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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ   
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีถือว่าเป็น
กระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วการจัดการเรียนรู้
ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะส่งเสริม
ให้นักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแกไขปัญหาตามสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ ได้มี
โอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ปี จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทำ
โครงการนี้เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ให้เป็นท่ีประจักษ์และสามารถเป็นตัวแทนไป
แข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 
6.2 เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการวิชาชีพ

สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะการแสดงและส่ิงประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและส่งเสริมให้ไป
แข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ 

 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
 7.1.1 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 7.1.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย อย่างน้อย 10 กิจกรรม 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ตระหนัก มีเจตคติท่ีดี และมีการพัฒนาตนเอง 

 7.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 7.2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม ทันสมัย 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ  
     วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา    
     กระทรวงศึกษาธิการ 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี  
     3, 4 กลยุทธ์และจุดเน้นของ โรงเรียน ข้อท่ี 7, 8   
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางยุวรรณ  สาขา และนายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการในความ
ร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพพร้อมท้ังปลูกฝัง
ให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง 
 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการพิเศษ ในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อส่งเสริมวิธีการปรับตัวและประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนให้เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาก่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพิ่มข้ึน สนับสนุนการจัดทำโครงงาน การอยู่ค่ายและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ของ
นักเรียน การเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการบูรณาการ ลดการท่องจำและท่ีสำคัญท่ีสุดคือการให้นักเรียนตระหนัก รู้สึกรัก
และเห็นคุณค่า ตลอดจนเห็นความสำคัญ 
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังท่ี
สำคัญของชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างกำลังคนท่ีมีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วงเงิน
จำกัด 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ืองาน/โครงการ                          พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
2. สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
     มนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์หลัก 
     ข้อ 2 ด้านพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน            กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนนักเรียนถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญมากซึ่งต้องมีการเตรียมการดำเนินงานให้มีความพรอ้มอยู่
เสมอท้ังด้านบริการเอกสารแบบฟอร์มวัสดุครุภัณฑ์และมีการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็น
งานท่ีรับผิดชอบด้านเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนต้ังแต่การเข้าเรียน ระหว่างเรียนจนถึงการออกจาก
โรงเรียน การปฏิบัติงานจึงต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน และงานต้องเป็นระบบขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
ต้องมีความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะการให้บริการท่ีดีอุทิศเวลาให้การทำงานอย่าง
จริงจังมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับครู นักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนมีความคิดริเริ่มพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

6. วัตถุประสงค์ 
 

6.1 เพื่อให้งานทะเบียนวัดผลสามารถจัดเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า
เป็นระบบรวดเร็วถูกต้องและชัดเจน 

6.2 เพื่อการดำเนินงานทะเบียนวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
 
 

7. เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   
  7.1.1 เพื่อให้งานทะเบียนวัดผลสามารถจัดเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน

และศิษย์เก่าเป็นระบบรวดเร็วถูกต้องและชัดเจน 
   7.1.2 เพื่อการดำเนินงานทะเบียนวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีระบบงานทะเบียนและวัดผลถูกต้องเป็นปัจจุบันมี

ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 8.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
          8.2 ดำเนินงานตามโครงการฯการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานฝ่ายทะเบียน 
          8.3 นิเทศติดตาม การดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต(Outputs)   
    1.งานทะเบียนวัดผลสามารถจัดเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของ
นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นระบบรวดเร็วถูกต้องและชัดเจน 
2. การดำเนินงานทะเบียนวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานตามท่ีกำหนด 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีระบบงานทะเบียนและวัดผล
ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  30,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบเงินอุดหนุนรายหัว)..............................30,000.............บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  30,949.75 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  -949.75    บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
  11.1 จุดเด่นของโครงการ 

  11.1.1 งานทะเบียนและงานวัดผลได้รับการปรับปรุงพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
การบริหารคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างคุ้มค่า 

