเรียน มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการใช้งานได้ตามปกติ 
๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

เพ่ิมงบประมาณของโครงการ 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เบื้องต้นในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์บางประเภท..เพ่ือเป็นการ
บำรุงรักษา ให้สามารถใช้ครุภัณฑ์ได้นานขึ้นและเป็นการช่วยลดงบประมาณ. 
 

 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                (นางสาวอำไพ  สิทธิกาน) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิต

สาธารณะบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายนิพล  ปลุกเสก 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานงบประมาณ 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1  พัฒนากระบวนการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ประการ 
5.2  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) 
 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนตัวแทนห้องละ 5 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นนักเรียนแกนนำเยาวชนคนดีของแผ่นดินใน
ชั้นเรียน 

2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่
อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ   

2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 1. นักเรียนตัวแทนห้องละ 5 คน ผ่านการเข้าเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  โรงเรียนสุจริต  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  2  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมที่การดำเนินงานดังนี้ 

๕.  กิจกรรมที่ 1 การอบรมนักเรียนค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
ผลการดำเนินงาน 
1. ไม่ได้ดำเนินการจัดค่ายอบรมสำหรับนักเรียนแกนนำค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  
2. มีการดำเนินการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรต้านการทุจริตในคาบแนะแนวของแต่ละ

ห้องเรียน 
ปัญหา /อุปสรรค  

1. หาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินไม่ได้ 
จึงไม่ได้ดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

      
๑. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
ผลการดำเนินงาน 
1. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของบุคลากรในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกระบวนงานด้านการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันทุจริต 
 

ปัญหา /อุปสรรค  
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 8,625  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  0   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  8,625  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        -          บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  โรงเรียนสุจริต  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

โรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือส่งเสริมนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตั้งไว้ และได้รับ
ความร่วมมือจากคณะครู กลุ่มงาน เป็นอย่างดี 

 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
1. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกระบวนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ

ป้องกันทุจริต 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

              (   นายนิพล  ปลกุเสก   ) 
                          ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล. 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้ง
พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         กลยุทธ์ที่  ๑    ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนรู้และการบริหาร  
         กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่   นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิลาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
กลยุทธที่ ๓ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายสุทน   คุ้มเสม 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................  

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารบุคคล 
๕.  วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ มีข้อมูลบุคลากรครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 ๕.๒ มีการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ 

      ๕.๓ มีการให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน           

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของตนเองได้ 
  - บุคลากรได้รับการพัฒนา ได้ศึกษาดูงานจากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา 
  - บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - วัสดุดำเนินงานพัฒนาบุคลกร 
     - ค่าเดินทางไปประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
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  - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 
  - ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญ 
  - การมอบของขวัญและเยี่ยมไข้     
 
 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานบุคลากรได้จัดทำข้อมูลและพัฒนางานบุคลากรให้ต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
 - โรงเรียนบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 80 % ขึ้นไปและมีผลงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
80% ขึ้นไป 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  ๗.๑  โรงเรียนบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 80 % ขึ้นไปและ 
           ๗.๒   มีผลงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 80% ขึ้นไป 
 

๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล    ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑  
โครงการและ  ๕.  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ผลการดำเนินงาน 
มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลอย่า 
พอเพียง 
ปัญหา /อุปสรรค 
การจัดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดการ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 

๒. กิจกรรมที่  กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ และเชิดชูเกียรติบุคลากร 
ผลการดำเนินงาน 
มีการมอบช่อดอกไม้  โล่รางวัล เกียรติบัตรให้กับบุคลากรตามโอกาส 
ปัญหา /อุปสรรค 
       - 
ข้อเสนอแนะ 
  - 

๓. กิจกรรมที่  การจ้างบุคลากร 
ผลการดำเนินงาน 
มีการจ้างบุคลากรจำนวน ๒๔ คน ปฏิบัติหน้าที่และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหา /อุปสรรค 
       - 
ข้อเสนอแนะ 
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  - 
๔. กิจกรรมที่  งานมุฑิตาจิต 

ผลการดำเนินงาน 
มีการงานมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการจำนวน  ๒ คนสร้างความรักความผูกพันระหว่าง 
บุคลากรที่เกษียนกับสถาบัน เกิดความประทับใจ 
ปัญหา /อุปสรรค 
       - 
ข้อเสนอแนะ     - 

๕. กิจกรรมที่  ปีใหม่ครู 
ผลการดำเนินงาน 
มีการจัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนสร้างความรักความสามัคคีระหว่าง 
บุคลากร เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ 
ปัญหา /อุปสรรค 
       - 
ข้อเสนอแนะ 
  - 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ผลการดำเนินงาน 
มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และร่วมกันค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งเพ่ือประกอบในการทำแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไปต่อไป  
ปัญหา /อุปสรรค 
       - 
ข้อเสนอแนะ 
  - 

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       10.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         ๒,๖๓๘,๓๓๙  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป            ๒,๐๘๓,๙๗๒  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ             ๕๕๔,๓๖๗  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          …………………………………….  บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ  ............พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล.................  มีข้อค้นพบ  

ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
เป็นการพัฒนาบุคลากรที่จะน้ำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
เป็นการสร้างระบบงานให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
การติดตามงานควรมีอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้ง 
 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

               - 
 
                   ลงชื่อ    นายสุทน  คุ้มเสม 

     (.....................................) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
1. ชื่อโครงการ “งานพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562” 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2,3 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที ่ 

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1,2 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวชลิดา โอดบาง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มบริหาร งานบุคคล 

5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนารายการกระจายเสียงโรงเรียนวารสาร แผ่นพับ บัตรอวยพรปีใหม่ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ข่าวสารของโรงเรียนได้รับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้สาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
และหลากหลายรูปแบบ 
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ข่าวสารของโรงเรียนได้รับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้สาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
และหลากหลายรูปแบบ 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

คณะครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ทันเวลา 
8. ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานงานประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย กิจกรรม จำนวน .....1...... 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 1 “งานพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562” 
ผลการดำเนินงาน 
คณะครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ทันเวลา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา /อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

10. งบประมาณ 
 10.1 การใช้งบประมาณ 

1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........40,343...................... บาท 
2. งบประมาณท่ีใช้ไป ..........30,283...................... บาท 
3. งบประมาณคงเหลือ ..........10,060....................... บาท 
4. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม .............- ............................. บาท 

11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน “งานพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562” มีข้อค้นพบ 

ในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

เป็นงานส่วนร่วมที่ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ สถานการณ์ ดังนั้นการประมาณการณ์งบประมาณจึงค่อนข้าง 
เป็นไปได้ยาก 
2. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 

.............................................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 

.............................................................................................................................   
 

