
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานแผน  
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
อ าเภอเมืองพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 



 
ค าน า 

รายงานการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน
ดงมะไฟวิทยา เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับ
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป  
 
 

งานแผนงาน  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน  

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง            หน้า  
บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ค าน า  
สารบัญ  
แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ  
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ      
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    
 โครงการพัฒนาบุคลากรครู         

โครงการพัฒนาผู้บริหาร           
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา       
 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้           
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     
 โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒.  สนองกลยุทธ์ที่ 3  

 พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่    
             21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
            ภาคตะวันออก (EEC) 
๓. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
 
5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  และได้ออกก าลังกาย 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  ทุกภาคเรียน 
 5.3  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพ 

5.4  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 5.5  เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เรียน 

5.6  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ  

 6. เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ  80  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
  3. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  4. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครูและผู้อื่น 
                     5. ผู้เรียนร้อยละ  80  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/
กีฬา/นันทนาการ   

6.2 เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เรียนทุกคนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  และออกก าลังกายทุกวัน 

  2. ผู้เรียนทุกคนได้ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  
  3. ผู้เรียนทุกคนได้ท ากิจกรรมรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 



  4. ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  อย่างน้อยคนละ  1  
กิจกรรม 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยคนละ  1  กิจกรรม 
  6. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ  
๗. การด าเนินงาน  

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    18 ม.ค. 63 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

    ก.พ. 63 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
    1. กิจกรรมพัฒนางานอนามัย 3,000  3,000 พ.ค.63-มี.ค.64 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
    2. กิจกรรม อย.น้อย 1,000  1,000 พ.ค.63-มี.ค.64 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
    3.กิจกรรมตรวจลูกน้ ายุงลาย รณรงค์ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

1,000  1,000 พ.ค.63-มี.ค.64 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

    4.กิจกรรมส่งเสริมกีฬาพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 

30,000  30,000 26 มิ.ย.63 อ.พิเชฐ  รื่นปาน 

    5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์ 

8,000  8,000 พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 

    6.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 5,000  5,000 พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
    7.กิจกรรมกีฬาสี 28,000  28,000 พ.ค.63-มี.ค.64 พิเชฐ  รื่นปาน 
    8.กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3,000  3,000 พ.ค.63-มี.ค.64 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

รวม 79,000  79,000   
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   มี.ค.64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

1.  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2.  ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3.  ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค  ภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4.  ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
5.  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครูและผู้อื่น ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนทุกคนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  และออกก าลังกายทุกวัน 
 2.  ผู้เรียนทุกคนได้ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3.  ผู้เรียนทุกคนได้ท ากิจกรรมรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 4.  ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความม่ันใจ  กล้าแสดงออก  อย่างน้อยคนละ  1  กิจกรรม 
 5.  ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยคนละ  1  กิจกรรม 

6.  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/
กีฬา/นันทนาการ  

 
9. งบประมาณ   97,000 บาท 
 
๑0. สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ป้องกัน

ปัญหายาเสพติด  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนิรมล  ภูนามูล 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1.  ผู้เรียนร้อยละ  90  ได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 2.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
        3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความส านึกในความ

เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.2 เชิงคุณภาพ  
1.  ผู้เรียนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  2.  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.  ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.62 อ.รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

      1) กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  100,000 100,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ถนอม อารีสุก 
      2) กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 1,000  1,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      3) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

10,000  10,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

      4) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 10,000  10,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.นิรมล  ภูนามูล 
      5) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 8,000  8,000 มิ.ย. - ก.ค. 62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      6) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3,000  3,000 11-12 ส.ค. 62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      7) กิจกรรมวันเยาวชน 5,000  5,000 18-20 ก.ย.62 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      8) กิจกรรมไหว้ครู 3,000  3,000 มิ.ย. 62 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      9) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  40,000 40,000 ส.ค. 62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      10) กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา 500  500 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
      11) กิจกรรมกิจกรรมท าความสะอาด
เขตพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

-  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 

      12) กิจกรรมสร้างฐานคนดี -  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      13) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ -  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
                                           รวม 40,500 140,000 180,500 พ.ค.62-มี.ค.63  
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1.  ผู้เรียนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2.  ผู้เรียน มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3.  ผู้เรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ความส านึก 
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