     11.1.2 งานทะเบียนและงานวัดผลมีความเป็นปัจจุบัน ใช้งานสะดวก ถูกต้องรวดเร็ว 
            11.2 จุดที่ควรพัฒนา  
   11.2.1 ด้านการวัดผลประเมินผลนั้นพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการจัดพิมพ์ข้อสอบในการ
วัดผลกลางภาคและการวัดผลปลายภาคนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณ 
   11.2.2 ควรจะมีคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                 11.2.3 การทดสอบท้ังการทดสอบประจำหน่วยย่อย และทดสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค น่าจะเป็นการใช้แบบทดสอบออนไลน์เข้ามีบทบาทมากขึ้น 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ  
   11.3.1 จากโครงการพบว่าควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ท้ังนี้ใน
ปีงบประมาณ 2564 เงินงบประมาณไม่เพียงพอ 
                11.3.2 งานทะเบียนทางโครงการมีความจำเป็นท่ีต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ชุดใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลให้มีความปลอดภัย 
                11.3.3  งานวัดผลครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสายสอนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการวัดผล
ประเมินผลท้ังในระดับโรงเรียน และระดับชาติ เพื่อพัฒนานักเรียนสู่เป้าหมายท่ีทางโรงเรียนต้ังไว้ 
 
 

ลงช่ือ.................................................  
      (นางรัตนา วรรณขาว) 

                  ผู้รายงาน 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนของโรงเรยีนคู่พัฒนา ในการเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

6.2 เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าในการทำงาน
วิจัย เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

6.4 เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถท่ีมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เป็นการเพิ่มปริมาณนักวิทยาศาสตร์ 

 
7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ(Outputs)   

 7.1.1 พัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  
 7.1.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcomes) 
      7.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมประกอบด้วยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นแล้ว คือ กิจกรรมท่ี 1 เข้าร่วมประชุม/อบรมและเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ โดยจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 9 ประจำปี 2564 ระหว่าง
วันท่ี 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนประทุมเทพวิทยาคาร จังหวัด หนองคาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรม
ท้ังหมด จำนวน  10  คน 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ (Outputs)   
1. พัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

85 85 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcomes) 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
และการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

85 85 
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 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

  กิจกรรมท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง 
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับท่ี 25 การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2564 
 
10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 60,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน - บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 
  (✓) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว).................................60,000.............บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 60,000      บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  25,099.99  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  34,900.01  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาศักยภาพของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 9 ประจำปี 2564 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ปรับรูปแบบของโครงการให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน ์
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 

11.3.1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
11.3.2 ปรับระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 

      
      ลงช่ือ....................................................... 

 (นายศตายุ  นุ่นสวัสด์ิ) 
 ผู้รายงาน 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - กิจกรรมดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะพัฒนาทักษะทาง
วิชาการจัดขึ้นภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ   

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 97 
ผลการดำเนินงาน 100 98 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   96 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 30,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน - บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว) ...............................30,000............... บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 30,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป    2,120    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  27,880    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

11.1.1 การให้ความร่วมเม่ือของนักเรียนในเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ปรับรูปแบบของโครงการให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน ์

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
- 11.3.1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และปรับระยะเวลาในการดำเนินงาน 
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      ลงช่ือ....................................................... 
        (นายศตายุ  นุ่นสวัสด์ิ) 
        ผู้รายงาน 
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ประวัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 

ประวัติโดยสังเขป 
 ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีจำนวนนักเรียนมากจึงได้ขยายสาขา เป็นโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา (สาขาบ้านดงขุมข้าว) โดยมีนายนิรันดร โกมลสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็น
ผู้ดูแลสาขา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอาศัยสถานีอนามัยบ้านดงขุมข้าวตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
เป็นท่ีทำการท้ังนี้มีชุมชนให้การสนับสนุนในการสร้าง อาคารเรียนช่ัวคราว ในเขตพื้นท่ี บ้านดงขุมข้าว หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในพื้นท่ี ๕๐ ไร่ และบริจาคอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน ได้แก่พระอาจารย์
เจนยุทธนา จิรยุทโธ (หลวงปู่ภูพาน) หน่วยขุดเจาะบาดาล กรมทรัพยากรธรณี นายเฉลิมชัย  อุฬารกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนท่ี ๒๓ (ค่ายศรีสกุลวงศ์)  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสกลนคร หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี ๒๖ กรป.กลาง และ
ชาวบ้านโดยสภาตำบลพังขว้าง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ขยายโอกาส
ทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีจัดต้ังสถานศึกษาในจังหวัดท่ีมีพระตำหนักตั้งอยู่เพื่อเป็น การเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี กรมสามัญศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดสกลนครคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมและอยู่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ให้เป็นโรงเรียน
สนองนโยบายของทางราชการโดยใช้ช่ือว่า “โรงเรยีนภูพานราชนิเวศน์” 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็น “โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีจังหวัดสกลนคร” เมื่อ
วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๓๘ โดยมีนายนิรันดร โกมลสุทธิ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคาร
เรียนถาวร แบบ ๓๒๔ ล/๔๑(หลังคาทรงไทย :๒๔ ห้องเรียน) 
 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ัง  
 นายนิรันดร โกมลสุทธิ เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔ 
 นายชาตรี  แก้วมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ –๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 
 นางสาวรัชฎาพร  ผิวเงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 นายศรีทัศน์  วินัสวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน 
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 พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคำส่ัง ท่ี ๑๕๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและกลุ่มโรงเรยีน 
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้อยู่ในกลุ่มท่ี๑ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติฯ 
 