ลงชื่อ................................................................. 
 (นางสาวชลิดา โอดบาง) 

 ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
1. ชื่อโครงการ  งานพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ข้อที่ 3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนัยา  หมื่นจำปา 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  บุคคล 

กลุ่มบริหาร  บุคคล 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้การดำเนินงานสารบรรณของโรงเรียนเป็นระบบและทันเวลา 
5.2 เพ่ือบริการการถ่ายเอกสารให้กับกลุ่มงานต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. งานสารบรรณมีเจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน 
2. งานสารบรรณมีเครื่องถ่านเอกสารบริการงานเอกสารให้กลุ่มงานต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 งานสารบรรณมีระบบการทำงานตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบปฎิบัติราชการ 

7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

2. แฟ้มเอกสารการดำเนินงาน 

8. ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานโครงการงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 2 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 

ผลการดำเนินงาน 

1) เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

2) แฟ้มเอกสาร หนังสือราชการ ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
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ปัญหา/อุปสรรค 

 การจัดทำคำสั่งปฎิบัติงานในโรงเรียนตามกิจกรรมต่างๆ ล่าช้า เนื่องจากไม่ต้นเรื่องและไม่
สามารถระบุ บุคคลปฎิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอให้แต่ละกลุ่มงาน โครงการ กิจกรรมจัดทำคำสั่งเอง เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและความ
เหมาะสมกับบุคคลที่ปฏิบัติ 

2. กิจกรรมที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 20,00 บาท 
ปัญหา/อุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ  - 

๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 42,328  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  42,328  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        -          บาท 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้  

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

                   ลงชื่อ................................................................. 
              (   นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา   ) 

                          ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “ส่งเสริมระเบียบวินัย” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมระเบียบวินัย 

กลุ่มบริหาร        งานกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียน  90%  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังระเบียบวินัย 

 - นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  90%  ขึ้นไปมีระเบียบวินัย 
 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่ 
              สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม อยู่ในระดับดี (2) ขึ้นไป 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - การจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 
- พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “ส่งเสริมระเบียบวินัย” ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๓  กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
   ๑.๑ ประกวดมารยาทไทย 
                     โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๔ ก.พ. ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  ๑.๒ ประกวดเยาวชน  ต้นแบบ 
  โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
  ๑.๓ แข่งขันกีฬา 
  โดยจัดขึ้นช่วงวันที่ ๓ – ๗ ก.พ. ๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  ๑.๔ บำเพ็ญประโยชน์ 
  โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
  ๑.๕ ประกวดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  โดยจัดขึ้นตลอดภาคเรียน โดยมีคณะกรรมการของแต่ละสี ประเมินให้คะแนนทุกวัน   
 

๒. กิจกรรม ควบคุมความประพฤติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
      ๒.๑ จัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
      โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๔ พ.ย. ๖๒  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

                 มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน ๒๕ คน   
      ๒.๒ ตรวจเครื่องแต่งกาย 
         โดยจัดขึ้นทุกวันอังคาร สัปดาห์แรกของเดือน  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                 ๒.๓ รณรงค์เสริมสร้างระเบียบวินัย  
       โดยจัดขึ้นในคาบประชุมรวมทุกเดือน และมีการอบรมหน้าเสาธงทุกวัน  ณ โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง 
       ๒.๔ งานบันทึกประวัตินักเรียน 
       โดยทางเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียนจัดทำทุกวัน ซึ่งคณะครูสามารถแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของ นักเรียนผ่านช่องทาง LINE กลุ่มแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 3. กิจกรรม พัฒนาระเบียบวินัย   เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 

๓.๑  การดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสะอาด 
โดยแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแยกตามสี แล้วมีคณะกรรมการประจำสีออกประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ทุกเช้า แล้วจะมีการแจ้งผลทุกวันจันทร์ว่าสีไหนบ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยสีที่ผ่านเกณฑ์การ 
      ประเมินจะมีการเชิญธงสีขึ้นสู่ยอดเสาของแต่ละสี 
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๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน   -   
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ๘๐ ๘๐ 
๒. กิจกรรมควบคุมความประพฤติ ๘๐ ๘๐ 
๓. กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย    ๘๐ ๘๐ 

             ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
    ต่ำกว่าเป้าหมาย   
    ตามเป้าหมาย   
    สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(     ) เงินระดมทรัพยากร 
(     ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(     ) เงินอ่ืนๆ  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................๔,๑๐๐.....................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๔,๑๐๐......................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........................-...........................  บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  “ส่งเสริมระเบียบวินัย” มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

- เป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  
- เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- กิจกรรมในการส่งเสริมระเบียบวินัยมีน้อย โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มากและหลากหลาย
รูปแบบ 

                   ลงชื่อ................................................................. 

              (นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  

                                    กลยุทธ์ที่ ๒  ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กไร้
สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว และเด็กไทยที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางศรีเริญ มีพิมพ์  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร        กิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๕.๒ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียน  คัดกรอง ป้องกันและแก้ไข คลาสรูมมิตติ้ง ส่งต่อ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูที่ปรึกษา รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน  มีการคัดกรอง ป้องกันและ
แก้ไข ส่งต่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและพบปะผู้ปกครองคลาสรูมมิตติ้ง  
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน  มีการคัดกรอง ป้องกันและแก้ไข ส่งต่อ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ครบ ๑๐๐ % 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

         ๑  กิจกรรมที่  กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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ผลการดำเนินงาน 
ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนรายบุคคล และเยี่ยมบ้านครบ ๑๐๐ % 
ปัญหา /อุปสรรค ครูไม่ส่งเอกสารเยี่ยมบ้านในระยะเวลาที่กำหนด 
ข้อเสนอแนะ - 

   ๒.  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมคลาสรูมมิตติ้ง  กิจกรรมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองและประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๖๐ คน คนละ ๑๕ บาท ) 

ผลการดำเนินงาน  มีการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
ปัญหา /อุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ  - 

       
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๔,๙๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓๔,๙๐๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  -  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          -   บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน  มีการคัดกรอง ป้องกันและ
แก้ไข ส่งต่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ครบ ๑๐๐ %  

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ-  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ  - 
 
 
                   ลงชื่อ   

         (นางศรีเริญ  มีพิมพ์) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ยุทธศาสตร์ที ่๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
            กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้ง
พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
            กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  ๑.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

                                     ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ 
 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

      ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น  
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจาก
ไซเบอร์ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอำภา  เขียวดี 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

กลุ่มบริหาร        กิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

    .ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
เดียวกับมาตรฐานสากล 
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๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. ครูทุกคนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเป้าหมาย 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับดีเยี่ยม   
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม.จริยธรรม....  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ....๕... 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑..ประกวดมารยาทไทย  
ผลการดำเนินงาน 

๑. นักเรียนทุกห้องเข้าร่วมกิจกรรม…คิดเป็นร้อยละ…๑๐๐… 
     ๒. ครูประจำชั้นและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ปัญหา /อุปสรรค 

ปีการศึกษา…๒๕๖๒…โรงเรียนมีกิจกรรมมากจึงทำให้การจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ล่าช้า…และนักเรียนมีเวลาน้อยในการฝึกซ้อม 

ข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษาต่อไปควรจัดกิจกรรมต้น ๆ ภาคเรียนที่ ๒…เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรมที่  ๒.กิจกรรมพบพระชำระใจ  
ผลการดำเนินงาน 
๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม…ร้อยละ…๑๐๐  
๒. การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี 
ปัญหา /อุปสรรค 
๑.วันเวลาของการจัดกิจกรรมตรงกับวันพระทำให้ไม่มีพระมาจัดกิจกรรม  
๒.การจัดกิจกรรมต้องเปลี่ยนเป็นวันพุธเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
๑.การจัดกิจกรรมควรจัดให้กับนักเรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน 
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กิจกรรมที่  ๓ .กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
ผลการดำเนินงาน 
๑. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
ปัญหา /อุปสรรค 
งบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมงบประมาณ 
 

