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อุดหนุนฯ 1,676,700 บำท เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 420,490 บำท และเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
1,140,540.01 บำท และอ่ืน ๆ 1,931,600.47 บัดนี  ทั ง 31 โครงกำร ได้ด้ำเนินกำรเสร็จสิ นเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน โครงกำร ตำมแบบรำยงำนกำรด้ำเนินงำนโครงกำร เอกสำร 
ตำมแนบ 
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 รำยงำนกำรด้ำเนินงำนโครงกำร ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖6 จัดท้ำขึ นเพ่ือรวบรวมหลักฐำนเอกสำร
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกำรกับกำรด้ำเนินงำนของโครงกำร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภำพกำร
ด้ำเนินงำนที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกรำยงำนฉบับนี ได้รวบรวมผลกำรด้ำเนิน 
งำน กำรวิเครำะห์ผลกำรด้ำเนินงำนตำมตัวชี วัดควำมส้ำเร็จของโครงกำร กำรสรุปผลควำมส้ำเร็จและควำมพึง
พอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินงำน ประมวลภำพกำรจัดกิจกรรม และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ทั งนี เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรน้ำข้อมูลส้ำหรับกำรวำงแผนกำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีของโรงเรียนฯนิคมน ้ำ
อูนเจริญวิทยำ เป็นข้อมูลพื นฐำนประกอบกำรตัดสินใจต่ำงๆ ของผู้บริหำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ ให้มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ เป็นข้อมูล
ส้ำหรับบุคลำกรและผู้ที่เก่ียวช้องส้ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ (วก01) 
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 นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ได้รับการพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือวัดผลการ
เรียนรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างทั่วถึง 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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 ๗.2. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม 
คือ การปรับปรุงระบบสาระสนเทศของวิชาการให้มีประสิทธิภาพรองรับการนโยบายต่างๆ  



 ๗.3. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการ ดำเนินงาน สอบวัดผลภายใน และจากส่วนกลางเพื่อวัดและประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ 
โดยได้รับ จัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาทุก
คน    

 ๗.4. กิจกรรมนิเทศการจัดการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนา ให้ คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้น
เรียน และ นวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ มีการนิเทศติดตามผลโดยผู้บริหาร หรือหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ 
ได้ดำเนินการสังเกตการ สอนของครูในกลุ่มสาระฯ แล้วสรุปผลส่งงานนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครูให้เชี่ยวชาญ
ใน ด้านการสอน และพัฒนา ผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี่ ใช้งบประมาณตลอดปี
การศึกษา 2565    

 ๗.5  กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ประชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ดำเนินการสอดคล้องกับปฏิทินของวิชาการ    

 ๗.6 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ให้คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และ
นวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ หลักสูตรกลุ่มสาระ หลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอด ปีการศึกษา 2565    

 ๗.7 กิจกรรมติวโอเน็ต เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบโอเน็ต จึงได้จัดกิจกรรมนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 ๗.8 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับเขต) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม
สนับสนุนครูและนักเรียน ให้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะ หัตถกรรม ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๗.9 วัสดุกิจกรรมการเรียนรู้และวัสดุสำนักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัดซื้อ
วัสดุสำนักงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  
 ๗.10 จัดทำเอกสารทางวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดซื้อเอกสาร ปพ.1 เพ่ือ
สรุปผล การเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6     

๗.11 กิจกรรมรับนักเรียน/รายงานตัว/มอบตัว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  ส่งเสริม
สนับสนุน อำนวยความสะดวกคณะครูและบุคลากร ให้ดำเนินการรับนักเรียน รายงานตัว และมอบตัว ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.12 กิจกรรมออนซอนเดย์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา 
กิจกรรแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 โดยจัดขึ้น ใน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2565  
 ๗.13 ป้ายแสดงความยินดีนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดทำป้ายแสดงความ
ยินดีแก่นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  
 ๗.14 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนา ให้ คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการออกแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการ  



 ๗.15 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนคณะครูและบุคลากร ในการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที ่สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ในปีการศึกษา 2565 
 ๗.16 วารสารวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัดพิมพ์วาราสารโรงเรียนในทุก
เดือน เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 
 
๙.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      ๙.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ได้รับการพัฒนาและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดผลการเรียนรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษาอยา่ง
ทั่วถึง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีความรู้
และใช้ระบบการดำเนินวิชาการสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง    

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
๑๐. งบประมาณ 
 ๑๐.1 ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
     ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………           
 ๑๐.2 การใช้งบประมาณ     
  1) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 330,480  บาท 
  2) งบประมาณที่ใช้ไป  289,340  บาท 
  3) งบประมาณคงเหลือ     41,140  บาท 
1๑.  สรุปในภาพรวม 

สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน
ดังนี้   
 10.1 จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้ เร ียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนางาน วิชาการของโรงเรียน ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา   
 10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้อง
นำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณ
ต่อไป   
 10.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
ซึ่งเป็น หัวใจสำคัญของโรงเรียน 
 

ครรูุ่งนภา   พรหมภักดี 
ผู้รายงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 



 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 

 
 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน 

ของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (วก02) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (วก 02) 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี  

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวนิตยา สอนนุชาติ และกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค ์ 

      5.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา เฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน
เท่านั้น 

 5.2 เพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จำนวน 199 คน ได้รับการ
บริการที่ด ี

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 - เพ่ือบริหารงานกองทุนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมการบริหารงานกองทุนของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา เฉพาะการดำเนินการเกี ่ยวกับกองทุนเท่านั ้น   โดยใช้
งบประมาณตลอดปงีบประมาณ 2565 

 
 



8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิคมน้ำอูน
เจริญวิทยา จำนวน  199  คน ได้รับการบริการที่ดี 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. เพ่ือบริหารงานกองทุนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

             9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ (   ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (/ ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    (   ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                                  

       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 15,006.68 บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป       0 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   15,006.68 บาท 
 

11.  สรุปในภาพรวม 
1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถ 

ตรวจสอบได้   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้คำแนะนำปรับปรุง ใน
การดำเดินการหลายประเด็น จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

 
   
นางสาวนิตยา สอนนุชาติ 

ผู้รายงาน 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (วก03) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางพัชรนันท์ แสนดวง 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. วัตถุประสงค ์ 

    5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้สื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

    5.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

    5.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

6.  เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อ-อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง  
 2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ  
 6.2 เชิงคุณภาพ  
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรยีนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความถนัด และแสดงออกเต็มตามศักยภาพมากขึ้น  
 3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ มีกรสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยจัดขึ้นภายในปี
การศึกษา 2565 

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 -  



9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อ-อุปกรณ์
ได้ด้วยตนเอง  

ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

        9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.97 
       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 

10. งบประมาณ 
          10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
     ( / ) เง ินเร ียนฟร ี 15 ป ี ( ) เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                                          
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 50,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  50,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ           0  บาท 

11.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อค้นพบใน

การดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. จุดเด่นของโครงการ ผู้เรียนที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ สังคม 
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล 
และส่งผล โดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา 
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

นางพัชรนันท์ แสนดวง 
ผู้รายงาน 
 
 

 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการทัศนศึกษา (วก04) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษา 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การเพ่ิม
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางพัชรนันท์ แสนดวง 

กลุ่มงาน/กลุ่ม บริหารงานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค ์ 

      5.1 ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ประสบการณ์ 

    5.2 ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

    5.3. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่  

   5.4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  

    5.5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1. ผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ คิด
เป็นร้อยละ 95 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1.ผู้เรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมทัศนศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรม
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
สิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ประสบการณ์ ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง วางตัว



เหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่ พัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิด
เป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยกิจกรรมมีขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมทัศนศึกษา ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. วัดถ้ำผาแด่น 
2. พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร 
3. ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระดำริฯ จังหวัดสกลนคร 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. ผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์
ตรง สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ คิดเป็น 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

      9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  95 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.95 
       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………           
        

10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 50,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  50,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          0  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ ผู้เรียนที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ สังคม 

นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล 
และส่งผล โดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา 
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   



3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของ 
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

นางพัชรนันท์ แสนดวง 
ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพฒันางานวิชาการ (วก05) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ (วก 05) 
2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐาน 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางรุ่งนภา พรหมภักดี และครุกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 5.4 เพ่ือให้การดำเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆที่จำเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดละเกิดผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมจ้างวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรม
เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมติวโอเน็ตให้แก่
นักเรียนที่ต้องการสอบวัดผลระดับประเทศหรือโอเน็ตเพื่อช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในการสอบที่ดีขึ้น โดยมีได้



จ้างวิทยากรภายนอกมาเป็นวิทยากรให้แกนักเรียน โดยได้จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการสอบ
โอเน็ตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

3. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
3. กิจกรรมสวนพฤกษาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวพืช

พันธุ์ต่าง ๆที่อยู่ภายในโรงเรียนและท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ ตามดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

 

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 1. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดผล
การเรียนรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างทั่วถึง  

ร้อยละ 100 ร้อยละ100 

2. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้และใช้ระบบการ
ดำเนินวิชาการสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง  

ร้อยละ 98 ร้อยละ 99 

 

  9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  97.6 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม    มีค่าเฉลี่ย   4.95 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ (   ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………           
       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 135,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  92,138   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  42,862   บาท 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเน ินงานโครงการพัฒนาทักษะเพ ื ่อยกระด ับผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนกล ุ ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
 -   

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ  
- 



๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  
- 

 
         นางรุ่งนภา พรหมภักดี 
          ผู้รายงาน 
 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนคณุภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตามมาตร สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) (วก๐๖) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1.  ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตร สสวท. 
(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
3.สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ   
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางรุ่งภา พรหมภักดี และคณะครู กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

5.  วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

 5.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 

6.  เป้าหมาย 

      6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาร้อยละ……….นักเรียนมีความรู ้และทักษะการเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาร้อยละ……….นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 
      6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 