ที่ต้ัง 
 ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี ๓๕๖ หมู่ ๓ บ้านดงขุมข้าวตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากศูนย์
ราชการจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์ ประมาณ ๑๑.๕ กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ      จดสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้      จดบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก จดโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒”(สพป.สกลนคร เขต ๑) 
 ทิศตะวันตก  จดพื้นท่ีบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ทำเนียบผูบ้ริหาร 
 ผู้อำนวยการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง 
๑. นายนิรันดร โกมลสุทธิ 
๒. นายชาตรี  แก้วมา 
๓. ดร.วิศิษฎ์  มุ่งนากลาง 
๔. นางสาวรัชฎาพร  ผิวเงิน 
๕. นายศรีทัศน์  วินัสวา 

ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒๕๓๙-๒๕๕๔ 
๒๕๕๔-๒๕๖๐ 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
  ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน 

 รองผู้อำนวยการ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง 

๑. นางเกษร  หนุยจันทึก 
๒. นายจันจิตร  มันตะ 
๓. นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส 
๔. นางยุวรรณ  สาขา 
๕. นายพิชิต  อุดมมา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒๕๔๔-๒๕๕๑ 
๒๕๕๒-๒๕๕๙ 
๒๕๖๐–๒๕๖๒ 

๒๕๖๓ - ปัจจุบัน 
๒๕๖๓ - ปัจจุบัน 
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ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 

 
 ตราสัญลักษณ์ 
     ตรากาญจนาภิเษก ส่วนล่างมีแพรแถบสีน้ำเงิน เขียนชื่อโรงเรียน 
  
 ปรัชญา  ปญฺญานตฺถิอฌายโต  
     “ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ” 
 
 คติพจน์  รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
 
 สีประจำโรงเรยีน 
 
     เหลืองทอง-น้ำเงิน 
 
 
 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
     ต้นราชพฤกษ์(คูณ) 
 
  
 
 
 
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
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ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 
 
 ๑. อาคารเรียน (๓๒๔ ล./๒๕๔๑ หลังคาทรงไทย) รวม ๒๔  ห้อง 
 ๒. อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ หลัง 
 ๓. อาคารฝึกงานแบบเอนกประสงค์  ๑ หลัง  
 ๔. อาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗๑ หลัง 
 ๕. อาคารกิจการนักเรียน/ห้องพยาบาล  ๑ หลัง 
 ๖. อาคารจริยธรรม ๑ หลัง 
 ๗. อาคารสหกรณ์/ธนาคารโรงเรียน ๑ หลัง 
 ๘. บ้านพักครู ๑ หลัง 
 ๙. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๒ หลัง  
 ๑๐. สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
 ๑๑. ลานกีฬาเอนกประสงค์ ๑ สนาม 
 ๑๒. สนามกีฬาบาสเกตบอล ๒ สนาม 
 ๑๓. สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม 
 ๑๔. สนามกีฬาตะกร้อ ๑ สนาม 
 ๑๕. โรงอาหาร แบบ ๓๐๐ ท่ีนั่ง ๑ หลัง 
 ๑๖. โรงจอดรถจักรยาน,จักรยานยนต์ นักเรียน ๑ หลัง 
 ๑๗. ป้ายโรงเรียน 
 ๑๘. หอพระประจำโรงเรียน 
 ๑๙. โรงน้ำด่ืมโรงเรียน 
 ๒๐. ถังเก็บน้ำโรงเรียน 
 ๒๑. หอถังประปา น้ำใช้ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                                           
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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ลำดับ อาคาร ลำดับ อาคาร 
๑ อาคาร ค.ส.ล.๓ช้ัน แบบ ๓๒๔ล/๔๑ ๗ อาคาร ค.ส.ล.๑ช้ัน หอประชุม ๑๐๐/๒๗ 