 กิจกรรมที่  ๔ .กิจกรรม คนดีศรีธีรกานท ์
ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหา /อุปสรรค 
นักเรียนส่งแฟ้มสะสมงานช้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีกิจกรรมมาก  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการแจ้งให้นักเรียนเตรียมตัวตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  
 

กิจกรรมที่  ๕. กิจกรรม หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 
ผลการดำเนินงาน 

มีการจัดอบรมนักเรียน มีนักเรียนแกนนำของห้อง 
ปัญหา /อุปสรรค 

ไม่ได้ดำเนินการตามท่ีอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนมีกิจกรรมมาก 
ข้อเสนอแนะ 

บูรณาการกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมเขตรับผิดชอบ เป็นต้น 
 

      ๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑0.  งบประมาณ 

       ๑0.1 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .............๔๓,๒๒๑.............................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ..............๔๖,๗๒๑............................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .....................-...................................  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม       ………………๓,๕๐๐……………………….  บาท 
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๑1.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  มีข้อค้นพบ ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

ส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ มีจิตอาสา 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
เพ่ิมงบประมาณ 

 
                  ลงชื่อ................................................................. 

              (...นางสาวอำภา  เขียวดี...) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ข้อที่ ๑  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 -  เสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อที่ 2  ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 -  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒.) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓.) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔.) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 

 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางกาญจนา   เหลืองทา 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร        กิจการนักเรียน 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
  - นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของหลักการประชาธิปไตย 

 -.นักเรียนมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 
- นักเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 

 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย” ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน..
๑๒....กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุดำเนินงานตลอดปี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
   ๑.๑ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุดำเนินงานตลอดปี ซึ่งดำเนินการเรียบร้อย 

โดยทางเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดซื้อวัสดุตามแผนงาน เมื่อประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   ๑.๒ ได้วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยตลอด
ทั้งปี 

 
๒. กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะครู-อาจารย์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  

๒.๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก่อนเริ่มมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว โดยกำหนดจัดกิจกรรม
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ใต้อาคารร่มตะแบก 

๒.๒ เชิญท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ร่วมงานรดน้ำดำหัว เพื่อ
รำลึกถึงพระคุณของท่านทั้งหลาย 

๓. กิจกรรมพ่ีพบน้อง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
๓.๑  คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องม.๑ และม.๔ ในวันปฐมนิเทศ

นักเรยีนเข้าใหม ่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ  บริเวณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๓๐๐  คน   
       ๓.๒  คณะกรรมการสภานักเรียนได้ช่วยกันจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ ทั้งให้ความรู้และความ
บันเทิง 
 

 ๔.  กิจกรรมวันไหว้ครู  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๔.๑  มีการทำพานไหว้ครูสำหรับนักเรียนทุกห้อง ณ ใต้อาคารร่มตะแบก 
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  ๔.๒  มีการประกวดทำพานไหว้ครู ทั้งพานธูปและพานดอกไม้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ใต้อาคารร่มตะแบก 
 ๕.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๕.๑ มีการประกวดการจัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ แต่ละระดับชั้นเรียน กิจกรรมจัดขึ้นใน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 ๖.  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๖.๑ มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง คณะกรรมการนักเรียนพูดให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ
ของวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 ๗.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๗.๑ คณะครูได้ไปร่วมกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 ๘.  กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๘.๑ ได้ดำเนินการแข่งขันสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ลำพูน 
  ๘.๒ เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ในการแข่งขันสภานักเรียนระดับประเทศ  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย 
 
 ๙.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๙.๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นที่บริเวณหน้าอาคาร พระสงฆ์จำนวน 
๑๙ รูป กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๙.๒ กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมประกวดเดือนดาว หนุ่มสาวชาวทูบี ณ หอประชุม
อินทนิล 
  ๙.๓ กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักเรียนของคณะครูทุกคน ณ หอประชุมอินทนิล 
 
 ๑๐.  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๑๐.๑ มีการหาเสียงของนักเรียนระดับชั้นม.๔ แต่ละห้อง โดยการหาเสียงแถลงนโยบาย
พรรคที่หน้าเสาธง 
  ๑๐.๒ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ใต้
อาคารร่มตะแบก 
 
 ๑๑.  กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๑๑.๑ มีกิจกรรมกลัดช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนม.๓ และม.๖ และมอบช่อดอกไม้ให้กับ
นักเรียนชั้นม.๖ ณ บริเวณหน้าเสาธง 

๑๑.๒ มีการบูมนักเรียนม.๓ และม.๖ ของสภานักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง 
๑๑.๓ ถ่ายรูปนักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ร่วมกับคณะครูทุกคน ณ บริเวณหน้าเสาธง 
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๑๑.๔ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ณ หอประชุมอินทนิล 
๑๑.๕ นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ รับประทานอาหารร่วมกับคณะครู ณ หน้าห้องศูนย์เพ่ือนใจ 

 ๑๒.  กิจกรรมอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  กิจกรรมนี้ยังไม่ได้จัด เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-
๑๙ ระบาด จึงเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ “สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย”  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง 
๒. คณะครูที่เกษียณอายุราชการ และคณะลูกศิษย์แต่ละรุ่น 
๓. กกต.จังหวัดลำพูน 

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุดำเนินงานตลอดปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒. กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะครู-อาจารย์ ๘๐ ๘๐ 
๓. กิจกรรมพ่ีพบน้อง ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔. กิจกรรมวันไหว้ครู ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๐๐ ๘๐ 
๖. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ๙๕ ๙๕ 
๗. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ๑๐๐ ๙๐ 
๘. กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ๑๐๐ ๙๐ 
๙. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๑๐. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ๑๐๐ ๙๓ 
๑๑. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ๑๐๐ ๙๓ 
๑๒. กิจกรรมอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ๑๐๐ - 

 
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๘ 
✓  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
     ตามเป้าหมาย   
     สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอื่นๆ  

 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ....................๖๘,๕๙๕...................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๖๒,๙๙๕...................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .......................๕,๖๐๐..................  บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  “สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย” มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
- เป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียนมีความรู้ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย  สร้างความสามัคคี  ทำให้

เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- โครงการมีความหลากหลายมากเกินไป บางครั้งเวลาไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรม ทำให้การ

เรียนการสอนไม่เต็มที่ 
 

๓.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- บางกิจกรรมควรมีการปรับเพ่ิมหรือลดตามความเหมาะสม กิจกรรมไหนที่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนา

ก็ควรจะหากิจกรรมอ่ืนมาเสริม 
 
 
                   ลงชื่อ............................................................. 