 - นักเรียนมีความรู้และทักษะการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานที่
กำหนด 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้
สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 7.1. กิจกรรม กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 

 7.2. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

 7.3. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

 7.4. กิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือทาง วิชาการ ในโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ สสวท. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

 7.5  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

 7.6 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงาน
ดีเด่นในระดับ เขต จังหวัดภาคและระดับประเทศ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

 7.7 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูโดย ใช้กระบวนการ PLC เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ได้
ดำเนินกิจกรรม 
  

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
- 
 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ได้รับการพัฒนาและประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อวัดผลการเรียนรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 



2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีความรู้และ
ใช้ระบบการดำเนินวิชาการสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง    

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
     (   ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………           
  
 10.2 การใช้งบประมาณ     
  1) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ    21,000 บาท 
  2) งบประมาณที่ใช้ไป            0  บาท 
  3) งบประมาณคงเหลือ     21,000  บาท 
11.  สรุปในภาพรวม 
.  สรุปในภาพรวม จากการดำเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้   
 11.1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริม พัฒนางาน วิชาการของโรงเรียน ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 11.2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา 
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   
 11.3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการ ซึ่งเป็น 
หัวใจสำคัญของโรงเรียน 
 
                           นางรุ่งนภา พรหมภักดี 
          ผู้รายงาน 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุด (วก07) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานห้องสมุด 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนารี พรมนิต 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค ์ 

      5.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 

 5.2 เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

 5.3 เพ่ือกระตุ้นและชี้นำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

 5.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน)  

 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด  ครูและบุคลากร จำนวน 
36 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 2. ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่หลากหลาย 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น 
 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 



 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานห้องสมุด ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรม
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การอ่านช่วยให้
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สามารถเลือกอ่านหนังสือได้อย่างหลายหลายและเหมาะสมกับวัย สามารถนำข้อคิดที่ได้
จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่าน เพราะการอ่านจะช่วยให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ของ
ตนเอง สามารรถสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้ทำให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข 
8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 -  

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง ที่เข้าใช้
บริการห้องสมุด  ครูและบุคลากร จำนวน 36 คน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

       9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  95 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………           
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 22,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  2000     บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  22,000  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนางานห้องสมุด มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  



ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ 

ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   
3. ข้อเสนอแนะ 

- 
  

              นางนารี     พรมนิต 
            ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย (วก08) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะครูกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มงาน/กลุ่ม - 

4. วัตถุประสงค์  
     4.1 เพ่ือให้ครูมีสื่อและนวัตกรรมสำหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง 
     4.2 เพ่ือให้ครูสร้างสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
     4.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
5.  เป้าหมาย 
      5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

1. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จำนวน 485 คน  บุคลากร จำนวน  42  คน 

      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  

  2. ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
  3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนการสอน  
6.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย   
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 8  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อให้สอดคล้อง กับการปฏิรูป
ทางการศึกษาที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์  มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยนำกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันระลึก
ถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย  ซึ่งองค์การยูเนสโก ยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกและวันที่  29 กรกฎาคม ของ
ทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้บูรณาการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจัด
กิจกรรมการแสดงในวันสุนทรภู่ จากวรรณคดี เรื่องเอกของสุนทรภู่ คือพระอภัย ในส่วนวันภาษาไทยแห่งชาติ
ทางกลุ่มสาระฯ จัดเป็นการแข่งขันทางวิชาการ จัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนภายในโรงเรียน  

โดยจัดขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน   



2. 2. กิจกรรม การจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ครูผู ้สอนและ
นักเรียนได้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนสามารถประยุกต์ป้ายนิเทศเป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้และทราบถึงคุณค่าของภาษาไทย และวันสำคัญ
ทางภาษาไทย หรือเป็นการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับภาษาไทย เช่น การจัดป้ายนิเทศประวัติปละผลงานของพระ
สุนทรโวหาร (ภู่) วันภาษาไทยแห่งชาติ และรวมถึงความสำคัญทางภาษาไทยต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ เช่น ป้าย
นิเทศชนิดของคำประพันธ์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย โวหาร ภาพพจน์ เหล่านี้เป็นต้น  

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
จำนวน 485 คน   

3. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนได้นำเสนอภาษาไทยวันละคำ ทุกวัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ทั้งยังส่งเสริมด้านการอ่านและการ
เขียน ให้แก่ผู้เรียน และส่งเสริมการกล้าแสดงออก  

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 485 คน   
 4. กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน เป็นกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ทั ้งที่เป็นการเรียนรู้ทาง
วิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านน้อยมาก ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นอย่างล่าช้า  กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ภาษาไทย จึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพื ่อจะได้นำความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยนำข้อมูลการจัดทำบันทึกการอ่านของนักเรียนมาดูว่า คนใดสามารถบันทึกได้จำนวนเรื่อง
มากที่สุด ก็จะได้รับรางวัลยอดนักอ่านในภาคเรียนนั้น  

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 485 คน   

5. กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  กำหนดให้น ักเร ียนอ่านหนังส ือสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน  สัปดาห์ละ 1 เล่ม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ แล้วจัดแข่งขันตอบปัญหาจาก
สารานุกรมเล่มที่กำหนด มอบรางวัลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 485 คน   
 6. กิจกรรมจัดซื้อและจัดหาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครู มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยครูในกลุ่มสาระ
จะต้องมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนมากที่สุด 

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน - คน   
 7. กิจกรรมจัดเสียงตามสายส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การพูด ทักษะการประชาสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร โดยผ่านการจัดเสียงตามสาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าแดสงออก อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดภายในและภายนอกโรงเรียน 
หรือเป็นข่าวสารที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองโดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเวลา 12.00 – 12.30 น. 
ของทุกวัน  

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 485 คน   
 



  8. กิจกรรมนักเรียนเหรียญทอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาทั้งทักษะ การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และเพื่อต่อยอดในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย
กิจกรรมนี้ จะคัดเลือกนักเรียนในแต่ละระดับ มาทำการแข่งขันทัก 4 ทักษะ เพื่อหาสุดยอดนักเรียนเหรียญ
ทองหลังสิ้นสุดภาคเรียน  

โดยจัดขึ้นระหว่าง ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 485 คน   
 
7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอ่ืน, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การดำเนินการอนุเคราะห์สื่อการเรียนการสอน  
2. สบทบทุนการศึกษาและของรางวัล  

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. ครูและนักเรียนมีสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้สำหรับประกอบการสอน
อย่างพอเพียง ร้อยละ 90  

ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

2.  ครูมีการสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรยีน
การสอน ร้อยละ 90  

ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น ร้อยละ 90  ร้อยละ 90 ร้อยละ 85 
 
      8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.95 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด  
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 
 
 
 
9. งบประมาณ 



       9.1 ประเภทงบประมาณ จำนวน 10,840 บาท 
(     ) เงินประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน................... บาท 
(     ) เงินระดมทรัพยากร 
( ✓) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.....................................บาท 
(     ) เงินอ่ืนๆ........................................................................... 

       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  10,840  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป   10,540  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   300       บาท 
10.  สรุปในภาพรวม 
  จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระฯ
ภาษาไทย มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
  1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีมีความกระตือรือร้นและสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  
   2. นักเรียนมีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3. นักเรียนมีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการสืบค้นข้อมูลในระดับดีส่งผลให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง  
   4. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการ ศิลปะ
และบันเทิง    
 2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  
  2. กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อด้วยบริบทไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม  
  3. วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
  4. นักเรียนยังขาดวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม  

3. ข้อเสนอแนะ 
  1. ขยายเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
  2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ  
  3. อยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

 
นายพิทยาธร บุญเทียม 
         ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
 

 
 

 
 
 

 
   การจัดป้ายนิเทศ          นักเรียนเหรียญทอง  
 

 

 
 
 
 

  กิจกรรมยอดนกัอ่าน        กิจกรรมยอดนักอ่าน 
 

 

 

 

 

 
 
 

      ตอบปัญหาภาษาไทย           ตอบปัญหาภาษาไทย  
   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
กำหนดการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการ 

“วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” 

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  
ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  

เวลา   กิจกรรม  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  - คณะครูนักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวทิยา  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.  - พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  
๐๙.๑๐ - ๐๙.๑๕ น.  - พิธีกรเชิญประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระสุนทรโวหาร  
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.    - พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั รับคำกล่าวรายงาน  และกล่าวเปิด

งาน    
- พิธีกร เรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลา่วรายงาน  

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น. - ประธานกล่าวเปดิงาน  
- นักเรียนอ่านประวตัิ และกล่าวสดุดีสุนทรภู ่

๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๐ น. - การแสดงพิธีเปิด ช่ือชุดการแสดง “สดุดี สุนทรภู่ ยอดครูกวี”  
- การอ่านทำนองเสนาะ รางวัลชนะเลิศ  
- การอ่านำประพันธ์ รางวัลชนะเลิศ  
- มอบเกียรติบตัร การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ และ การแต่งคำประพันธ์  

๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น. - การแสดงละครในวรรณคดีไทย  
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. - ประกวดตัวละครในวรรณคดไีทย (รอบคัดเลือก)  
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐ น. - ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ  
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. - มอบเกียรติบตัรการแข่งขัน -ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง- เขียนตามคำบอก - คัดลายมือ  
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๐ น. - การแสดง Cover Dance  
๑๐.๕๐ - ๑๑.๑๐ น. - ประกวดตัวละครในวรรณคดไีทย (รอบตัดสิน)  

- มอบเกียรติบตัรการแข่งขัน  
- วาดภาพตัวละครในวรรณคดี  

 - เรียงความ  
 - ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. ตอบปัญหาภาษาไทย ชมนิทรรศการประวตัิผลงานของสุนทรภู่ นิทรรศการวันภาษาไทยและ
ผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
หมายเหตุ ** กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 
 
 
 