(หอประชุมศรีธรรมวัฒน์) 
๒ อาคารแนะแนว ๘ หอพักนักเรียน 
๓ อาคารกิจการนักเรียน ๙ หอพักนักเรียนชายช่ัวคราว 
๔ อาคารจริยธรรม ๑๐ หอนักนักเรียนหญิงช่ัวคราว 
๕ อาคารฝึกงาน/คหกรรม ๑๑ โรงอาหาร 
๖ โรงจอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ ๑๒ โรงโคนม 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชฎาพร  ผิวเงิน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

นางยุวรรณ  สาขา 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นางสาวพรสุข พลสงคราม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานระกอบการและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๑๘. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การวางแผนอัตรากำลัง  
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียวกับการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
ดำเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น  
๒๑. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำ
และจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
1๗. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
๑๘. การจัดทำบัญชีการเงิน 
๑๙. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2๐. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 
๒๑. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
๒๓. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและโครงการ

พิเศษ 
 ๑. งานกิจกรรมนักเรียนประจำ 

๒. งานทะเบียนและบริการนักเรียน
ประจำ 
๓. งานกิจกรรมและพัฒนานักเรียน
ประจำ 
๔. งานรักษาความปลอดภัย 
๕. งานอาคารสถานที่นักเรียนประจำ 
๖. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

นายสุรศักด์ิ  ดรชัย 
กลุ่มงานนักเรียนประจำ 

 

นางยุวรรณ  สาขา 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นายพิชิต  อุดมมา 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางของสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์โรงเรยีน 
 
 “ภายในปี ๒๕๖๖ พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเบญจวิถี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่าง 
มีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 

พันธกิจ 
 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและ 

สังคมโลก 
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 
๑. ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

  ๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. มีกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. นักเรียนมีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
๘. ผู้เรียนมีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและสังคมโลก 
๙. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 
 



12 
 

กลยุทธ์ (Strategies) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนิน   
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีเป้าหมาย ดังนี ้
๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถี 
๔. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้นและการนำเสนอผลงาน 
๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  
๗. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      ๘. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
      ๙. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาและการ
ทำงาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

๑๐.  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
๑๑. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล 
      ๑๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
       ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

๔. ครูท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. สถานศึกษา มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการศึกษา  
 ๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
๕. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบ

ต่อผลการดำเนินงาน 
๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงสถานศึกษา

มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเน้นท่ีกำหนดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใชใ้นการ

ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน  มีเป้าหมายดังนี้ 
 สถานศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายในการจัดการการ
เรียนรู้อย่างยั่งยนื 
 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
      ๑. ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
       ๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ 
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       ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก ๕ วิชา 
โดยรวมเพิ่มขึ้น 
       ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเต็มศักยภาพและ เป็นรายบุคคล 
       ๕. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ประการ รวมท้ัง มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       ๑. ครูมีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์รวมทั้ง ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ทักษะใน
การส่ือสารของครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒. เสริมสร้าง สนับสนุนครู ให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมี
สวัสดิการท่ีเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
      ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
       ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและบุคลากรมีงานวิจัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีกล
ยุทธ์ดังนี้ 
       ๑. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสม กับ
สถานศึกษาและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ๓. มีการนิเทศการศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษามีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       ๑. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
       ๒. ส่งเสริมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาให้เป็นฐานเดียวกันและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       ๑. บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่าย 
       ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาและประสานความร่วมมือ กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
      ๑. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตร และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน ในภาค
เกษตรกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       ๑. สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขันมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       ๑. สนับสนุนการท่องเท่ียว ๓ ธรรม  
 
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ผลการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและผล
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑.ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สำหรับการจัดทำคำ
ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก  

ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
 ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ 

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
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๔. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหาร
จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๖. พื้นท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี 

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  ๑. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๑.๑ น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาหรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

  ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
  ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ประการ 

  ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆส่ิงเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
  ๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

   ๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
  ๓.๓ เขตสามเหล่ียมมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน 
  ๓.๔ เขตพื้นท่ีชายแดน 
  ๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 

  ๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

  ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษภาษา
ประเทศคู่ค้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย๑ภาษา 

  ๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

   ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญาให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

  ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
  ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 

  ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ 
  ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ

ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  ๒.๗ สนับสนุนการผลิตจัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรมและส่ิง

อำนวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

  ๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญเช่นทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะส้ัน 

  ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

  ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmed for 
International Student Assessment) 

  ๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
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  ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย๔.๐ 
  ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๔.๑ ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  ๔.๒ ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล

โดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายเช่น 

  ๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

  ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
  ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 

  ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

  ๒.๑ การกำหนดแผนอัตรากำลังการสรรหาการบรรจุแต่งต้ังการประเมินและการพัฒนา 
  ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

  ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  ๒. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  ๒.๑ ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กด้อย
โอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎรเช่นเด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่นเด็กต่างด้าวเด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 
เป็นต้น 

  ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่าง
ท่ัวถึง เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

   ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อม
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
และส่ือการเรียนรู้ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  ๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
  ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

   ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการกำกับติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและ 

เข้าถึงได้ 
  ๑.๔ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ีเช่น

โรงเรียนท่ีประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 

  ๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  ๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
  ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

  ๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

  ๒.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

  ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่นเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการกำกับดูแลตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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  ๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔โดยยึด
หลักของการพัฒนาท่ียั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ดังนี้ 
  นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
  นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๓ 
งบประมาณจัดสรร 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 โครงสร้างหลักของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร แบ่งโครงสร้างหลักการบริหารจัดการเป็น 5 กลุ่มงานประกอบด้วย  
  ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ   
  ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
  ๓. กลุ่มบริหารงานบุคลากร  
  ๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป  
  ๕. กลุ่มบริหารงานหอพักนักเรียน  
กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ประกอบด้วย  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนิน   
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
 สถานศึกษาได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบและงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบและรวมถึงกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ดังนี้ 

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิชาการ 
บริหารวิชาการ นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ และคณะ 30,000.- 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

บริหารวิชาการ นางยุวรรณ  สาขา 
นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ  
และคณะ 

60,000.- 

3 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า 
และคณะ 

30,000.- 

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ  

10,000.- 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุด บริหารวิชาการ นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 
และคณะ 

20,000.- 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว บริหารวิชาการ นางวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง   
และคณะ 

10,000.- 

7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
นางวิรัฐฎยา พาเพียเพ็งและ 

5,000.- 
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8 โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหา
วชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณี
พีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า
นางนันธิดา จันทะนะ 

25,000.- 

9 โครงการนิเทศภายใน บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
และคณะ 

1,000.- 

10 โครงการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและ
วิจัยในช้ันเรียนของครู 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
นายสตายุ  นุ่มสวัสด์ิ  
และคณะ 

5,000.- 

11 โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย 20,000.- 
12 โครงการงานส่งเสริมส่ือการจัดการเรียนรู้ บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 

นางปภานัน นามพลแสน  
นางสาวจุฬาลักษณ์ อุตรนคร
และคณะ 

1,000.- 

13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5,000.- 

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

5,000.- 

15 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20,000.- 

16 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10,000.- 

17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา   

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

5,000.- 

18 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

5,000.- 

19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

7,000.- 

20 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

5,000.- 
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21 โครงการพัฒนาบุคลากร บริหารงาน
บุคคล 

นางศิริรัตน์  ชาวระ  
และคณะ 

50,000.- 

22 โครงการพัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บริหารงาน
บุคคล 

นางศิริรัตน์  ชาวระ  
และคณะ 

1,000.- 

23 โครงการพัฒนางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุ 
 

บริหาร
งบประมาณ 

นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ 
และคณะ 

23,000.- 

24 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารท่ัวไป ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวันและคณะ 

1,000.- 

25 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

1,000.- 

26 โครงการโรงเรียนสุจริต บริหารท่ัวไป นางศศิประภา  บุญชิดชม 
และคณะ 

1,000.- 

27 โครงการวันไหว้ครู บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

1,000.- 

28 โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
และคณะ 

1,000.- 

29 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้    

บริหารท่ัวไป นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ 
และคณะ 

50,000.- 

30 โครงการประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์ บริหารท่ัวไป นายสุรศักดิ์  ดรชัย   2,500.- 
31 โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