           (นางกาญจนา    เหลืองทา) 
                     ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “กลุ่มสี” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิต

สาธารณะ 
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายเมธา  ศรีประทีป 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสี 

กลุ่มบริหาร        งานกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑) เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 ๕.๒) เพ่ือให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๓) เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสี 

 - นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - นักเรียนทุกนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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- นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
           - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 - นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - นักเรียนเข้าร่วมนักเรียนในคณะสีมีจิตสำนึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อโรงเรียน และสังคมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “กลุ่มสี” ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  .....๒.....  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมที   การดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุการดำเนินงานตลอดปี ผลการดำเนินงาน 
  - จัดทำเอกสารในบริหารกลุ่มสี อาทิ แบบประเมินของกลุ่มสีต่างๆ 

                     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน  ๘๙๒  คน   
ปัญหา /อุปสรรค 

       -  
ข้อเสนอแนะ 

  -  
๒. กิจกรรม งานเขตรับผิดชอบในบริเวณโรงเรียนตามกลุ่มสี 

ผลการดำเนินงาน 
- มีการแบ่งเขตรับผิดชอบกลุ่มสี พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด และร่วมประเมินเขต

รับผิดชอบ และมีการประเมินผลเขตรับผิดชอบประจำสัปดาห์  
ปัญหา /อุปสรรค 

       - ภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมตามเขตรับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะ 

  - การสร้างความมีส่วนร่วม เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม  
 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 
       ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ✓   ตามเป้าหมาย   
      สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...................๗,๗๐๘ ....................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ...................๑๐,๘๑๘......................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ....................-......................  บาท 
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๑๑.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ  “กลุ่มสี” มีข้อค้นพบ 

ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

- เป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียนมีการทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม พ่ีดูแลน้องกลุ่มสี 
ส่งเสริมการปกรองแบบประชาธิปไตย 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- ขาดความกระตือรือร้นของกิจกรรม  
- การติดตาม ประเมินการทำกิจกรรมของครูกลุ่มสียังมีน้อย   

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- ทำกิจกรรมให้มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มสี อย่างต่อเนื่อง 

 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                (นายเมธา  ศรีประทีป) 
                                 ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “TO BE NUMBER ONE” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ข้อที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประเพณีและวัฒนธรรม  สื่อ  เทคโนโลยี  สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๓.) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓.) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔.) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 

 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางกาญจนา   เหลืองทา 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร        กิจการนักเรียน 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้มีภูมิคุ้มกันและห่างไกลจาก 

ยาเสพติด 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



149 
 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันครบ ๑๐๐ % 
  - นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันอย่างหลากหลาย 
ตามความถนัด และตามศักยภาพของตนเอง 
  - นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

 -.นักเรียนมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งเข้าร่วมกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และส่วนใหญ่ปลอดจาก 
สารเสพติด   

- นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “TO  BE  NUMBER  ONE” ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน..๒๐....กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุดำเนินงานตลอดปี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
   ๑.๑ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุดำเนินงานตลอดปี ซึ่งดำเนินการเรียบร้อย 

โดยทางเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดซื้อวัสดุตามแผนงาน เมื่อประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   ๑.๒ ได้วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  ตลอด
ทั้งปี 

 
๒. กิจกรรมรับสมัครสมาชิกชมรม TO  BE  NUMBER  ONE เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม 

คือ  
๒.๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก่อนเริ่มรับสมัครสมาชิก โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วง

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องศูนย์เพ่ือนใจ 
๒.๒ รับสมัครสมาชิกชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ณ ห้องศูนย์เพ่ือนใจ 

๓.  กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์เพื่อนใจ TO  BE  NUMBER  ONE เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ 

๓.๑  ทั้งคณะครูและนักเรียนแกนนำประชุมวางแผน เพ่ือดำเนินการพัฒนาห้องศูนย์เพ่ือนใจ 
โดยจัดขึ้นช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ  ห้องศูนย์เพ่ือนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน  
๕๐  คน   
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       ๓.๒  คณะครูที่ปรึกษาชมรม TO  BE  NUMBER  ONE และนักเรียนแกนนำช่วยกันจัดการ
ศูนย์เพ่ือนใจให้เป็นระบบ  
 
 

 ๔.  กิจกรรมอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักเรียนแกนนำ ครั้งที่ ๑๓  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ 
  ๔.๑  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
  ๔.๒  ออกหนังสือเชิญโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ มาร่วมอบรมทั้งหมด ๑๒ โรงเรียน ช่วงเวลา
อบรมเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา ๒ คืน ๓ วัน 
 
 ๕.  กิจกรรมอบรมทักษะการให้คำปรึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ปีนี้ไม่มีการอบรม 
 
 ๖.  กิจกรรมสรรค์สร้างสุข คลายทุกข์สู่ชุมชน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๖.๑ มีการจัดกิจกรรมโดยเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  โดยนักเรียนแกนนำและคุณครู
นำของไปเยี่ยมผู้ป่วย  กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
 
 ๗.  กิจกรรม TK สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ทูบี  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๗.๑ เป็นกิจกรรมทำร่วมกับเยาวชนจากประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  ๗.๒ มีตัวแทนจากโรงเ 
 
 ๘.  กิจกรรมส่งใจถึงที่ ทูบีอาสา ต้านภัยยาเสพติด  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ปีนี้ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เพราะช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือโควิค-๑๙ ระบาด 
 
 ๙.  กิจกรรมประกวดเดือนดาว หนุ่มสาวชาวทูบี  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๙.๑ กิจกรรมประกวดเดือนดาว หนุ่มสาวชาวทูบี เป็นกิจกรรมที่ประกวดชายหนุ่มที่มี
ความสามารถของแต่ละคณะสี ขึ้นเวทีประกวดและโชว์ความสามารถ ณ หอประชุมอินทนิล กิจกรรมจัดขึ้นใน
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๙.๒ มีการมอบสายสะพายและมงกุฎสำหรับคนที่ได้รับรางวัล และได้รับคัดเลือกให้เป็นเดือน
ดาวประจำปีนี้ 
 
 ๑๐.  กิจกรรมบ้านแสนสุขหลังเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๑๐.๑ มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายช่วงหลังเลิกเรียน ณ บริเวณสนามด้านหลัง และหน้า
อาคาร 
  ๑๐.๒ มีกีฬาหลายชนิดที่ให้ทุกคนได้เล่นและออกกำลังกาย 
  
 ๑๑.  กิจกรรมทูบีสู่ชุมชน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
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  กิจกรรมนี้ยังไม่ได้จัด เนื่องจากวงดนตรีลูกทุ่งต้องเล่นดนตรีเพ่ือหารายได้ในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย 
  
 ๑๒.  กิจกรรม “รวมพลคน TO BE NUMBER ONE เติมฝันคนรักลูกทุ่ง”  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ 
  ๑๒.๑ กิจกรรมนี้มีการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยม โดยเชิญโรงเรียน
เครือข่ายมาร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในงานวันวิชาการ 
  ๑๒.๒ กิจกรรมนี้มีการแข่งขันโฟล์คซอง “คนรัก TO BE” ระดับมัธยม โดยเชิญโรงเรียน
เครือข่ายมาร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในงานวันวิชาการ 
  ๑๒.๓ กิจกรรมนี้มีการแข่งขันเต้น COVER DANCE ระดับมัธยม โดยเชิญโรงเรียนเครือข่าย
มาร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในงานวันวิชาการ 
  ๑๒.๔ กิจกรรมนี้มีการแข่งขันไลน์แดนซ์ ระดับประถมศึกษา โดยเชิญโรงเรียนเครือข่าย
มาร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในงานวันวิชาการ 
 
 ๑๓.  กิจกรรมธีรกานท์สานฝัน แบ่งปันให้น้อง  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๑๓.๑ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา และโรงเรียนบ้านท่าช้าง โดยคณะครูและ
นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE  
  ๑๓.๒ คณะครูและนักเรียนแกนนำได้คิดเกมและกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นอย่างสนุกสาน 
และได้แจกขนมและนมกล่องให้กับนักเรียน 
 