 
 

** การแต่งกาย ขอความอนุเคราะหท์ุกท่านแต่งกายเลียนแบบตวัละครใน

วรรณคดี  
 

https://bangkokdanceacademy.com/class/cover-dance/
https://bangkokdanceacademy.com/class/cover-dance/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล 
โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
คำชี้แจง 
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามให้ตรงกับข้อเท็จจริงและตรงตามความรูสึกของท่านผลจากการ
ประเมินของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
๑.  ผู้ตอบแบบสอบถาม      ๒.  เพศ 
 (  )  ครูอาจารย์      (  )  ชาย 
 (  )  ผู้ปกครอง      (  )  หญิง 
 (  )  นักเรียนชั้น......./........ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑.ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      
๒.การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ      
๓. ลำดับขั้นตอนพิธีเปิด-ปิด      
๔.ลำดับขั้นตอนความเหมาะสมของการดำเนินกิจกรรม      
๕. ระบบเสียง      
๖.ความน่าสนใจของกิจกรรม/รายการแสดง      
๗.พิธีกร/ผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ      
๘.ความเหมาะสมของกิจกรรม/รายการแสดง      
๙.ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม      
๑๐.ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tobefriend.in.th/
http://www.tobefriend.in.th/
http://www.tobefriend.in.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
คำกล่าวรายงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำกล่าวรายงาน  



โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับโครงการ  
TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจ
ริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประธานในพิธีที่เคารพอย่าง
สูง 
     ดิฉันในนามคณะดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอนำเรียนความ
เป็นมาของการจัดกิจกรรม และนำเรียนความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
โดยสังเขปดังนี้  

ด้วยในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทร
โวหารหรือที่รู้จักกันในนามสุนทรภู่ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้าน
การแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ ่งท่านนั ้นได้สรรสร้างผลงานที่มี
ชื่อเสียงหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของ
ไทย กลอนนิราศ และนิทานพื ้นบ้านอีกมากมาย และเนื ่องด้วยวันที ่ ๒๙ 
กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกคุณูปการของ
สุนทรภู่ต่อวงการภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
รวมถึงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้
เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริย
วัตร ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่า
ทางภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จึง
ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของ    
พระสุนทรโวหาร และรณรงค์ให้เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการมี
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นิสัย รักการอ่าน เพื่อเป็นการเจริญรอยตามพระราชจริยวัตรในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ  

๑. เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก 
๒. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย 
๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  
และ ๔.เพื่อให้นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่าน 

  บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันของเรียนเชิญท่านประธานกล่าว
เปิดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามรอย พระราชจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  
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ภาคผนวก จ  
คำกล่าวเปิดงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำกล่าวพิธีเปิด 
โครงการวันสนุทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับโครงการ 



TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามรอย          
พระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
............................................................................................. 

 

เรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทุกท่านนักเรียนที่รักทุกคน 
 

  กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิชา
ภาษาไทย     ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ร่วมกับโครงการ  TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น   
 ดังที่ได้ทราบกันว่า วันสุนทรภู่ นั้น ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่เรียก
กันทั่วไปว่า สุนทรภู่     กวีไทยที่มีช่ือเสียงในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่า
จะเป็นวรรณคดีเรื ่อง พระอภัยมณี ซึ่งเป็นวรรณคดีเอกของโลก 
หรือนิราศภูเขาทองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภท
กลอนนิราศ  ด้วยผลงานดังที่ได้กล่าวมา องค์การยูเนสโกได้ยกย่อง
ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เมื่อ พ .ศ.๒๕๒๙      
และในวันนี้ยังมีความสำคัญอีกประการ คือเป็นวันต่อต้านยาเสพติด
โลกซึ่งยาเสพติดนั้นเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของทกุ
คนโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและส่งผลเสีย
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อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดถึงการส่งเสริมการมีนิสัย
รักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
       ข้าพเจ้า ในนามคณะผู้บริหาร ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่คณะ
ครูได ้จ ัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ทำให้นักเร ียนได้เห็น
ความสำคัญของครูกลอนไทย และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติดที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ตลอดถึงการส่งเสริมการมีนิสัยรัก
อ่านอ่าน   
 

ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ขอให้การจัดกิจกรรม จงประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมโครงการ
วันสุนทรภู ่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร ่วมกับโครงการTO BE 
NUMBER ONE และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราช  
จริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บัดนี้ 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์ (วก09) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุกลพัฒน์ การร้อย และครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4. วัตถุประสงค์  

     5.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

          ๕.๒เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความตื่นตัว ได้แสดงความสามารถในการคิด การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยงความรู้อันเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้วิชาอ่ืนต่อไป 

 5.3 เพ่ือจัดหา พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 

 5.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและ 

มีประสิทธิภาพ 

5.  เป้าหมาย 

     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน)  
 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
 2) ครูมีวัสดุ อุปกรณ ์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80      
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น  

 2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิด การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล   

การเชื่อมโยงความรู้อันเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ 



 3)  มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

 4)  ครูนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม
ให้ครูใช้สื่อ ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงสนับสนุนสื่อการ เรียน การสอนคณิตศาสตร์
สำเร็จรูปเพ่ือให้เห็นคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณในการ สนับสนุน กิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 2565 

 2. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันทักษะต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ และเพื่อค้นหาสุดยอด
คนเก่งเพ่ือไปแข่งใน มหกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเขตต่อไป โดยจัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา 2565 

3. กิจกรรมฝึกการแข่งขันคณิตศาตร์นานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ มีความสามารถในการเรียนการแก้ปัญหา การจัดการและการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพนั้นเกิดจากแรงกระตุ้นทั้งภายในตัวผู้เรียน
และจากสภาพแวดล้อม ส่งเสริมความคิดและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ โดยจัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา 2565 

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 -  

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
2) ครูมีวัสดุ อุปกรณ ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการ
สอน   

ร้อยละ 80      ร้อยละ 80      

      

      8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ 80 

9. งบประมาณ 
          9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      



    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                    
 9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 12,000 บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  7,034   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  4,966   บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มี

ข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
จากการดำเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้   

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา 
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

            นางสาวภรณ์ทิพย์  บุญรักษา 

         ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการ  พัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 



    

   

    

 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์ (วก10) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  
การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามลำดับ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือตอบสนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
 5.2 เพ่ือสนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 
 5.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี 
 5.5 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 5.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะและมุ่งม่ันในการทำงาน 
 5.7 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 5.8 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภทต่างๆ 
 5.9 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนได้ 
 5.10 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 5.11 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 5.12 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5.13 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 5.14 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ แสดง
ผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
 5.15 เพื่อให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการมีความพร้อม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน  
 5.16 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
6.  เป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
6.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  จำนวน  485  คน 
6.1.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  9 คน 
6.1.3 นักเรียนทุกคนใช้ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 



 
 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
6.2.1 ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
6.2.2 ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2553 
6.2.3 ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.2.4 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
6.2.5 นักเรียนได้ศึกษา e-sport และเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 
6.2.6 นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการทำงาน 
6.2.7 นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลมีความคิดสร้างสรรค์ในพัฒนาการเรียนการสอน coding ได้ 
6.2.8 นักเรียนได้ศึกษาทักษะกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภทต่างๆได้ 
6.2.9 นักเรียนมี ความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนได้ 
6.2.10 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
6.2.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบมีความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
6.2.12 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
6.2.13 เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่  4  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
6.2.14 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
6.2.15 มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ รวมห้องสื่อ ICT ที่มีความพร้อมด้านกายภาพเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.2.16 ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการเพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดยเทคนิคปฏิบัติการ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ฝึกให้
นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  มีความกระตือรือร้นในกระบวนการค้นคว้า  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางชีววิทยาและเคมี โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 2565 (ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

2. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่ครูและผู้เรียน โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  (ยัง
ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มลีักษณะ คือ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ การ
แสดงความสามารถ และแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนนิคมน้ำอูน
เจริญวิทยา โดยจัดขึ้นในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565  ณ  โรงเรียน
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท  

4. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกในการเรียน
สอนของครูและการเรียนของผู้เรียนโดยมีการจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยใช้งบประมาณตลอด
ปีการศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 15,000 บาท 

5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน coding เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเป็นทักษะที่ช่วยให้เด็ก
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 



 
 

(Computational Thinking) โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  
(ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ e-sport เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี กฏกติกาสากลเช่นเดียวกับกีฬาทั่ว ๆ ไป รวมทั้งในปัจจุบันมีทีม หรือสโมสรเหมือนกับกีฬา
ปกติ ทำให้นักเรียนมีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น และยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของ
นักเรียน ลดความบกพร่อง ให้สามารถฝึกสมาธิให้แก่นักเรียน โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 2565  
ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  (ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

7. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ICT เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  (ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ) 
 
8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 -  
9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1.  ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดช
พระเจ้าอยู่หัวร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

2.  ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2553ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

3.  ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและบูรณาการกับแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินชีวิตร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

5. นักเรียนได้ศึกษา e-sport และเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 - 

6. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการ
ทำงานร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

7. นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลมีความคิดสร้างสรรค์ในพัฒนาการเรียน
การสอน coding ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 



 
 

8.นักเรียนได้ศึกษาทักษะกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภท
ต่างๆร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

9. นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 80 - 

10. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมี
ระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหาร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 

12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 80 

13. รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช
การที่  4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 100 

14.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนร้อย
ละ 100 

ร้อยละ 100 80 

15. นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
และห้องปฏิบัติการ รวมห้องสื่อ ICT ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 100 

 
  9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  80 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม    มีค่าเฉลี่ย   มาก 

        อยู่ในระดับ  4.6 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  มากที่สุด   หมายถึง ระดับ 5 
ค่าเฉลี่ย  มาก    หมายถึง ระดับ 4 
ค่าเฉลี่ย  ปานกลาง  หมายถึง ระดับ 3 
ค่าเฉลี่ย  น้อย   หมายถึง ระดับ 2 
ค่าเฉลี่ย  น้อยที่สุด  หมายถึง ระดับ 1 
 

9. งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ จำนวน 24,010 บาท 

(  ) เงินประมาณสนับสนุนจาก สพม. เขต 23 จำนวน ...............-........ 
บาท 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
( ✓ ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน 51,000  บาท 
(  ) เงินอ่ืนๆ........................................................................... 