4.  ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

 
7.  งบประมาณ   1. เงินอุดหนุนรายหัว  30,500 บาท 
    2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140,000 บาท      
                         รวมงบประมาณที่ได้รับ 170,500 บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวรัติกาล  ทองค า 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ  80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 2.  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม 

 3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

 4.  ผู้เรียนร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
4.2 เชิงคุณภาพ  

            1.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

2.  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 
3.  ผู้เรียนเรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.62 อ.รัติกาล  ทองค า 
2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.62 อ.รัติกาล  ทองค า 
ครูทุกคน 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 

1) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,000  3,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 
     2) กิจกรรมบันทึกนักปราชญ์ -  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 
     3) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด -  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 
                                       รวม 3,000  3,000 พ.ค.62-มี.ค.63  
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัติกาล  ทองค า 

 
 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถาม 
เพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนเรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

4.  ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
7.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  3,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 3,000 บาท 
   



8. สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์ 
3. วัตถุประสงค์  

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผลจากการเรียนรู้แบบโครงงาน 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
      1. ผู้เรียนร้อยละ 70 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียน 
ตามความคิดของตนเอง 
                  2. ผู้เรียนร้อยละ 70 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
                  3. ผู้เรียนร้อยละ 70 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

        4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
4.2 เชิงคุณภาพ  
        1.  ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
       2. ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
       3. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
       4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.62 อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 

   15 ก.พ.62 อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

3. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงาน ซ่ึง
ต้องพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายเชิง
คุณภาพ ตามที่ก าหนดไว้ 

- - - พ.ค. 62 ครูทุกคน 

4. ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล รายชั้นเรียน และ  ภาพรวม  - - - พ.ค.62-มี.ค.63 

ครูทุกคน 
 

5. นิเทศการเรียนการสอนเดือนละ 1 
ครั้ง / คน - - - พ.ค.62-มี.ค.63 ฝ่ายบริหาร 

6. จัดกิจกรรมวิชาการ แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดนิทรรศการ น าเสนอผล
การสอนแบบโครงงาน 

1,000 - 1,000 พ.ค.62-มี.ค.63 ครูทุกคน 

                                    รวม 1,000  1,000 พ.ค.62-มี.ค.63  
7. สรุปคุณภาพผู้เรียนเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน 

- - - พ.ค.62-มี.ค.63 
อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

8. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.62-มี.ค.63 อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 
9. สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้
ที่เก่ียวข้องและผู้บริหารรับทราบ   

   มี.ค.63 
อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู  และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 

2. ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 

4.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 



 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผลจากการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  1,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ  1,000 บาท 
   
8. สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด

สร้างสรรค ์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจากการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์     
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  
        1.ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
        3. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถอ่าน จับประเด็น และสื่อสารได้ถูกต้อง 
        4. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่าง 
4.2 เชิงคุณภาพ         
        1.ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        2. ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
        3. ผู้เรียน สามารถอ่าน จับประเด็น และสื่อสารได้ถูกต้อง 
        4. ผู้เรียน มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อื่นๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    28 ม.ค.62 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
2. ประชุมคณะท างานท่ีเกีย่วข้องเพื่อช้ีแจงโครงการ/
กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.62 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
    1) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15,000  15,000 พ.ค.62-ม.ีค.63 นิรมล ภูนามลู 

    2) กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 30,000  30,000 พ.ค.62-ม.ีค.63 นิรมล ภูนามลู 

    3) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
    3.1)  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
    3.2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
    3.3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
    3.4)  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
    3.5)  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ 
พลศึกษา 
    3.6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา 
    3.7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
    3.8)  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
    3.9)  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 
 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

  
 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

พ.ค.62-ม.ีค.63  
   

แสงเทียน  ศิริพันธ ์
รัติกาล ทองค า 

กัญญาณัฐ เนตรธิยา 
อรัญญา ไพบูลย ์
พิเชฐ  รื่นปาน 

 
 

รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
เบญจภา แก้วกระจาย 
 
พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน ์
 
สมหมาย  มณรีัตน ์

    4) กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 1,000  1,000 พ.ค.62-ม.ีค.63 สุกันยา  พงษ์กระจาย 
    5) กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 1,000  1,000 พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
    6) กิจกรรมสอนเสรมิผูเ้รียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ O-Net 