 ๑๔.  กิจกรรมศึกษาดูงาน จังหวัดสกลนคร  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ปีนี้ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เพราะหาเวลาไปไม่ได้ กิจกรรมที่โรงเรียนมีมาก 
 
 ๑๕.  กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนดี วายซีชั้นเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ปีนี้ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เพราะหาเวลาทำกิจกรรมไม่ได้  
  
 ๑๖.  กิจกรรมประกวดแข่งขันชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่๒ ระดับประเทศ 
  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  ๑๖.๑ ประชุมวางแผนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธนิทรรศการ และออกแบบบูธ 
นิทรรศการที่จะจัด ณ เมืองทองธานี 
  ๑๖.๒ เตรียมนำเสนอการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
  ๑๖.๓ จัดบูธนิทรรศการ ณ เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๑๖.๔ นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี  ในวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๑๖.๕ รอรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธาน
โครงการ ณ เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ “สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย”  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง 
๒. สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
๓. สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
๔. โรงเรียนประถมและมัธยมเครือข่ายในจังหวัดลำพูน 
๕. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 
๖. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์/วัสดุดำเนินงานตลอดปี ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒. กิจกรรมรับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์เพื่อนใจ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักเรียน
แกนนำ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. กิจกรรมอบรมทักษะการให้คำปรึกษา - - 
๖. กิจกรรมสรรค์สร้างสุข คลายทุกข์สู่ชุมชน ๘๐ ๘๐ 
๗. กิจกรรม TK สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ทูบี ๘๐ ๘๐ 
๘. กิจกรรมส่งใจถึงที่ ทูบีอาสา ต้านภัยยาเสพติด - - 
๙. กิจกรรมประกวดเดือนดาว หนุ่มสาวชาวทูบี ๘๐ ๘๐ 
๑๐. กิจกรรมบ้านแสนสุขหลังเรียน ๑๐๐ ๑๐๐ 
๑๑. กิจกรรม TO BE สู่ชุมชน - - 
๑๒. กิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ๘๐ ๘๐ 
๑๓. กิจกรรมธีรกานท์สานฝัน แบ่งปันให้น้อง ปี ๓ ๘๐ ๘๐ 
๑๔. กิจกรรมศึกษาดูงาน จ.สกลนคร - - 
๑๕. กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือนดี วายซีชั้นเรียน - - 
๑๖. กิจกรรมการแสดงผลงานชมรม TO BE NUMBER 
ONEสถานศึกษาต้นแบบระดับ ยอดเพชร ปีที่ ๒ 

๘๐ ๗๐ 
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       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๑๘ 
✓  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
     ตามเป้าหมาย   
     สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(✓) เงินรายได้สถานศึกษา 
(✓) เงินอ่ืนๆ 

........................................................................................................  
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................๒๕๒,๒๑๐...................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๒๒๔,๘๑๐...................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ......................๒๗,๔๐๐....................  บาท 
 

................................................................................................  
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  “TO  BE  NUMBER  ONE”  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

- เป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียนไดรับความรู้ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย  สร้างความสามัคคี  ทำ
ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- โครงการมีความหลากหลายมากเกินไป บางครั้งเวลาไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรม ทำให้การ

เรียนการสอนไม่เต็มที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการควรเอาใจใส่และกระตือรือร้นให้มากกว่านี้ 
 

๓.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- บางกิจกรรมควรมีการปรับเพ่ิมเนื้อหาของกิจกรรมตามความเหมาะสม กิจกรรมไหนที่ไม่ค่อยได้

มีการพัฒนาก็ควรจะหากิจกรรมอ่ืนมาเสริม 
 
 
                   ลงชื่อ............................................................. 

           (นางกาญจนา    เหลืองทา) 
            ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “พัฒนาสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ๒๕๖๒” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๕  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่ 
                 เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ ๖  เฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นิยาม 
                            ของคำว่า “สถานศึกษาปลอดภัย” 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และ    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร        งานกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ โรงเรียนมีวิทยุมือถือเพื่อใช้ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

     ๕.๒ โรงเรียนมีการป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

     ๕.๓  โรงเรียนมีการจัดทำสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนจำนวน  ๘๓๔  คน 
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     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนมีวิทยุมือถือเพื่อใช้ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 - โรงเรียนมีการประสานงานขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโฮ่ง 
 - โรงเรียนมีการจัดทำสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
- ระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล 

 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “พัฒนาสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ๒๕๖๒” ประกอบด้วยกิจกรรม 
จำนวน ๓  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
   ๑.๑ จัดซื้อวิทยุมือถือ จำนวน ๒ เครื่อง 

                     โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

๒. กิจกรรม สร้างสถานีตำรวจจำลองในสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
๒.๑ เชิญวิทยากรผู้ให้การอบรมจากสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง    จังหวัดลำพูนมา

ให้ ความรู้ 

               โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕ มิ.ย. ๖๒  ณ หน้าศูนย์ TO BE NUMBERONE  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
               มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน ๒๕ คน   
      ๒.๒ นักเรียนที่ทำหน้าที่ตำรวจจำลองแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียน 
       

     โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒ มิ.ย. ๖๒  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน ๒๕ คน   
 

๓. กิจกรรม จัดระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล   เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
๓.๑  จัดทำแฟ้มการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำลองแต่ละฝ่าย 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒  มิ.ย. ๒๕๖๒  ณ  ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ “พัฒนาสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ๒๕๖๒” 
 ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโฮ่ง 
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๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๘๐ ๘๐ 
๒. กิจกรรม สร้างสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓. กิจกรรม จัดระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล    ๑๐๐ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ✓ตามเป้าหมาย   
     สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(     ) เงินระดมทรัพยากร 
(     ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(     ) เงินอ่ืนๆ 

........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................๒,๗๐๐.....................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๒,๗๐๐......................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........................-...........................  บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  “พัฒนาสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ๒๕๖๒” มีข้อค้นพบในการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
- เป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภารงานครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่มีภารงานเยอะ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจำลองได้อย่างต่อเนื่อง   

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- ขยายเครือข่ายนักเรียนจิตอาสาเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจำลองในสถานศึกษา 

                   ลงชื่อ................................................................. 