กิจการนักเรียน 
บริหารท่ัวไป ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

และคณะ 
1,000.- 

32 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารท่ัวไป นางคุณัญญา  พาชอบ 5,000.- 
33 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ บริหารท่ัวไป นางสาววิจิตรา จันนามวงค์ 2,000.- 
34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ทางวิชาการ 
วิชาการ นางยุวรรณ  สาขา  

นางรัตนา วรรณขาว 
นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิและคณะ 

50,000.- 

35 โครงการ Open House บริหารวิชาการ นางสาวพรสุข  พลสงคราม  
นางรัตนา  วรรณขาว  
และคณะ 

40,000.- 

36 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา  จันทะนะ 

20,000.- 

37 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา และวิทยากรท้องถิ่น 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

20,000.- 

38 โครงการศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด 
การเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

15,000.- 
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39 โครงการค่ายภาษาจีนเพื่อเตรียม 
สู่ความเป็นอาเซียน 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว  
และคณะ 

5,000.- 

40 โครงการกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี บริหารวิชาการ นายสุรศักดิ์   ดรชัย   
และคณะ 

10,000.- 

41 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย 10,000.- 

42 โครงการกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริหารวิชาการ นางคุณัญญา พาชอบ  
และคณะ 

5,000.- 

43 โครงการกีฬาภายในและภายนอก บริหารวิชาการ นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
นางศศิประภา  บุญชิดชม   
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

20,800.- 

 44 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน“ทัศนศึกษา” 

บริหารวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน
และคณะ 

60,562.25 

45 โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ ไอซีที บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย  35,000.- 
47 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ไอซีทีและ

สารสนเทศ 
บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย 20,000.- 

48 งบสำรองจ่าย ฝ่ายบริหาร นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 41,500.- 
49 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ 
 

นางสาวพรสุข  พลสงคราม 390,000.- 

50 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการ
ถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

บริหารวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวัน 

108,000.- 

51 โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

บริหาร
งบประมาณ 

นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ    240,000.- 

52 โครงการค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อม 
บำรุงรถตู้ 

บริหารท่ัวไป นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ 60,000.- 

 รวมงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 1,263,000.- 
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ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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โครงการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณปีงบประมาณ  2565  
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุ บริหาร

งบประมาณ 
นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ 
และคณะ 

15,000.- 

 รวมยอดทั้งสิ้น 15,000.- 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระ 
 ราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 อย่างยั่งยืน 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา จัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
เอกลักษณ์ /ความเป็นไทย 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 เพื่อส่งเสริมครูทุกกลุ่มสาระให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ ประยุกต์ใช้หลักแนวคิด 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
7.1.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
7.1.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย นำหลักการของเกษตรพอเพียงมาบูรณาการและ 

ประยุกต์ใช้อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

7.2.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีส่วนร่วมในพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง 
ในโรงเรียน 100 % 

7.2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม  
โดยแต่ละกิจกรรมท่ีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  8.1 กิจกรรมดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
กิจกรรมท่ีมีลักษณะพัฒนาทักษะทางวิชาการ โดยจัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  

 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  90 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   92 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 10,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน..........-............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..........................-.................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน..................-......................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ......(เงินอุดหนุนรายหัว)........................... 10,000................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000     บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  7,580       บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  2,420       บาท 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 90 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 92 

3. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 98 
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11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   11.1.2 บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
   11.1.3 เกิดความสุขท่ียั่งยืนสำหรับผู้ท่ีประพฤติ ปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                 ลงช่ือ....................................................... 

         (นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    พัฒนาห้องสมุด  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลัก ข้อ 2 ด้านพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์หลัก ข้อ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายท่ี1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 
     และของชาติ 