1,000  1,000 พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

7) กิจกรรมลดเวลาเรียน 1,000  1,000 พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

8) กิจกรรมวันเกียรติยศ 9,000  9,000 ก.พ.– มี.ค. 63 นิรมล  ภูนามูล 

                                  รวม 103,000  103,000   
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ตดิตามงานตามภาระงานเพื่อ
ดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
6. สรปุผลและรายงานผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและผูบ้ริหารรับทราบ   

   พ.ค.62-ม.ีค.63 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 



 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. ผู้เรียนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 

2. ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียน สามารถอ่าน จับประเด็น และสื่อสารได้ถูกต้อง ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าหรือเท่ากับ
ขีดจ ากัดล่าง 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  104,000บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 104,000 บาท 
   
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และภูมใจในผลงานของตนเอง 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และภูมใจในผลงานของ

ตนเอง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
4.2 เชิงคุณภาพ         

1. ผู้เรียน รู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ผู้เรียน ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง และภูมใจในผลงานของตนเอง 
3. ผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ผู้เรียน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.62 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.62 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
เบญจภา แก้วกระจาย 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.62-มี.ค.63 เบญจภา แก้วกระจาย 

     - กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน -  - พ.ค.62-มี.ค.63 เบญจภา แก้วกระจาย 
     - กิจกรรมโรงเรียน EEC  10,000 10,000 พ.ค.62-มี.ค.63 เบญจภา แก้วกระจาย 
                                          รวม - 10,000 10,000   
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.62-มี.ค.63 เบญจภา แก้วกระจาย 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.62-มี.ค.63 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.62-มี.ค.63 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และภูมใจใน
ผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ 
 2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และภูมใจในผลงานของตนเอง 
 3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 



7. .  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท 
  
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรครู 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางเบญจภา  แก้วกระจาย  
3. วัตถุประสงค์  
          1.  เพ่ือให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         2.  เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
       3.  เพ่ือให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
สติปัญญา 
       4.  เพ่ือให้ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 
       5.  เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       6.  เพ่ือให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 
       7.  เพ่ือให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 
       8.  เพ่ือให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
       9.  เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 3  ครั้ง/ปี  
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 

ชั่วโมงต่อปี 
3. ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี

4.2 เชิงคุณภาพ         
1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
3. ครเูข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 
 
 



5. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.63 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.63 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    พ.ค.63-มี.ค.64 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

    1) กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

0  0 พ.ค.63-มี.ค.64 
อ.จินดา อินทร์สุวรรณ์ 

    2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู 50,000  50,000 พ.ค.63-มี.ค.64 อ. สมหมาย มณีรัตน์ 
รวม 50,000  50,000   

4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.64 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.64 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน     พ.ค.63-มี.ค.64 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย 3 
ครั้งต่อปี   

อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี   

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย ๕o ชั่วโมงต่อปี 

อย่างน้อย ๕o 
ชั่วโมงต่อปี 

อย่างน้อย ๕o ชั่วโมงต่อปี 

3. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 
ชั่วโมง/ปี 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  50,000 บาท   
                        รวมงบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางแสงเทียน  ศิริพันธ์ 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น

ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
6. เพ่ือให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อย 50 
ชั่วโมงต่อปี 
4.2 เชิงคุณภาพ         

1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
3. ครเูข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    28 ม.ค.63 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.63 ครูทุกคน 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-มี.ค.
64 

แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

    1) กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา  

15,000  15,000 พ.ค.63-มี.ค.
64 

เบญจภา แก้วกระจาย 

รวม 15,000  15,000   

4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.
64 

แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.
64 

แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.63-มี.ค.
64 

แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย 3 
ครั้งต่อปี   

อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี   

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

อย่างน้อย ๕o 
ชั่วโมงต่อปี 

อย่างน้อย ๕o ชั่วโมงต่อปี 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว    15,000  บาท   

                                                 รวมงบประมาณที่ได้รับ 15,000  บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน  

4. เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระดับดีมาก 

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีมาก 
4.2 เชิงคุณภาพ         

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.63 พรพรรณ   มสีร้อยไตรรตัน ์