             (.นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง ..) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “โรงเรียนสีขาว” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี

จิตสาธารณะบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายเมธา ศรีประทีป 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานโรงเรียนสีขาว 

กลุ่มบริหาร        งานกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

           ๕.๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี ปลอดจากสิ่งเสพติด 
           ๕.๒. เพ่ือให้นักเรียน มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

 ๕.๓. เพื่อดูแล กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 
    

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์ร้อยละ  80 เข้าร่วมกิจกรรม 
           - นักเรียนโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่งร้อยละ 80 มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด          
๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่ 
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             สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม อยู่ในระดับดี (2) ขึ้นไป 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 - การจัดกิจกรรมต่อต้านวันยาเสพติดโลก 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “โรงเรียนสีขาว” ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๒  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
ผลการดำเนินงาน 

   - เดินรณรงค์ต้านภัยบุหรี่ 
                       โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยนักเรียนแกนนำ 
    โดยจัดขึ้นวันที่ พ.ค. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 ปัญหา /อุปสรรค 
       -  

ข้อเสนอแนะ 
 -  

 ๒.  การจัดกิจกรรมวันต่อต้านภัยยาเสพติดโลก 
      ผลการดำเนินงาน 
   - เดินรณรงค์วันต่อต้านภัยยาเสพติดโลก 
                       โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
           - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในวันต่อต้านภัยยาเสพติดโลก 
โดยนักเรียนแกนนำ โดยจัดขึ้นวันที่ พ.ค. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

      - การร่วมแสดง ให้ความรู้ของ ชมรม To be number one 
ปัญหา /อุปสรรค 

       -  
ข้อเสนอแนะ 

  -  
ปัญหา /อุปสรรค 

                     - 
ข้อเสนอแนะ 

  -  
 
 
 



159 
 

๙.  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 
      ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ✓ ตามเป้าหมาย   
      สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

๑๐.  งบประมาณ 
       ๑๐.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................๖๐๐.....................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๖๐๐......................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........................-...........................  บาท 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  “สีขาว” มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

- เป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  
- เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- กิจกรรมในการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มากและหลากหลาย
รูปแบบ 
 
 

 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                 ( นายเมธา ศรปีระทีป ) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ” 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3.  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

4.  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร        งานกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ นักเรียนมีความรู้เรื่องกฎจราจร 

     ๕.๒ นักเรียนมีวินัยและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎจราจร 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย 
  - นักเรียนอย่างน้อย 10 คน เข้ารับการอบรมตำรวจจราจร 
  - นักเรียนที่มีอายุเกิน 15 ปี จำนวน 100 คนเข้าอบรมรับความรู้เพื่อมีใบขับข่ี 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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  - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนตามกฎจราจร 
 -.มีนักเรียนตำรวจจำลองปฏิบัติหน้าที่จราจรหน้าโรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าและหลังเลิกเรียน 

            - นักเรียนที่มีอายุครบตามที่กฏหมายกำหนดมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 - กิจกรรมรณรงคข์ับข่ีอย่างปลอดภัยนักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย 
 - กิจกรรมอบรมตำรวจจราจรโรงเรียนในโครงการสถานีตำรวจจำลองในสถานศึกษา 
  - กิจกรรมอบรมรับความรู้เพ่ือการมีใบขับขี่ 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ” 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ......๓.....  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยนักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย 100 %  เป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะของกิจกรรม คือ  

   ๑.๑ ออกแบบสำรวจการใช้รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนที่ใช้เป็นพาหนะเดินทางมาโรงเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งทุกคน ดำเนินการเรียบร้อย 

                     โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                     มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๘๙๒  คน   

   ๑.๒ จัดสัปดาห์รณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย โดยมีการตั้งด่านตรวจหน้าโรงเรียน 

                     โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  หน้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                     มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๔  คน   
  ๑.๓ ประกวดร้องเพลง 

  ๑.๔ ประกวดทอค์กโชว์เนื้อหาขับขี่ที่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  และการทำ พ.ร.บ.คุ้มครอง 
                       ผู้ประสบภัยจากรถ 
  ๑.๕ ประกวดวาดภาพการขับข่ีที่ปลอดภัย 
  ๑.๖ ประกวดภาพถ่ายการขับขี่ท่ีปลอดภัย 
  ๑.๗ ประกวดคลิปวิดิโอขับข่ีที่ปลอดภัยความยาวไม่เกิน ๕ นาท ี
  ๑.๘ ทำแผ่นพับเก่ียวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

                    โดยกิจกรรมท่ี ๑.๓ – ๑.๘ ไม่ได้ดำเนินการ 
 

๒. กิจกรรม กิจกรรมอบรมตำรวจจราจรโรงเรียนในโครงการสถานีตำรวจจำลองในสถานศึกษา  เป็น
กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
๒.๑ รับสมัครนักเรียนแกนนำเข้าเป็นสมาชิกชมรมขับข่ีปลอดภัย 

                โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๓ มิ.ย. ๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๒๕  คน   



162 
 

 
๒.๒ เชิญวิทยากรผู้ให้การอบรมจากสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง    จังหวัดลำพูนมา
ให้ 
      ความรู ้

                 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕ มิ.ย. ๖๒  ณ หน้าศูนย์ TO BE NUMBERONE  โรงเรียนธีรกานท์บ้าน
โฮ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน ๒๕ คน   

๓. กิจกรรม อบรมรับความรู้เพ่ือการมีใบขับข่ีที่ถูกต้อง   เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
๓.๑  เชิญวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง บรรยายให้ความรู้กับ
นักเรียน 

                โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒ และ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๙๙  คน   
      ๓.๒  ให้นักเรียนที่ร่วมโครงการสอบทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
                โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕และ ๒๒ ก.พ. ๖๓  ณ สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน 
                มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน ๙๙ คน   
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ” 
 ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโฮ่ง 
๒. สถานีขนส่งอำเภอบ้านโฮ่ง 
๓. โรงพยาบาลอำเภอบ้านโฮ่ง 

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีอย่างปลอดภัยนักเรียนต้องสวม
หมวกนิรภัย 100 % 

๘๐ ๗๐ 

๒. กิจกรรมอบรมตำรวจจราจรโรงเรียนในโครงการสถานี
ตำรวจจำลองในสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. กิจกรรมอบรมรับความรู้เพ่ือการมีใบขับข่ี ๑๐๐ ๙๐ 
       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๓ 
✓  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
     ตามเป้าหมาย   
     สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (    ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(✓) เงินอ่ืนๆ 

........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................-......................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................-......................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ....................-......................  บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ” มีข้อ
ค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
- เป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการจราจร และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
กิจกรรม 
  ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานภายนอก 
- เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากบางกิจกรรมต้องรอเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและต้อง
อาศัย  
  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่นตำรวจจราจร อย่างต่อเนื่องด้วย   

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                                                                             (นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒         

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                   กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                 กลยุทธ์ที่ ๖  เฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้นิยามของคำว่า “สถานศึกษาปลอดภัย” 
 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานอาคารสถานที่ 

กลุ่มบริหาร        บริหารงานทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

      ๕.๑ บำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค  การจัดกิจกรมงานวัน
สำคัญ ที่พร้อมให้บริการ 

      ๕.๒ มีอาคารสถานที่ที่สะอาด สะดวก อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทุกอาคาร 

      ๕.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑  บำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค  การจัดกิจกรมงานวัน
สำคัญ ที่พร้อมให้บริการ 
      ๒  อาคารสถานที่มีความปลอดภัยทุกอาคาร 
      ๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการด้านอาคารสถานที่      
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานงานที่ดีและมีคุณภาพ 
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๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๑  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