       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 51,000   บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  35,000  บาท 



 
 

  3. งบประมาณคงเหลือ  16,000   บาท 
 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และห้องสื่อ ICT ตลอดจนสื่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  มีความกระตือรือร้นในกระบวนการค้นคว้า  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิง
คำนวณ  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
    จัดหาสื่อ ICT ให้ครบทุกห้องปฏิบัติการเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
3. ข้อเสนอแนะ 

- 
 
 

นายบัญชา  โยธายุทธ 
      ผู้รายงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (วก11) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวสมพร เชื้อสุภา  และนางสาวปัญจา  แก้วคำแสน  

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

4. วัตถุประสงค์  

     4.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

    4.2 เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2565 

     4.3 เพื ่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  บำรุงรักษา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 

     4.4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและค่านิ ยม  การ
จัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

5.  เป้าหมาย 

     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 90 
           2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2565 
ร้อยละ 90 
           3. นักเรียนทุกคนได้รับปลูกฝังจิตสำนึกความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บำรุงรักษา การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 90 
           4. นักเรียนทุกคนมีความเจริญงอกงามท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
การจัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 



     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

           2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

           3. นักเรียนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 

           5. นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยมการจัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ....3.... กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เป็นกิจกรรมที่มีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นพร้อมทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน
เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและตะหนักถึงความสำคัญของการ
อยู่ร่วมกันณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน .. 485.. คน   
  2. กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน .. 5.. คน   
 3. กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการประชุมคณะสภานักเรียน การจัดการเลือกตั้ง 
การรับมอบนโยบายในสภานักเรียน ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน .. 485.. คน   

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
3. อำเภอนิคมน้ำอูน 
4. วัด 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ฯ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2.  นักเรียน มีผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาด้วยข้อสอบ
กลางและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3.นักเรียนมีจิตสำนึก ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

             8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  .....90...... 

9. งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

( / ) เง ินเร ียนฟร ี ๑๕ ป ี        (  ) เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                            
9.2 การใช้งบประมาณ 

  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 9,500 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป   4,929 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  4,571 บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ พัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีข้อค้นพบ
ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนางาน
ทักษะชีวิตของนักเรียน โดยการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลให้พัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่
ดีในอนาคตต่อไป 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้าน
การ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือพัฒนางานวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต 
โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
         

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  ปัญจา  แก้วคำแสน 



(นางสาวปัญจา  แก้วคำแสน) 
ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรรณ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ 
 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง (วก12) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวปัญจา แก้วคำแสน 

กลุ่มงาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

4. วัตถุประสงค์  

     4.1 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทำความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง 

     4.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

     4.3 เพ่ือฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่ทำความด ีและเป็นผู้รู้จักประหยัด 
ไม่ฟุ่มเฟือย 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหน  

     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 5 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 



1. กิจกรรมครูพระอบรมศีลธรรม เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร ของโรงเรียนโดยการนิมนต์ครูพระมาอบรมศีลธรรม โดยจะ
จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2565 

2. กิจกรรมทำความดีเพื่อชีวิตใหม่ เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ สนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยจะนิมนต์พระมาบิณฑบาตตอนเช้า เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมตัก
บาตรทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 

3. กิจกรรมอบรมท้ายสัปดาห์ เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ  การให้นักเรียนได้รับการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา 2565 

4. กิจกรรมเข้าวัดชำระใจได้กุศล เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ นักเรียนได้เข้าวัดในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้นกเรียนได้ร่วมทำบุญ ให้จิตใจ ชำระจิตใจ ได้กุศล 

5. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนร่วมรักษา ประเพณีไทยที่ดีงาม เช่นการไหว้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  

6. กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึง
พระคุณของครูที่ได้ให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัย จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น  

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, 
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. วัด 
2. .อำเภอนิคมน้ำอูน 
3. อบต.หนองปลิง 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทำความเคารพและรู้จักการไหว้
ที่ถูกต้อง 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

2.  นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบ
และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

3. นักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่
ทำความด ี

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

  8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  .......85..... 

9. งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      



    ( / ) เง ินเร ียนฟร ี ๑๕ ป ี        (  ) เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                                  
 9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  2,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         0  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ให้เป็นพลเมืองที่ดี   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้าน
การ ประสานงาน จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น หัวใจสำคัญ
ของโรงเรียน 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  

(นางสาวปัญจา  แก้วคำแสน) 
ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรรณ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

ปัญจา  แก้วค าแสน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา (วก๑๓) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายวรศิษฎ์  ชุมนุมราษฎร์ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพของนักเรียน 
 5.2 เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะทางกีฬามากข้ึน ทั้งทางด้านผู้เล่นและผู้ดูที่ดี 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน)  
1.นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาได้รับการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ร้อยละ 90 
2. ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ร้อยละ 90 
3. นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90มี ความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข

ศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น  
4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคนสามารถจดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

      6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1.นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี เป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี เพ่ิมข้ึน 

 2. ครูและนักเรียนมีสื ่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมี 
ประสิทธิภาพ  



 3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น  
 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการสุข 
ศึกษาและพลศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน“น้ำอูนเกมส์” เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา เพื่อพัฒนาความสามัคคี ศักยภาพ และ
ทักษะทางด้านกีฬา แข่งขันให้รู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย โดยจัด ขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ  โรงเรียน
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น นักเรียนทุกคน    
 2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ ส่งเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ
พลศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยใช้งบประมาณได้ตลอดปีการศึกษา 2565    

 3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกถึงความสารถ โดยคุณครูนำนักเรียนไปแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
ภายนอกได้จัดแข่งขันขึ้น โดยใช้งบประมาณได้ตลอดปีการศึกษา 2565    

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน  
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล และอาหารในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
2. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาภายใน 
3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันกีฬาภายใน  

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1.นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาได้รับการพัฒนาสุขภาพ
และบุคลิกภาพ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการ
สอน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3. นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90มี ความกระตือรือร้นในการ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 



4.ครูผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคน
สามารถจดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.70 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เง ินเร ียนฟร ี ๑๕ ป ี        (  ) เง ินอ ื ่นๆ ……… ………….…………                                  
9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 45,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป   40,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    5,000  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ       

พลศึกษา มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้เรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ  ให้ผู ้เรียนได้สร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านกีฬาแก่ผู้เรียนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 

 2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้าน
การ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

 3. ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มวันและเวลาในการจัดการจัดแข่งขัน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางกีฬามากขึ้น ทั้งทางด้านมารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่ด ี

            
นายวรศิษฎ์  ชุมนุมราษฎร์ 

                   ผู้รายงาน 
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ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ  กีฬาสีภายในโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

ศิลปะ (วก14) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ข้อที่   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ นายไชยา ใจกลาง 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 

 4.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 4.4 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งาน ศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. ผู้เรียน จำนวน 485   คน บุคลากร จำนวน 41 คน 

      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะทางศิลปะ 
2. ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ศิลปะ 
3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการปรับปรุงการเรียนการสอน    

6. ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ ประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องเสียงประกอบดนตรี เครื่องเสียงโสต 
   เพื่อให้มีการตรวจสภาพของเครื่องเสียง และประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 



 
2. กิจกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีดุริยางค์ 

  เพ่ือให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ที่เพียงพอต่อผู้เรียน โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  

3. กิจกรรม ประกวดดนตรีโฟล์คซอง ม.ต้น ม.ปลาย 
  เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีได้กล้าแสดงออกและได้แสดงศักยภาพทางด้าน
ดนตรี และความสามารถต่าง ๆ รวมถึงให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก
การจัดการประกวดวงดนตรีในปีที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดวงดนตรีในระดับมัธยมศึกษาขึ้นภายในโรงเรยีน
ซึ่งได้รับ ความสนใจจากครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยจัดขึ้นตลอดปี
การศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

4. กิจกรรม ประกวดขับร้องเพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง 
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดการประกวดวงดนตรีในปีที่ผ่านมาโดยจัดการประกวดวง

ดนตรีในระดับมัธยมศึกษาขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งได้รับ ความสนใจจากครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
ซึ่งมีผู้สนใจเพ่ิมข้ึนทุกป ีโดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงสนับสนุน

สื่อการ เรียน การสอนคณิตศาสตร์สำเร็จรูปเพื่อให้เห็นคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะ
วิชาการของผู้เรียน ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อให้ผู ้เรียนได้กล้า
แสดงออก เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
7. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน  

การดำเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ ได้มี
บุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. วัด 
2. ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน 
3. สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมน้ำอูน 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 
5. โรงเรียนในศูนย์สหวิทยาเขต 

8. ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1.นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความสามารถของตนเอง 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

๒.นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
3. นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะทางศิลปะ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
4.นักเรียนสนใจและเห็นความสำคัญในวิชาศิลปะ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
5.ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 



  
8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  95 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   4.95 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
9. งบประมาณ 

งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

 ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                    
       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  41,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป   31,700 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   9,300  บาท 
10. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ 
มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
  เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงและเล่นดนตรี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมที่ดี 
   นักเรียนได้มีส่วนร่วมและสร้างความสุขในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ด้วยการแสดงออกผ่านการ
เล่นดนตรีและร้องเพลงไทย ร่วมอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทย  
                     ผูส้นับสนุนกิจกรรม ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
กิจกรรมที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข เช่น ประสานงานของผู้ที่ร่วมกิจกรรม จึงต้องนำไปพัฒนา