2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 

   15 ก.พ.63 พรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน ์

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.63-มี.ค.64 พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน ์

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน 5,000  5,000 พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์

2. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการ
สาธารณะ 

3,000  3,000 พ.ค.63-มี.ค.64 จินดา  อินทร์สุวรรณ ์

3. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 15,000  15,000 พ.ค.63-มี.ค.64 รัชฏาภรณ์ สุขสุเดฃ 

4. กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน 10,000  10,000 พ.ค.63-มี.ค.64 นิรมล ภูนามลู 
5. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและงาน
สารบรรณ 

8,000  8,000 พ.ค.63-มี.ค.64 พรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์ 

6. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานบุคคล 4,000  4,000 พ.ค.63-มี.ค.64 สมหมาย มณีรัตน ์

7. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานวิชาการ 8,000  8,000 พ.ค.63-มี.ค.64 นิรมล ภูนามลู 

8. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ 8,000  8,000 พ.ค.63-มี.ค.64 เบญจภา  แก้วกระจาย 

9. กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน 4,000  4,000 พ.ค.63-มี.ค.64 พิเชฐ รื่นปาน 

10. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน -  - พ.ค.63-มี.ค.64 พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน ์

11. กิจกรรมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

70,000  70,000 พ.ค.63-มี.ค.64 แสงเทียน  ศิริพันธ ์

12. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open 
house 

 25,782.84 25,782.84 ก.พ.64 นิรมล ภูนามลู 

รวม 135,000 25,782.84 160,782.84   

4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงาน
ตามภาระงานเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.64 พรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน ์

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.64 พรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ 

6. สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้
ที่เก่ียวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

   พ.ค.63-มี.ค.64 พรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน ์

 
 



6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดี   ดี   

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

ดี   ดี   

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน  

4. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว    135,000    บาท 
     เงินรายได้สถานศึกษา            25,782.84  บาท  
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ   160,782.84 บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนิรมล ภูนามูล 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ 
4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองและน าความรู้ไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
6. เพ่ือให้ครูเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

1.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
   2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๓ ปี 

4.2 เชิงคุณภาพ         
1.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
   2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๓ ปี 
 
 
 
 
 

 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    28 ม.ค. 63 นิรมล ภูนามลู 
2. ประชุมคณะท างานท่ีเกีย่วข้องเพื่อช้ีแจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ. 63 นิรมล ภูนามลู 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล ภูนามลู 
    1) กิจกรรมการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสตูร  0  0 พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล ภูนามลู 

    2) กิจกรรมส่งเสรมิและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 
     2.1) กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
        - วันภาษาไทย 
        - สัปดาห์วันสุนทรภู ่
     2.2) กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
         - สัปดาห์วันคณิตศาสตร ์
     2.3) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
         - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
          - ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร ์
     2.4) กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
     2.5) กลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 
     2.6) กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา 
     2.7) กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     2.8) กลุม่สาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 
           - วันคริสต์มาส 

 
 
 

3,000 
 
 
 

3,000 
 

4,000 
 

2,000 
   2,000 

 
2,000 
2,000 

   7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,750 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 
 

3,000 
 

4,000 
33,750 

2,000 
   2,000 

 
2,000 
2,000 

   7,000 

 
 
 

มิ.ย. - ก.ค. 63 
 
 
 

ส.ค. 63 
 

ส.ค. 63 
 

พ.ค.63-ม.ีค.64 
 

พ.ค.63-ม.ีค.64 
พ.ค.63-ม.ีค.64 

 
พ.ค.63-ม.ีค.64 
พ.ค.63-ม.ีค.64 

ธ.ค.63 

 
 
 
แสงเทียน  ศิริพันธ ์
 
 
 
รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
 
จิรวดี  มีสินทรัพย ์
 
 
เบญจภา แก้วกระจาย 
 
นิรมล  ภูนามูล 
พิเชฐ รื่นปาน 
 
 
รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
เบญจภา แก้วกระจาย 
พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน ์

3) กิจกรรมอาเซียน -  - พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล  ภูนามูล 
4) กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

-  - พ.ค.63-ม.ีค.64 แสงเทียน ศิริพันธ ์

5) กิจกรรมพัฒนาระบบนเิทศในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

-  - พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล ภูนามลู 

6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     6.1). พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
     6.2) งานปฐมนิเทศ 
     6.3) งานปัจฉิมนเิทศ 
     6.4) นักศึกษาวิชาทหาร 
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พ.ค.63-ม.ีค.64 
 
 
 
 

 
ปนัดดา พร้อมบลูย ์
รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
พิเชฐ รื่นปาน 
   



กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
7) กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 1,000  1,000 พ.ค.63-มี.ค.