๒  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  บำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑         
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๑๔  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ดูแลวัสดุ 
อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ห้องเรียนให้มีสภาพที่ดี ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนไม่ให้เกิดชำรุด สูญหาย
และต้องพร้อมให้บริการ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๒. กิจกรรม จัดซื้อพัดลมโคจรเพื่อติดตั้งภายในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
การจัดซื้อพัดลมติดตั้งในห้องเรียนที่พัดลมชำรุดและติดตั้งเพ่ิมเติมตามการแจ้งขอติดตั้ง  
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๓. กิจกรรม ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคาร ๕ ร่มตะแบก เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างล้างมือ และติดตั้งกระจกห้องน้ำนักเรียน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๔.  กิจกรรม ซ่อมแซมกันสาด  หลังคาอาคาร ๓ นนทรีภิรมณ์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม 
คือ 
จ้างเหมาผู้รับเหมาซ่อมแซมกันสาด หลังคาอาคารเรียน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๕.  กิจกรรม ปูพื้นกระเบื้องโรงอาคาร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จ้างเหมาผู้รับเหมาปู
กระเบื้องพ้ืนโรงอาคาร 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๖.  กิจกรรม ประตูห้องเรียนอาคาร ๔ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จ้างเหมาผู้รับเหมา
ประตูห้องเรียนอาคาร ๔ จากประตูไม้เป็นกระจกบานเลื่อน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๗.  กิจกรรม ตกแต่งอาคารและวันสำคัญ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือตกแต่งอาคารและวันสำคัญฯ   
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
๘.  กิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและบรรเทาสาธารณภัย ปีการศึกษา

๒๕๖๒เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิงตามอาคารและจุดสำคัญ   
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๙.  กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การตกแต่งสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้สวยงาม สะอาดและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏบัติงาน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 

๑๐.  กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัดป้ายที่นี่ธีรกานท์ 
บริเวณหน้าอาคาร ๓ และป้ายยินดีต้อนรับ บริเวณหน้าอาคาร ๕ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๑๑.  กิจกรรม สาธารณูปโภค (ประปา) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การซ่อมบำรุง ดูแล
ระบบน้ำในสถานศึกษา 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๑๒.  กิจกรรม สาธารณูปโภค (ประปา) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การติดตั้งระบบน้ำ
อาคาร ๒ ราชาวดี  โดยติดตั้งระบบปั้มน้ำจากประปาส่วนภูมิภาค 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๑๓.  กิจกรรม สาธารณูปโภค (ประปา) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การเปลี่ยนปั้มซัมเม
ริส บ่อบาดาลที่ชำรุด 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๑๔.  กิจกรรม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ดูแล  ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายในห้องเรียน บ้านพักครู ถนนและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ...............................-.............................. ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ..............................................................-
................................................................................................. 
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๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั ่นคง 
ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  

๒. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมให้บริการ 
 

๙๐ สามารถดำเน ินการ
ตามกิจกรรมที ่ตั ้งไว้
ครบทุกกิจกรรม 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  .........๙๐......... 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( ✓ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................๑๔๐,๗๐๐......................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๕๐๐,๑๒๕.๘๙...............  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ............................๐.............................  บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  อาคารสถานที่  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

ดำเนินการตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าและความจำเป็นเร่งด่วน 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- ปรับปรุงขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ การดำเนินงานต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อความทำให้เกิด
ความล่าช้า 

 
                   ลงชื่อ................................................................. 

         ( นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ ) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ การป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

          กลยุทธ์ที่ ๖  เฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้นิยามของคำว่า “สถานศึกษาปลอดภัย” 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาคารสถานที่ 

กลุ่มบริหาร        บริหารงานทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

      ๕.๑ บำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ 

      ๕.๒ มีอาคารสถานที่ที่สะอาด สะดวก อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทุกอาคาร 

      ๕.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ      

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑  มีอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา 
      ๒  อาคารสถานที่มีความปลอดภัยทุกอาคาร 
      ๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ      
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานงานที่ดีและมีคุณภาพ 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๑  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

๒  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
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๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  การป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม การป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น
กิจกรรม 

ที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิงเพ่ือป้องกันสาธารณะภัย 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

๒. กิจกรรม อบรมการดับเพลิง รด.จิตอาสา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ 

การอบรมให้ความรู้ ทักษะการดับเพลิง  
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการอบรมการดับเพลิง รด.จิตอาสา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้มีหน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. การให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบ้าน
โฮ่ง 

๒. การเอาชีวิตรอดโดยการโรยตัวจากที่สูง โดยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบ้านโฮ่ง 
๓. การวางแผนการหนีภัย การรายงาน การเช็คยอดผู้ประสบภัย โดยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

บ้านโฮ่ง 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ห ้องเร ียน ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ อาคารเร ียนม ั ่นคง 
ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  

๙๐ สามารถดำเน ินการ
ตามกิจกรรมที ่ต ั ้งไว้
ครบทุกกิจกรรม 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  .........๙๐......... 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( ✓ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ 

.........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....................๕,๕๐๐......................  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ....................๔,๕๐๐......................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  .....................๑,๐๐๐......................  บาท 
 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ การป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยทางธรรมชาติ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
-  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
................................................................................................................................................. ........ 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

         ( นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ ) 
                              ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  สารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่     

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผดิชอบ    นางสาวอัมพร นามณี 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบงานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ - 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไปมีระบบงานสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามประเด็น
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

จากการใช้งานตลอดปี (ความเพียงพอ,ความพึงพอใจ) 

๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการยานพาหนะประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที
การดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  ๑ สารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป         
ผลการดำเนินงาน 

มีการบริการและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ปัญหา /อุปสรรค 
 - 
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ข้อเสนอแนะ 
- 

 
 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,174   บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  1,174   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        0 บาท  
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการยานพาหนะ มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
มีการบริการและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
วางแผนการใช้งาน / เบิกจ่ายวัสดุให้เป็นระบบมากกว่านี้ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

             (  นางสาวอัมพร  นามณี  ) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  ยานพาหนะ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่     

2.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
 2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอัมพร นามณี 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพ่ือบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

     ๕.๒ เพ่ือจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- บำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5 คัน 

- มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมยานพาหนะของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- งานยานพาหนะมีรถยนต์พร้อมใช้งานและปลอดภัย 
- บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลจากการจัดหา และผลจากการใช้งานตลอดปี (ความปลอดภัย,ความเพียงพอ,ความพึงพอใจ) 
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๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการยานพาหนะประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที
การดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  ๑ การซ่อมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ 
ผลการดำเนินงาน 

ยานพาหนะจำนวน ๕ คัน ได้รับการซ่อมบำรุงดูแลรักษาตามโครงการที่วางไว้ 
ปัญหา /อุปสรรค 

เนื่องจากยานพาหนะมีการใช้งานบ่อยและอายุการใช้งานของยานพาหนะ มีการซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมงบประมาณในโครงการ 
 

๒. กิจกรรมที่  ๒ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนการที่วางไว้ 
ปัญหา /อุปสรรค 

งบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมงบประมาณในโครงการ 
       

๓. กิจกรรมที่  ๓ จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ 
ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนการที่วางไว้ 
ปัญหา /อุปสรรค 

งบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมงบประมาณในโครงการ 
 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 248,000   บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  248,000    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม         
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการยานพาหนะ มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
มียานพาหนะให้บริการบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
วางแผนการใช้งาน / ทบทวนการให้บริการในบางกรณี เพื่อลดการสินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
เพ่ิมงบประมาณในโครงการมากกว่านี้ 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

             (  นางสาวอัมพร  นามณี  ) 
               ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๑.  ชื่อโครงการ  บริหารจัดการงานอนามัยโรงเรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  1 คุณภาพของผูเ้รียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางฉวรัตน์  คำธัญ และนางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานอนามัยโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ งานอนามัยโรงเรยีนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ตามประเด็นการบรหิารจดัการที่มี
คุณภาพ 