ในปีงบประมาณต่อไป   
3. ข้อเสนอแนะ 
 - 

นายไชยา   ใจกลาง 
      ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพ (วก15) 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

***************************************************************** 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน
 เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง   
 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5. วัตถุประสงค ์ 
    5.1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านการงานอาชีพ  
    5.2. เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ  
    5.3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านการงานอาชีพให้มีความเป็นเลิศ 
    5.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ  
6.  เป้าหมาย 

     6.1 ด้านปริมาณ (ระบุจำนวน) 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการงานอาชีพสูงขึ้น ร้อยละ 80  
  2. ผู้เรียนมีความถนัด ความสนใจทางการงานอาชีพได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของ
ตนเอง ร้อยละ 80 
          
 
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพในระดับที่สูงขึ้น 
  2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 



 ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  2 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนวิชาการงานอาชีพ จัดซื้อสื่อในการฝึกปฏิบัติงาน 
 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอน การทำงาน

เป็นทีม การจัดการ เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ในงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการดูแลอย่าง
ประณีต การเตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
การขยายพันธุ์พืช  เพ่ือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

    2. กิจกรรม งานช่าง/งานเกษตร/ไฟฟ้า  
    เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตสามารถใช้เครื่องมือ เครื่องใช้สอยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ     
คุณสมบัติของวัสดุช่วยทำให้เกิดความประหยัดทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ บางครั้งสามารถใช้
ความรู้ซ่อมแซมแก้ไขได้ รวมถึงการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงชีพได้  

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ได้มีบุคคล 
หน่วยงานราชการอ่ืน, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วัด 
2. ผู้นำชุมชน 
3. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ผู ้เร ียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีขึ้น 

- การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนแต่
ละกิจกรรมตามโครงการ 

 

       9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  80  . 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.00  . 
       อยู่ในระดับ  ดี   . 

10. งบประมาณ 
       10.1ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

          ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                                         
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ    18,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  17,980 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  20  บาท 
11.  สรุปในภาพรวม 



จากการดำเนินงานโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
   เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองและนักเรียนมี
ทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนให้ความรู้ใน
การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดสีนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

1. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับระหว่างหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้แก่นักเรียน  

2. ข้อเสนอแนะ 
          
 
 
 
        นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพ  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ (วก16) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี 
กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. วัตถุประสงค ์ 
     5.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ดีขึ้น 

     5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

     5.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

     5.4 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น คิดเป็น 

     5.5 เพ่ือเพ่ิมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้นักเรียน 

     5.6 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้หลากหลาย น่าสนใจ ร่าเรียนมาก 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
 1. ครูสอนภาษาอังกฤษได้ร ับการพัฒนาและสามารถผลิตสื ่อการเรียนรู ้ได ้อย่างมีค ุณภาพและ          
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
 2. มีครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 คน  
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้สื่อสอดคล้องกับองค์ความรู้และเนื้อหา ร้อยละ 90 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 6.2.1 นักเรียนมีความสนใจ และเกิดทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 6.2.2 ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้มากข้ึน 
 6.2.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการปรับปรุงการเรียนการสอนมากขึ้น 
7.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 



1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ 
เทคโนโลยีการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือ
พัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณตลอด ปีงบประมาณ 2565  

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) ผ่านทางวันสำคัญของเจ้าของภาษา เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยและเข้าใจวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น และนักเรียนยังเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม สามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยและต่างชาติได้ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม ของปีการศึกษา 2564 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา   

3. กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมต่างประเทศ (ประเทศจีน) เทศกาลและวันสำคัญของต่างประเทศ (วันตรุษจีน) เพื่อให้นักเรียนเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม สามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและต่างชาติได้ จัดขึ้นโดยใช้งบประมาณ
ตลอด ปีการศึกษา 2564 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา   

4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
 

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 -  
9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาตรง

ตามความสามารถของตนเอง ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 85 

4. นักเรียนสนใจและเห็นความสำคัญในวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

5. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและค้นคว้าหาความรู้ได้
ร ว ด เ ร ็ ว ค ว า ม เ ห ็ น ข อ ง ห ั ว ห น ้ า ก ล ุ ่ ม ส า ร ะก า ร เ ร ี ย น
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 85 

 
  9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  97.6 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม    มีค่าเฉลี่ย   4.95 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………           



       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 18,000 บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  13,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  5,000   บาท 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเน ินงานโครงการพัฒนาทักษะเพ ื ่อยกระด ับผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนกล ุ ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 

 เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ  
ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องำมาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ 
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณ ต่อไป   

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
         นางสาวชลพินฑุ์  ชิตบุตร 
          ผู้รายงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (บท01) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี  

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา   นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ และคณะครู 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

5. วัตถุประสงค ์ 

     5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

     5.2 สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กร และระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

     5.3 สถานศึกษาให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  ผู้เรียน จำนวน 430   คน  บุคลากร จำนวน  34  คน 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดดำเนินงานในทุกกิจกรรมให้ผู้รับการบริการมีความความพึงพอใจด้วยการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 



7.1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน   

7.2. กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา         
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน   

7.3. กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน    

 7.4. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470  คน    

7.5. กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำ โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน    

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงาน โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้มีบุคคล หน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมถึง
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วัด 
2. อำเภอนิคมอูน 
3. อบต.หนองปลิง 
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมน้ำอูน 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กร และระบบการบร ิหารให ้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

3. สถานศึกษาให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและ
อำนวยการ ให้การปฏิบัต ิงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………         

   

       10.2 การใช้งบประมาณ 



  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 87,255 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  77,160 บาท       
  3. งบประมาณคงเหลือ  10,095 บาท 

11.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
11.1. จุดเด่นของโครงการ 

   เป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

11.2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   ตัวโครงการยังไม่ครอบคลุมและสนับสนุนการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูทั้งหมดควรให้มีการ
กระจายกิจกรรมออกไปมากกว่านี้   

11.3. ข้อเสนอแนะ  
   เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น หัวใจ
สำคัญของโรงเรียน 

 
 

  ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทรพานิชย์ 
                ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 



โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน (บท02) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ
ผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่ วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

4. วัตถุประสงค์  

     4.1 นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยการจัดดำเนินงานในทุก
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 

     4.2 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

5.  เป้าหมาย 

     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
 1) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 430  คน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาทุกคน 

     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1) นักเรียนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ...โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 



6.1. กิจกรรมจัดทำสมุดคู่มือนักเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูน
เจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน   

6.๒. กิจกรรมอาสาจราจร โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน   

6.๓. กิจกรรมติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูน
เจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน   

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน  
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองนักเรียน 
2. สภ.นิคมน้ำอูน 
3. อำเภอนิคมน้ำอูน 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงาน
บร ิหารท ั ่วไปโดยการจ ัดดำเน ินงานในทุกก ิจกรรมอย ่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจ 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

2. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

9. งบประมาณ 
        9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

(  / )  เง ินเร ียนฟร ี  15 ป ี         (   )  เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                      
9.2 การใช้งบประมาณ 

  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  2,500   บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป     500   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   2,000  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
10.1. จุดเด่นของโครงการ 



   กิจกรรมโครงการนี้ นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
โดยการจัดดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการ 

10.2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   การจัดทำคู่มือบางเนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน และการจัดทำรูปเล่มยังไม่เป็นจุดสนใจ ควรทำเนื้อหา
ให้แลดูหน้าสนใจและเป็นปัจจุบัน   

10.3. ข้อเสนอแนะ 
   เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มเนื้อหาในคู่มือให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น 
หัวใจสำคัญของโรงเรียน 

 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 
        ตำแหน่ง ครู 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  
(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ บริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนางานกิจการนกัเรียน   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (บท๐๓) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่   1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวปัญจา แก้วคำแสน 

กลุ่มงาน/กลุ่ม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

5. วัตถุประสงค ์ 

     5.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา 

     5.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดี
งาม รักความเป็นไทย 

     5.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  1.นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จำนวน 445 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ร้อย 90 
  2. ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ร้อยละ 90 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามมากข้ึน 
 2. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มากขึ้น 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน .....4...... กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 



1. กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียน ถวายความจงรักภักดี และเป็นการแสดงความ
รักต่อแม่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  11 สิงหาคม 256๕  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน   

2. กิจกรรม วันพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 256๕  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 470 คน   
  3. กิจกรรม วันคล้ายสวรรคตรัชกาลที่ 10 จัดขึ้นเมื่อวันที่  13 ตุลาคม 256๕ โดยการนำพวงมาลาร่วม
ถวายและทำพิธี ณ ที่ว่าการนิคมน้ำอูนเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ครูจำนวน 3 คน     

4. กิจกรรม วันปิยมหาราช จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 256๕ โดยการนำพวงมาลาร่วมถวายและทำ
พิธี ณ ที่ว่าการนิคมน้ำอูนเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ครูจำนวน 3 คน   

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมวันสำคัญ ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน 
2. วัด 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จำนวน 445 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ  
    

ร้อยละ 90 ร้อยละ 85  

2. ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จำนวน 35 คน เข้าร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  

ร้อยละ 90  ร้อยละ 85  

 

             9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  ........85.... 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………       
 
                      

       11.2 การใช้งบประมาณ 



  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๙,500  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป     5๒๕  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    ๘๙๗๕  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นโครงการที่  ให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดี
งาม รักความเป็นไทย 

 
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้าน
การ ประสานงาน กับเครือข่ายและบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

        นางสาวปัญจา แก้วคำแสน 

         ผู้รายงาน 

 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (บท04) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

4. วัตถุประสงค์  

       4.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดอบรมนักเรียนให้
เป็นคนดีสู่สังคม 

  4.2 เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและทราบ
ส่วนที่ขาดต้องเพ่ิมหรือระดมความช่วยเหลือ 

  4.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

4.4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1.ผู้ปกครองจำนวน 485 คน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาทุกคน  