64 
พรพรรณ มีสร้อย
ไตรรัตน์ 

รวม 38,000 33,750 71,750   
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.
64 

นิรมล ภูนามูล 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.
64 

นิรมล ภูนามูล 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 

ดี   ดี   

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

ดี   ดี   

3. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๓ ปี ดี   ดี   
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
2. ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจ 
4. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองและน าความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
5. ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
6. ครูเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว        38,000  บาท 
   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    33,750  บาท 
                     รวมงบประมาณที่ได้รับ       71,750 บาท 
 
 



8. สรุปในภาพรวม  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายพิเชฐ  รื่นปาน 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
2. เพ่ือให้มีห้องสมุดที่ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. เพ่ือให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัยใช้การได้ดี 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 
2. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการครบทุกกลุ่มงาน 

4.2 เชิงคุณภาพ         
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ  
2.  สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการครบทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    28 ม.ค.63 พิเชฐ รื่นปาน 

2. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.63 พิเชฐ รื่นปาน 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-มี.ค.64 พิเชฐ รื่นปาน 

1.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 10,000  10,000 พ.ค.63-มี.ค.64 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์
2.กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 90,000  90,000 พ.ค.63-มี.ค.64 พิเชฐ รื่นปาน 

3.กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง 75,000  75,000 พ.ค.63-มี.ค.64 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

4.กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 10,000  10,000 พ.ค.63-มี.ค.64 ถนอม อารีสุก 

5.กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(ปรับปรุงไฟฟ้าประปา ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี) 

25,000  25,000 พ.ค.63-มี.ค.64 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

กิจกรรมงานยานพาหนะ 70,000  70,000 พ.ค.63-มี.ค.64 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 
6.โรงอาหารสะอาดปลอดภัย -  - พ.ค.63-มี.ค.64 จินดา  อินทร์สุวรรณ ์

7.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 8,000  8,000 พ.ค.63-มี.ค.64 รัติกาล ทองค า 
8.กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 170,000  170,000 พ.ค.63-มี.ค.64 เบญจภา  แก้ว

กระจาย 
                                รวม 458,000  458,000   
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.64 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.64 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.62-มี.ค.63 แสงเทียน  ศิริพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป  

ดี   ดี   

2. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ครบทุกกลุ่มงาน   

ดี   ดี   

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีห้องสมุดที่ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารเรียน พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี 
 

7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  458,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 458,000 บาท 
 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 
2. เพ่ือให้มีจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
4. เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
6. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

4. เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 80 ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 

2. ร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 
4.2 เชิงคุณภาพ         

1. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 
  2. โรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



  4. โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
5. การด าเนินงาน  

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    ม.ค.63 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

2. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   ก.พ.63 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-มี.ค.
64 

สุกันยา  พงษ์กระจาย 

    1) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000  1,000 พ.ค.63-มี.ค.
64 

รัติกาล  ทองค า 

    2) กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
       -  จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (SAR) 

2,000  2,000 พ.ค.63-มี.ค.
64 

สุกันยา  พงษ์กระจาย 

    3) กิจกรรมจัดท าแผนงานโรงเรียน 2,000  2,000 พ.ค.63-มี.ค.
64 

สุกันยา  พงษ์กระจาย 

                                            รวม 5,000  5,000   
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตามภาระ
งานเพ่ือดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.
64 

สุกันยา  พงษ์กระจาย 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.
64 

สุกันยา  พงษ์กระจาย 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.63-มี.ค.
64 

สุกันยา  พงษ์กระจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม   

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

3. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

6. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 
2.  โรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
4.  โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5.  โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
6.  โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกปี 
 

7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  5,000 บาท   
                        รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท 
 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสมหมาย  มณีรัตน์ 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ครูรู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1. ครูร้อยละ 70 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