     ๕.๒ เพื่อจัดซื้อ/จดัหา.ยาและเวชภัณฑ ์

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 เพื่อจัดซื้อ/จดัหา 

๑.ยาและเวชภณัฑ์ จำนวน ๙ รายการ  
๒. วัสดสุำนักงานและป้ายรณรงค ์จำนวน ๕ รายการ  
๓. งบค่าประกันอุบตัิเหตุนักเรียน ๘๖๐ คน 

๔. วัสดุงาน อย.น้อย  
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

-นักเรียนได้รบัการคุม้ครองตามกรมธรรม์อุบตัิเหตุ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 โรงเรียนธรีกานท์มรีะบบบรหิารจดัการ คณุภาพของสถานศึกษา ในระดับดีเลศิ 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ บริหารจัดการงานอนามัยโรงเรียนประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๔  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 
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๑.  กิจกรรมที่ ๑ บริการสุขภาพ 
ผลการดำเนินงาน   จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับไว้ให้การช่วยเหลือนักเรียน
และบุคลากรที่มีอาการเจ็บป่วยเบือ้งต้น  ได้ครบถ้วนตรงเวลา 
ปัญหา /อุปสรรค  

  -บุคลากรมีน้อย บางครั้งมีผู้ป่วยขอใช้บริการขณะไปทำการสอน หรือการไปส่ง
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล  ทำให้เกิดอุปสรรคทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   

   
ข้อเสนอแนะ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  
 

๒. กิจกรรมที่  ๒  การเฝ้าระวังและป้องกันโรค  
ผลการดำเนินงาน 
  ได้รณรงค์โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งให้ความรู้ความ
เข้าใจในด้านสุขภาพหน้าเสาธง และบริการให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล 
ปัญหา /อุปสรรค 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

๓. กิจกรรมที่  ๓  ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
ผลการดำเนินงาน 
  ได้ทำสัญญากับบริษัทิวิริยะประกันภัย  เพ่ือให้ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ ระยะเวลา ๑ ปี 
 (๑๓ เม.ย.๖๒ –๑๓ เม.ย.๖๓ สิ้นสุดเวลา ๑๖.๓๐ น.) นำสง่เบี้ยคนละ ๑๘๐ บาท มีการเบิกจ่าย
ตามเอกสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ปัญหา /อุปสรรค 

 -การเบิกจ่ายบางรายอาจใช้เวลานาน เนื่องจากหลักฐานไม่ชัดเจนหรืออาจมีการแก้ไข 
 -ความเข้าใจของผู้ปกครองคลาดเคลื่อน 

ข้อเสนอแนะ 
- ประสานตัวแทนนายประกัน และเก็บเอกสารไว้เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบ 

๔. กิจกรรมที่  ๔  อย.น้อย  
ผลการดำเนินงาน 
  ได้ให้นักเรียนชุมนุม อย.น้อย วางแผนการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร สุขาภิบาล ทั้งทำ
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่รอบด้าน 
ปัญหา /อุปสรรค 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
 ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .............๑๕๗,๘๒๓......  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  .............๑๕๖,๙๐๗......  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ................๙๑๖.............  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม          …………………-…………  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  บริหารจัดการงานอนามัยโรงเรียน  มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
 

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
-การเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้และใจรักในการให้บริการสุขภาพ 
-จัดอบรมนักเรียนผู้นำด้านสุขภาพให้เป็นรูปธรรมมากเดิม 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
จุดตั้งของห้องพยาบาลควรอยู่ชั้นล่างเพ่ือสะดวกต่อผู้ขอให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                (.นางฉวรัตน์  คำธัญ) 
                       ผู้รายงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๑.  ชื่อโครงการ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ 
            ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
                 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง     
                                พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน     
             ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
                           กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหาร 
              ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                   
                           กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ และมี
คุณภาพ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                นโยบายที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
                                เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                              ข้อที่  3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายบรรจบ  ชูมก 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑  มีเครื่องมือวัสดุ–อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานการเรียนการสอน  

             และบริการทั่วไป 

     ๕.๒  ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน/การผลิตสื่อการสอน แก่ครูทุกคน 

     ๕.๓  ให้บริการดูแลระบบสื่อสารภายในโรงเรียน 
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๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  คร-ูบุคลากร ๘๖ คน  นักเรียน  ๙๖๐ คน 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูในโรงเรียนสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน 
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียน และระบบการจองขอบริการใช้ที่ทันสมัย แจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้ โดยจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน                                                                                 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 ๗.๑ งบประมาณได้รับตรงต่อเวลา และเพียงพอ 
 ๗.๒ บันทึกการประชุม   
 ๗.๓ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน  ๓  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรมที่  งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
ผลการดำเนินงาน 

๑.๑ จัดซื้อ ดำเนินการติดตั้ง ให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ 
๑.๒ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ 
๑.๓ ระบบสื่อสารภายในโรงเรียน 

ปัญหา /อุปสรรค 
เจ้าหน้าที่อยู่ประจำไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 

๒. กิจกรรมที่ งานประชาสัมพันธ์  
ผลการดำเนินงาน 

๒.๑ จัดซื้อ ดำเนินการติดตั้ง ให้บริการด้านต่างๆเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ 
๒.๒ จัดนักเรียนดูแลให้บริการระบบเสียงตอนเช้า และกิจกรรมอ่ืนๆตามร้องขอ 

ปัญหา /อุปสรรค 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

๓. กิจกรรมที่ งานบริการงาน/กลุ่มสาระต่างๆ 
ผลการดำเนินงาน 

๓.๑ จัดซื้อ ดำเนินการติดตั้ง ให้บริการด้านต่างๆเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ 
ปัญหา /อุปสรรค - 
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ข้อเสนอแนะ - 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

 ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๐.  งบประมาณ 

       ๑๑.๑ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 123,235  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  123,235  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ             ๐  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม                   -.  บาท 
 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 
มีการบริการและการจัดการอย่างเป็นระบบ และใช้ความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากร 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
ระบบการให้บริการที่ทันสมัย และทันต่อการใช้งาน 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
มีเจ้าหน้าที่ประจำ และบุคลากรภายในโงเรียนให้ความร่วมมือ เช่น การขอใช้อย่างเป็นระบบ 

 
 
                           ลงชื่อ............................................ 

                 (นายบรรจบ  ชมูก) 
               ผู้รายงาน 

 

✓ 
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ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

สรุปผลการดำเนินงาน จำนวนแผนงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 7 9.59 

ตรงตามเป้าหมาย 64 87.67 
สูงกว่าเป้าหมาย 2 2.74 
รวม 73 ๑๐๐.๐๐ 

 
• สรุปผลการประเมินในภาพรวมงาน/โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ในปีการศึกษา ๒๕๖2 มีจำนวน งาน/โครงการ ทั้งหมดจำนวน 73 โครงการ ซึ่งแบ่งตามกลุ่ม
บริหารงาน ดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 43 โครงการ กลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๓ โครงการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ จำนวน 9  โครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 8  โครงการ กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน จำนวน 10 โครงการ มีจำนวนงาน/โครงการที่ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุสูงกว่าเป้าหมายของ
โครงการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 จำนวนงาน/โครงการที่ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการจำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.67 มีจำนวนงาน/โครงการที่ดำเนินงานไม่
สำเร็จและไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.59 
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