    5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง     

 6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

6.1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ให้ครุได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาของตนเอง 
เพ่ือได้ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที เมื่อนักเรียนมีปัญหาต่าง 



ๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2565 ณ  พื้นที่อำเภอนิคมน้ำ
อูนและพ้ืนที่อำเภอกุดบากบางพ้ืนที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน   

6.2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่ได้พูดคุย แจ้งข้อตกลง ระหว่างครูและผู้ปกครองในการที่
จะเริ่มเรียนในปีการศึกษาใหม่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2565  ณ  หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน   

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน  
 การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองนักเรียน 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีสู่สังคม  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

2.  ผู ้ปกครองทราบถึงนโยบายความก้าวหน้าในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา และทราบส่วนที่ขาดต้องเพิ่มหรือระดม
ความช่วยเหลือ  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

9. งบประมาณ 
          9.1 ประเภทงบประมาณ  ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………                                
9.2 การใช้งบประมาณ 

 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  8,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป   8,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         0  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  10.1 จุดเด่นของโครงการ  
   โรงเรียนมีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดอบรม
นักเรียนให้เป็นคนดีสู่สังคม  และมีการประชุมผู้ปกครองในการชี้แจงก่อนการเรียน 

10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ  
    ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ใน
การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครองที่มาไม่ครบตามวันเวลาที่กำหนด ทำให้มีการประชุมซ่อมซึ่งเป็นการเสียเวลา
มาก    



10.3 ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการนัดหมายให้ผู้ปกครองมาประชุมตามวันเวลา ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และมีใบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุม 

 
 
 
   ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 
        ตำแหน่ง ครู 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  
(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 

                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ บริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (บท๐๕) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวปัญจา  แก้วคำแสน 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4. วัตถุประสงค์  
     4.1 ผลผลิต ( outputs ) นักเรียน 485  คน ครูและบุคลากร  36  คน 
     4.2 ผลลัพธ์ ( outcome )   
 1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม   

2) นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3) นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
 1) นักเรียน จำนวน 485   คน  บุคลากร จำนวน  40  คน 

     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม  ร้อยละ 85 
2) นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 85  
3) นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 85 
4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85     

6.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการโครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้  

6.1. กิจกรรม กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส เป็นลักษณะกิจกรรมที่มีการทำให้รุ่นที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนิคม
น้ำอูนเจริญวิทยาน้องได้รู้จักกับรุ่นพี่ เพื่อให้รุ่นพี่ได้แนะนำนักเรียนที่เข้ามาใหม่ให้รู้จักโรงเรียนและช่วยกันในการ



เรียนหนังสือ โดยจัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 
485 คน   

6.2. กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน คือการทำให้นักเรียนรู้จักเคารพ กฎระเบียบของ
โรงเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ตลอดปีการศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
จำนวน 485 คน   

6.3. กิจกรรม กิจกรรมดูแลสวนหย่อม คือการทำให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ตลอด
ปีการศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน   

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน  
 การดำเนินงานโครงการ โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, 
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียน จำนวน 485   คน บุคลากร จำนวน 40 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
4. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
5.   นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 9. งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    (  / )  เง ินเร ียนฟร ี  15 ป ี        (   )  เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                               
 9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,500  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  1,500 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ  โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

   เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนา
ด้านระเบียบวินัยของนักเรียน มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
    ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ใน
ด้านการประสานงาน การเตรียมอุปกรณ์ จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   



3. ข้อเสนอแนะ 
                    - 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  

(นางสาวปัญจา  แก้วคำแสน) 
ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรรณ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญจา  แก้วคำแสน 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (บท06) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 6. พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

4. วัตถุประสงค์  
      5.1 เพื ่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
   5.2 เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักใน      

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาปลอดจากบุหรี่  
จำนวน 470 คน 

     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  - ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแล  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่ม
เสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่ 
        - นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรม
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยจัดขึ้นเมื่อในปีการศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน (ยังไม่ดำเนินกิจกกรม) 



2. กิจกรรมป้ายประกาศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (แกนนำ 4 
ฝ่าย) ได้แสดงป้ายเจตนารมณ์ในการต่อต้านการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา (ยังไม่ดำเนินกิจกรรม)  

3. กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน มีลักษณะกิจกรรม คือ กิจกรรมที่นำนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่เข้ามาอบรมเพื่อให้ความเข้าใจและรู้ภัยจากการสูบบุหรี่ โดยจัดขึ้นเมื่อในปี
การศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (ยังไม่ดำเนินกิจกรรม)  

4. กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านบุหรี่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่
ละห้องจัดทำโครงงานเพื่อด้านบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จัดขึ้นโดยใช้งบประมาณตลอด ปี
การศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  (ยังไม่ดำเนินกิจกรรม) 

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

2.  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษา  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

3. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารู้และตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดให้โทษ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

             8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.98 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 

 9. งบประมาณ 
   9.1 ประเภทงบประมาณ  ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
     ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                      

        9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2,000   บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป    500   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   1500   บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 



   เป็นโครงการเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึ กษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

 
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น การ
จัดกิจกรรมเก่ียวกับการรณรงค์ยังไม่หลากหลาย   

3. ข้อเสนอแนะ 
   เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น หัวใจ
สำคัญของโรงเรียน 

 
         

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 
ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรรณ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (บท07) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

4. วัตถุประสงค์  
      4.1 เพื ่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
   4.2 เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักใน      

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  1. ผ ู ้บร ิหาร  คร ู  อาจารย ์  ผ ู ้ปกครองและนักเร ียนทุกคนในโรงเร ียนนิคมน้ำอู นเจร ิญวิทยา 
ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 485 คน 

     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแล  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่ม
เสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
        2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1.กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดขึ้นเมื่อในปีการศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 485 คน  

 2.กิจกรรมป้ายประกาศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (แกนนำ 4 
ฝ่าย) ได้แสดงป้ายเจตนารมณ์ในการต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 



 3.กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน มีลักษณะกิจกรรม คือ กิจกรรมที่นำนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาอบรมเพื่อให้ความเข้าใจและรู้ภัยจากการเหล้า  โดยจัดขึ้นเมื่อในปี
การศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  

 4. กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ เป็นกิจกรรมที่
ให้นักเรียนแต่ละห้องจัดทำโครงงานเพื่อด้านปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จัดขึ้นโดยใช้งบประมาณตลอด ปีการศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา   

7. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

2.  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษา  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

3. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารู้และตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดให้โทษ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

       8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.98 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 

 9. งบประมาณ 
   9.1 ประเภทงบประมาณ  ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
     ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                      

        9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 500  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  500    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ     0    บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ โครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน 

ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 



   เป็นโครงการเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีค วาม
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. จุดควรพัฒนาของโครงการ  
   ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น การ
จัดกิจกรรมเก่ียวกับการรณรงค์ยังไม่หลากหลาย   

3. ข้อเสนอแนะ 
   เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น หัวใจ
สำคัญของโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 
ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรรณ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (บท08) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

4. วัตถุประสงค์  

     4.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

     4.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

     4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในตนเอง                                                   

5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

    1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาปลอดจากบุหรี่ 
ร้อยละ100 

     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง  

กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่ 

2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

6.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ นักเรียนในแต่ละห้องเรียนตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขที่มีผลกระทบต่อตนเอง สามารถบอกถึงโทษและ



พิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขได้  สามารถวิเคราะห์ถึงโทษของการใช้ยาเสพติด โรคทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติภัย และอบายมุขได้ ส่วนนักเรียนแกนนำก็สามารถชักชวนหรือแนะนำเพื่อน เพื่อป้องกันให้
หลีกเลี่ยงจากการใช้ยาเสพติดโดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จำนวน 430 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

2. กิจกรรม อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ นักเรียนมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่นำมาจัดหมวดหมู่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการประเมิน
การดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นโดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 430 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

3. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ สำหรับสถานศึกษาสีขาวมีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและ
อบายมุข สภาพห้องสะอาด มีระเบียบ สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัยแก่นักเรียน มีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุข เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา    ณ 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 430 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 
6 
 4. กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ครูและนักเรียนทำ
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความมีระเบียบ วินัย และทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  โดยจัดขึ้นตลอดปี
การศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน  430 คน คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 5. กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำห้องเรียนสีขาว พร้อมทำบันทึก MOU เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ  
       1) จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายการงานของห้องเรียน 

     2) ทีมแกนนำดูแลพื้นท่ีภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน 
     3) ทีมแกนนำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน 
     4) ทีมแกนนำจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้ง 4 ฝ่ายตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว 

โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 430 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอ่ืน
, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. สถานีตำรวจนิคมน้ำอูน 
2. ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน 
3. โรงพยาบาล 

8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 



เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  
2. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

3. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4. กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

5. กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

  8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   5.00 
       อยู่ในระดับ  ดีมาก 

9.งบประมาณ 
          9.1 ประเภทงบประมาณ    ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      

             ( / ) เง ินเร ียนฟรี 15 ปี        (  ) เง ินอื ่นๆ ………………….…………                             
 9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 7,300 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  6,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  1,300  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 
  การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มีความรู้  

ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น
คนเก่ง  คนดี  มีความสุข 

2.จุดควรพัฒนาของโครงการ  
   ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ใน
ด้านการประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม เวลาในการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม  จึงต้อง
นำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะ 
 -       
 

         
ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน  สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ) 
ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(นายสรรพสิทธิ์  ศรีระวรรรณ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพสิทธิ์  ศรีระวรรณ 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล (บท09) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล 

๒. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที ่๑ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
๓.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทรพานิชย์ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๕. วัตถุประสงค์  
5.1 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการ

บริการเกิดความพึงพอใจ 
๖.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  1) ผู้เรียน จำนวน 430 คน บุคลากร จำนวน 34 คน 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นประสิทธิผล ร้อยละ 90 
๗.  ผลการดำเนินงาน 
 ดำเนินงานโครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล เป็นกิจกรรมที่รองรับ
ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียน
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 470 คน   
๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอ่ืน, หน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วัด 
2. สภ.นิคมน้ำอูน 
3. โรงพยาบาล 
 
 
 



๙.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      ๙.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย

รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล   

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

 
      ๙.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ 100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.90 
       อยู่ในระดับ  ดีมาก 

๑๐. งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                                  
     9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  ๕,๐00  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         -   บาท 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

   เป็นโครงการที่จัดทำข้ึนเพ่ือรองรับนโยบาลของรัฐบาล   
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   เป็นโครงการที่ไม่สามารถกำหนดงบประมาณท่ีแน่นอน ทำให้งบประมาณบางกิจกรรมอาจไม่
เพียงพอ 

3. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพ่ิมงบประมาณไว้สำรอง 

 
 

ว่าที่ พต.สมชาย อินทรพานิชย์. 
    ผู้รายงาน 

 
 
 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงประมวลภาพการดำเนินงานโครงการงานอนามัยโรงเรียน (บท10) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการงานอนามัยโรงเรียน 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางวิภัสสร จันทวัตร 

กลุ่มงาน/กลุ่ม บริหารงานทั่วไป 

5. วัตถุประสงค ์ 
     5.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
     5.2 เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
     5.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในโรงเรียนและชุมชน 
     5.4 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
     5.5 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
     5.6 เพ่ือจัดห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์ 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย จำนวน 4๔๖ คน 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก 
 2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรงดี  เฉลี่ยร้อยละ 80 
 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 



 การดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องอนามัยโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

๗.1. กิจกรรมปรับปรุงห้องอนามัยโรงเรียน คือบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ 
ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ตลอดปี
การศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 430 คน  

๗.๒. กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ คือการตรวจสุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดขึ้น
เมื่อวันที่  ตลอดปีการศึกษา ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 466 คน   

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงห้องอนามัยโรงเรียน ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอื่น, หน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการ
ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 2) มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3) มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
– ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน ร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 5) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

6) ห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

        

      9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.97 
       อยู่ในระดับ  ดีมาก 



10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เง ินเร ียนฟร ี 15 ป ี        (  ) เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                                     
10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,000   บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  1,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        0  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ  ปรับปรุงห้องอนามัยโรงเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

   เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนา
งานบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ใน
ด้านการ ประสานงาน และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม จึงต้องนำไปพัฒนาใน
ปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะ 
  - 

นางวิภัสสร จันทวัตร 
       ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ (บท1๑) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ   

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. วัตถุประสงค ์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้สื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

5.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5.3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

5.4 เพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

5.5 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1) นักเรียนร้อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อ-อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 

 2) งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน 

 3)  นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

    6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1).นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความถนัด และแสดงออกเต็มตามศักยภาพมากข้ึน 

 7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 



 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย ความ 
อดทน และอื่น ๆ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ รวมไปถึงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลและการจัดซื้อ 
อุปกรณ์การ สอนลูกเสือ รวมไปถึงงานวันสำคัญต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยใช้งบประมาณตลอดปี 2561 จัดขึ้น ณ 
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนชายชั้น ม.ต้น ทุกคน  

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียน สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อ-อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

2.งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

3.นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์

ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

     9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.78 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เง ินเร ียนฟร ี 15 ป ี        (  ) เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                                                 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 33,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  31,540  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    1,460  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ ผู้เรียนที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ สังคม 

นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล 
และส่งผล โดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา 
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของ 
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   



         นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
ผู้รายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (บท12) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.  - 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

กลุ่มงาน/กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. วัตถุประสงค ์ 

๕.๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

๕.๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 

๕.๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 140 คน 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

๖.๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

๖.๒. นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 

๖.๓. นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

 7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการตานภัยยาเสพติด 

การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด การป้องกันภัย 

ยาเสพติด การดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดทําโครงการเพื่อให้
ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล



จากยาเสพติด โดยใช้งบประมาณตลอดปี 2565 จัดขึ้น ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดเป็นนักเรียนชายชั้น ม.ต้น ทุกคน  

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียน สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อ-อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

2.งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

3.นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์

ร้อยละ 90  ร้อยละ 90  

     9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   4.78 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    (  /  )  เ ง ิ น เร ี ยนฟร ี  15 ป ี     (   )  เ ง ิ นอ ื ่ นๆ ………………….…………                                                 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ               0  บาท 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงาน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ ผู้เรียนที่ เข้าร่วมโครงการการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

2. ข้อเสนอแนะ  
 

         นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
ผู้รายงาน 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (บท13) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. - 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวปัญจา แก้วคำแสน 

กลุ่มงาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

5. วัตถุประสงค ์ 

๕.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๕.2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

๕.3 เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

๕.4 เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลโลก 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร ของโรงเรียนโดยการนิมนต์ครูพระมาอบรมศีลธรรม โดยจะ
จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 256๕ 



2. กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น โดยจะให้นักเรียนเข้าค่ายปรับพฤติกรรม ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
วิทยา ปีการศึกษา 256๕ 
8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 

 การดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้มีบุคคล, 
หน่วยงานราชการอ่ืน, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. วัด 
2. .อำเภอนิคมน้ำอูน 
3. อบต.หนองปลิง 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทำความเคารพและรู้จักการไหว้
ที่ถูกต้อง 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

2.  นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบ
และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

3. นักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่
ทำความด ี

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

  9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  .......85..... 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เง ินเร ียนฟร ี ๑๕ ป ี        (  ) เง ินอ ื ่นๆ ………………….…………                                  
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 16,000  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป           ๐  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  16,000  บาท 

11.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน 

ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ให้เป็นพลเมืองที่ดี   
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 



ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องนำมา ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้าน
การ ประสานงาน จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

3. ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น หัวใจสำคัญ
ของโรงเรียน 
 
 
       นางสาวปัญจา แก้วคำแสน 
        ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมการเตรยีมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (บท14) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ข้อที่ - 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ - 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ครูวิภัสสร จันทวัตร 

กลุ่มงาน/กลุ่ม บริหารงานงบประมาณ 

5. วัตถุประสงค ์ 
     5.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
     5.2 เพ่ือทำการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
  นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  จำนวน 447 คน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน และทำการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรม การป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
   สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงมี
จุดคัดกรองต่าง ๆ ได้แก่ และมาตรการเฝ้าระวังต่าง ๆ ในสถานศึกษามีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง
ก่อนเข้าสถานศึกษาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู 



ระบายอากาศไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรมโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ตลอดปี
การศึกษา  ณ  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 500  คน   

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 การดำเนินงาน โครงการกิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้มีบุคคล, หน่วยงานราชการอ่ืน, หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน 
3. สถานีตำรวจภูธรนิคมน้ำอูน 
4. ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน  

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับโรค
และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

๒. เพื่อทำการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   5.00 

        อยู่ในระดับ  ดีมาก  

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ  ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………           
       10.2 การใช้งบประมาณ     
  1) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 92,490  บาท 
  2) งบประมาณที่ใช้ไป  21,385  บาท 
  3) งบประมาณคงเหลือ  71,105  บาท 
11.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 



 นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและมาตรการเฝ้าระวังต่าง ๆ ใน
สถานศึกษามีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรทำความ
สะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อม
เวลา ลดเวลาทำกิจกรรม 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
 เพ่ิมจุดบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมเพ่ือลดการแออัด  
3. ข้อเสนอแนะ 

- 
           ครูวิภัสสร  จันทวัตร 

                   ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล (บค01) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 1 และ ข้อ 2 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. วัตถุประสงค์  

4.1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอยู่ในสภาพใช้งานได้ 
4.2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน)สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ควรนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

ให้ดีขึ้น 
4.3. เพื่อจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในสำนักงานให้เพียงพอ 
4.4. เพ่ือจัดกิจกรรมขวัญกำลังใจครูเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ 
4.5. เพื่อจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่างๆในโอกาสพิเศษ 
4.6. เพื่อจัดทำป้ายทำเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ 

 
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอยู่ในสภาพใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่อง 
    - พัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ควรนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
  - จัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในสำนักงานดวงละ 1 บาท จำนวน 150 ดวง 
  - จัดกิจกรรมขวัญกำลังใจครูเนื ่องในโอกาสสำคัญต่างๆ จัดซื้อของขวัญวันเกิดครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
      - จัดหากระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่างๆในโอกาสพิเศษตลอดปีจำนวน 20 กระเช้า 
 - จัดทำป้ายทำเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ จำนวน 10 ป้าย 
     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   -  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอยู่ในสภาพใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  
เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ผลดำเนินงานคิดร้อยละ 100 
                - ได้พัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ควรนำมาปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ผลดำเนินงานคิดร้อยละ 100 
       - ได้จัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในสำนักงานดวงละ 1 บาท จำนวน 150 ดวง 
ผลดำเนินงานคิดร้อยละ  100 



       - ได้จัดกิจกรรมขวัญกำลังใจครูเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ จัดซื้อของขวัญวันเกิดครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 40 คน ผลดำเนินงานคิดร้อยละ 100 
      - ได้จัดหากระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่างๆในโอกาสพิเศษตลอดปีจำนวน 20 กระเช้า  
ผลดำเนินงานคิดร้อยละ  100 
- ได้จัดทำป้ายทำเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ จำนวน 10 ป้าย ผลดำเนินงานคิดร้อยละ 
100     
6.  ผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ที่มีการชำรุดทรุดโทรม และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนการบริหารงานประจำปี  

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพ่ือที่จะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน อีกทั้งพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรให้มีคุณภาพเกิด
แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 

3. กิจกรรมซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่ง
เอกสารต่าง ๆ ในการบริหารงานของกลุ่มงาน อีกท้ังยังช่วยในการชำระแทนเงินสดด้วย  