4.2 เชิงคุณภาพ         
1. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 

5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    28 ม.ค.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63 - มี.ค.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 
     1) กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 107,400 107,400 พ.ค.63 - มี.ค.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 

     2) กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ -  - พ.ค.63 - มี.ค.63 จิรวดี  มีสินทรัพย์ 

รวม  107,400 107,400   

4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63 - มี.ค.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63 - มี.ค.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.63 - มี.ค.63 สมหมาย  มณีรัตน์ 

 
 



6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

ครูแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูรู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 

7. งบประมาณ      เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  107,400 บาท 
                        รวมงบประมาณที่ได้รับ    107,400 บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใชัชีวิตในสังคม และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ
นอกสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
         1. ครูร้อยละ70  มีการจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูร้อยละ 70 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
  3. ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  4. นักเรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
  5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

6. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

4.2 เชิงคุณภาพ         
1. ครูมีการจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. คร ูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
3. ครูมีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

6. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อื่นๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    28 ม.ค.63 รัชฎาภรณ์  สุขสเุดช 
2. ประชุมคณะท างานที่เกีย่วข้องเพื่อช้ีแจงโครงการ/
กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.63 รัชฎาภรณ์  สุขสเุดช 
ครูทุกคน 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-ม.ีค.64 รัชฎาภรณ์  สุขสเุดช 
1.กิจกรรมโรงเรียนในฝันยั่งยืน -  - พ.ค.63-ม.ีค.64 รัชฎาภรณ ์สุขสเุดช 
2.กิจกรรมด ารงรักษาโรงเรยีนรางวัลพระราชทาน -  - พ.ค.63-ม.ีค.64 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8,000.00  8,000.00 พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล ภูนามลู 
4.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 28,398.20  28,398.20 พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล ภูนามลู 
5.กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ O-Net 

1,000.00  1,000.00 พ.ค.63-ม.ีค.64 
รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

6.วันเกียรติยศ 5,000.00  5,000.00 พ.ค.63-ม.ีค.64 นิรมล ภูนามลู 
7.กิจกรรมจ้างครูต่างชาต ิ  180,000.0

0 
180,000.0

0 
พ.ค.63-ม.ีค.64 พรพรรณ  มีสร้อยไตร

รัตน ์
รวม 42,398.20 180,000.0

0 
222,398.2

0   
  

4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ตดิตามงานตามภาระ
งานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-ม.ีค.64 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-ม.ีค.64 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

6. สรปุผลและรายงานผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและผูบ้ริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.63-ม.ีค.64 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. ครูร้อยละ70  มีการจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 
2. ครูร้อยละ 70 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 
รายการ 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 

3. ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 
4. นักเรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

ดี ดี 

6. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

ดี ดี 



 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีผลการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 
7. งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว                42,398.20    บาท  
      เงินรายได้สถานศึกษา   180,000.00 บาท 
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ          222,398.20 บาท 
 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ ขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1. โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผล

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตส านึกในการจัดการกับปัญหาขยะในสถานศึกษา 

4.2 เชิงคุณภาพ         
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อื่นๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    28 ม.ค.63 จิรวดี  มีสินทรัพย ์
2. ประชุมคณะท างานท่ีเกีย่วข้องเพื่อช้ีแจงโครงการ/
กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.63 จิรวดี  มีสินทรัพย ์
ครูทุกคน 

3. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.63-ม.ีค.64 จิรวดี  มีสินทรัพย ์
    - ขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000  5,000  จิรวดี  มีสินทรัพย ์

รวม 5,000  5,000   

4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ตดิตามงานตามภาระงานเพื่อ
ดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-ม.ีค.64 จิรวดี  มีสินทรัพย ์

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-ม.ีค.64 จิรวดี  มีสินทรัพย ์

6. สรปุผลและรายงานผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและผูบ้ริหารรับทราบ   

   พ.ค.63-ม.ีค.64 จิรวดี  มีสินทรัพย ์

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาจัดการขยะในสถานศึกษา
อย่างยั่งยืนและถาวร 

ร้อยละ 70   ร้อยละ 70 

2. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   ร้อยละ 80 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
7. งบประมาณ     เงินรายได้สถานศึกษา  5,000 บาท 
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการด ารงชวิตและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