4. กิจกรรมขวัญกำลังใจครู เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้น โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญ ว่าบุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็น
ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการ
จัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีนำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก ดังนั้นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร  
 5. กิจกรรมซื้อกระเช้าดอกไม้  เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนการ
ปฏิบัติงานนโยบายของโรงเรียน และการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา      
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทำให้ทุกฝ่าย ก่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ และ
เกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อองค์กร เช่น การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ แก่บุคลากร 
         6. กิจกรรมทำป้ายทำเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับ เป็นกิจกรรมในการบริหารงานบุคลากรจำเป็นที่
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและทำเนียบบุคลากรในสถานศึกษาด้วยสภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีการโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหลายตำแหน่งจึงควรมีการปรับปรุงแผ่นป้ายทำเนียบ
บุคลากรและแผ่นป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาขึ้นใหม่ ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจัดทำโครงการ
ปรับปรุงทำเนียบบุคลากร โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน   
 
 
 



7.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 -  
 
8.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      8.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

8.1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอยู่ในสภาพ
ใช้งานได ้ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

8.2. เพื่อพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน)สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่
ควรนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

8.3. เพ่ือจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในสำนักงานให้เพียงพอ ร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

8.4. เพ่ือจัดกิจกรรมขวัญกำลังใจครูเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

8.5. เพื่อจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสพิเศษ 
ร้อยละ 90  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
      8.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม (ถ้ามี)  มีค่าเฉลี่ย   - 

        อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
9. งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                                  
     9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 97,855 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  9,650   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  3,117  บาท (**สวนพฤกษศาสตร์ 85,088) 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ พัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

- 
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- 
3. ข้อเสนอแนะ 

- 
นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์ 

ผู้รายงาน 
 



 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน 
(...........................................................) 

ตำแหน่ง ครู 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล 
(...........................................................) 

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ.......................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ (งปม01) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี  

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

5. วัตถุประสงค ์ 

      5.1 เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณให้ดีขึ้น 

 5.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมงานการเงินให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 

 5.3 เพ่ือพัฒนางานแผนงานโรงเรียนให้เป็นระบบและสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 5.4 เพ่ือพัฒนางานวัสดุโรงเรียนให้ดำเนินการสะดวกและรวดเร็ว 

 5.5 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

 5.6 เพ่ือให้การซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานและรถตู้ ดำเนินการได้รวดเร็วและทันเวลาสะดวกในการ 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 
          1) พัฒนาพัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานให้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน    1 
เครื่อง เติมหมึกเครื่องพิมพ์ให้ใช้ได้ตลอดปี จำนวน 1 เครื่อง 
 2) จัดซื้อสมุดทำบัญชีทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 เล่ม 
 3) จัดทำแผนงานโรงเรียนประจำปีการศึกษา 256๕ จำนวน 15 เล่ม 
 4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง 
       5) ประชุมชี้แจงการดำเนินการพัสดุและติดตามผลดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 
 6) เปิดให้แต่ละกลุ่มงานเช็คอุปกรณ์เพ่ือทำการขอใช้เงินในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์      
 และซ่อมรถตู้โรงเรียนโดยเฉลี่ย ปีละ 2 ครั้ง 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1) พัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร้อยละ 100 



        2) จัดซื้อสมุดทำบัญชีทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 เล่ม ร้อยละ 100 
3) จัดทำแผนงานโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 เล่ม ร้อยละ 100 
4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 5) ประชุมชี้แจงการดำเนินการพัสดุและติดตามผลดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 6) เปิดให้แต่ละกลุ่มงานเช็คอุปกรณ์เพื่อทำการขอใช้เงินในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ และซ่อมรถตู้โรง เรียน
โดยเฉลี่ย ปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อพัฒนางานของกลุ่มงานงบประมาณ โดย
ใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 256๕ 

2. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การรับ 
เงิน จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการลงบัญชีทะเบียนคุมงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยตรง โดย
มี การตรวจสอบติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 
256๕ 

3. กิจกรรมพัฒนางานแผนงานโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่รวบรวม
แผนการดำเนิน กิจกรรม และโครงการของโรงเรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรยีน 
เพื่อพัฒนา ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณตลอดปี
การศึกษา 256๕ 

4. กิจกรรมพัฒนางานวัสดุโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดวางระบบ
และ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้าง และการเบิกพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุให้ 
เป็นไปตามระเบียนที่  โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 256๕ 

5. กิจกรรมผลการปฏิบัติงานพัสดุ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดวางระบบ
และ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้าง และการเบิกพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุให้ 
เป็นไปตามระเบียนที่  โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 256๕ 

6. กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และรถตู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่
ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และรถตู้ ของโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณตลอดปีการศึกษา 256๕ 

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 



1.กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้พัฒนาให้ดีขึ้น ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2.กิจกรรมงานการเงินให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3.งานแผนงานโรงเรียนให้เป็นระบบและสะดวกในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

4.งานวัสดุโรงเรียนดำเนินการสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

5.การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

6.การซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานและรถตู้ ดำเนินการได้รวดเร็ว
และทันเวลาสะดวกในการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

             9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………                                  

       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 66,500   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  56,275   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  10,225   บาท 

11.  สรุปในภาพรวม 
1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถ 

ตรวจสอบได้   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้คำแนะนำปรับปรุง ใน
การดำเดินการหลายประเด็น จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

 
นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม 

ผู้รายงาน 
 

 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (งปม02) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี  

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

5. วัตถุประสงค ์ 

      5.1 เพ่ือปรับปรุง ห้อง ในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอต่อใช้ประโยชน์ 

 5.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ 

 5.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 

 5.4 เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 5.5 เพ่ือให้ระบบงานธุรการดาเนินการได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบฯ 

 5.6 เพ่ือพัฒนางานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 - มีห้องที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 - อาคารสถานที่ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ให้สวยงาม น่าอยู่ และมี
ความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ครูและนักเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 

 - ระบบงานธุรการดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีการ Backup ข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 - งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา       



6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 - สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความน่าอยู่ และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
 - นักเรียน มีความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้  
 - ครูและนักเรียนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมปรับปรุงอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกิจกรรมที่มีขึ ้นเพื ่อปรับปรุงอาคารดนตรีและ
นาฏศิลป์ที่ชำรุด  โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2565 

2. กิจกรรมพัฒนางานสถานศึกษา (เงินเหลือจ่าย ปี 64) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรมที่นำเงิน
เหลือจ่ายตลอดปีงบประมาณ 2564  

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

9.1 มีห้องที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.2 อาคารสถานที่ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา ให้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

สวยงาม น่าอยู่ และมีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.3 ครูและนักเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาด และ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

อนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ ร ักษาสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.4 ระบบงานธุรการดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีการ 
Backup ข้อมูลไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 



             9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                                  

       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,003,716.96 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  1,002,026.99 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         1689.79  บาท 
 

11.  สรุปในภาพรวม 
1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถ 

ตรวจสอบได้   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้คำแนะนำปรับปรุง ใน
การดำเดินการหลายประเด็น จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

 
   
นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม 

ผู้รายงาน 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (งปม03) 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 

2. สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี  

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

5. วัตถุประสงค ์ 

      5.1 เพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้สนับสนุนรางวัล/ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน หรือ เรียน
ดี ประพฤติดี  

 5.2 เพื่อระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการเตรียมความ 
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

  5.3 เพื่อระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการจัดหาสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ  

 5.4 เพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการและสิ่งอำนวย สะดวก
อ่ืนของสถานศึกษา 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจำนวน) 

 1) สถานศึกษามีทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน เรียนดี ประพฤติดี  

 2) สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมตาม มาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างพอเพียง  

 3) สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ อย่างพอเพียง  

 4) สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ สิ่งอำนวย สะดวกอ่ืนๆและใน
การบริหารจัดการ  

      



6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สื่อ 
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี หนังสือและงบประมาณ อ่ืนๆในการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา 
 2) ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
ทรัพยากร และสิ่งอำนวยสะดวกอ่ืนๆเพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
 

7.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ค่าเช่าซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน  

 2. เงินเดือนครูสอนภาษาจีน  

 3. เงินเดือนครูสอนภาษาอังกฤษ 

 4. เงินเดือนเพิ่มเติมครูคอมพิวเตอร์ และภาษาไทย 

 5. ปรับปรุง และจัดซื ้อสื ่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ ้นเพื ่อปรับปรุง
ห้องเรียนภาษาจีนให้น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งข้ึน โดยได้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2565 

 6. ปรับปรุง และจัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนภาษาอังกฤษให้น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2565 

 7. สำรองจ่าย 

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ถ้ามี) 
 - 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

9.1 สถานศึกษามีทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาด
แคลน เรียนดี ประพฤติดี 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.2 สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดeเนินงาน
เตรียมความพร้อมตาม มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างพอเพียง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.3 สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ อย่างพอเพียง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 



9.4 สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการ สิ่งอำนวย สะดวกอ่ืนๆและในการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.1 สถานศึกษามีทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาด
แคลน เรียนดี ประพฤติดี 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

9.2 สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดeเนินงาน
เตรียมความพร้อมตาม มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างพอเพียง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

             9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ  
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ (   ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา      
    ( / ) เงินเรียนฟรี 15 ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………                                  

       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 939,403.05 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  1,002,026.99 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         1689.79 บาท 
 

11.  สรุปในภาพรวม 
1. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถ 

ตรวจสอบได้   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้คำแนะนำปรับปรุง ใน
การดำเดินการหลายประเด็น จึงต้องนำไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป   

 
   
นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม 

ผู้รายงาน 
 

 



โรงเรยีนนิคมน ้ำอูนเจรญิวิทยำ
ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศกึษำมธัยยมศกึษำสกนนคร