     นโยบายท่ี2ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ 

     ในการแข่งขันของประเทศ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำและนางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล    
 การอ่านในยุคแห่งการส่ือสารไร้พรหมแดนโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัวมนุษย์ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพียงเรา
ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล (Digital library or E-library or Library on web)  เราก็จะได้รู้ในส่ิงท่ีอยากรู้การอ่านจึง
ไม่ผูกติดอยู่กับหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่สามารถอ่านจากเว็บไซต์  หรือศึกษาจากส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้
นอกจากห้องสมุดจะให้บริการด้านการอ่านการยืม-คืนหนังสือแล้วห้องสมุดยังต้องมีการเคล่ือนไหวทันต่อความรู้
ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรห้องสมดุจึงจะเกิดการเคล่ือนไหวทางความรู้ ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ดูแล
ห้องสมุด จึงต้องจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียน และต่อเนื่อง เช่น จัดนิทรรศการต่าง ๆ นิทรรศการหนังสือใหม่  
นิทรรศการวันสำคัญ นิทรรศการด้านความรู้ ฯลฯ นอกจากการจัดนิทรรศการ  ผู้รับผิดชอบยังควรจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เช่น การแข่งขัน/การประกวดด้านการอ่าน การหาสุดยอดนักอ่าน  การประกวดหนังสือ
ท่ีผลิตด้วยมือ (หนังสือทำมือ)  การตอบปัญหาจากการอ่าน  การแข่งขันค้นหาความรู้จากเว็บไซต์ การประกวดคำ
ขวัญเพื่อส่งเสริมการอ่าน การจัดค่ายการอ่าน การรณรงค์ให้มีการจัดเวลาสำหรับการอ่านของโรงเรยีน การจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับการอ่าน  เป็นต้น   
 ห้องสมุดโรงเรียนควรมีการจัดองค์ประกอบหรือสัดส่วนหนังสือและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ให้บริการ เช่น  
หนังสืออ้างอิง หนังสือเด็กของเล่นเด็ก หนังสือ/ส่ือค้นคว้าอ้างอิงของครู  หนังสือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ 
นิพนธ์ และสารานุกรม  การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย มุม ICT มุมแสดงผลงานนักเรียน-ครู/นิทรรศการหนังสือ
ใหม่  มุมจัดกิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมดูหนังฟังเพลง หนงัสืออ้างอิงสำหรับคนในชุมชน เป็น
ต้น การท่ีครูบรรณารักษ์หรือผู้ท่ีทำหน้าท่ีดูแลห้องสมุด โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้จบการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์
หรือจบมานานแล้ว จะบริหารจัดการงานห้องสมุดไปได้อย่างมีคุณภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นห้องสมุดยุคใหม่
ในฝันของนักเรียน จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ท้ังด้านการบริหารจัดการห้องสมุดยุคใหม่ การใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ   
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มีทักษะและเข้าใจหลักการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ส่ือเทคโนโลยียุคใหม่ การใช้งานเว็บไซต์รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และเคล่ือนไหวตลอดเวลาความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนาได้อย่างมัน่คงและยั่งยืนตลอดไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 6.2 เพื่อให้มีหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน 
 6.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
 6.4 เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน-ครู-บุคลากรรู้จักใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า  
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
  7.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เข้าใช้บริการห้องสมุด 
  7.1.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ จำนวน  5 ประเภท 
  7.1.3 นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  7.2.1 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  7.2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการพฒันาห้องสมุด ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรมโดย  แต่ละกิจกรรม
ดำเนินการดังนี ้
  8.1 กิจกรรมท่ี 1 ขั้นตอนเตรียมการ 
  8.2 กิจกรรมท่ี 2 ขั้นดำเนินการ ประกอบด้วย 
   8.2.1 คัดแยกหมวดหนังสือ/จัดเรียงหนังสือขึ้นช้ันใหม่ 
   8.2.2 จัดบรรยากาศห้องสมุด 3 ดี/จัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

  8.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนได้เข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม     คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  20,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...............................-............................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน....................-....................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ... ...(เงินอุดหนุนรายหัว).........................20,000...................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  20,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุด มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี ้
  11.1. จุดเด่นของโครงการ 
         11.1.1. เป็นโครงการท่ีจัดบรรยากาศห้องสมุด 3 ดีและปรับทัศนียภาพเพื่อแหล่งเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี 
   11.1.2. ห้องสมุดมีการคัดแยกหมวดหนังสือและจัดเรียงหนังสือขึ้นบนช้ันอย่างเป็น
ระเบียบมากยิ่งขึ้น 
   11.1.3. นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งขึ้นและเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
  11.2. จุดที่ควรพัฒนา 
         11.2.1. จัดหางบประมาณเพื่อจัดหาหนังสือใหม่และระบบสืบค้น/เครื่องใช้สำนักงาน/
ซ่อมบำรุงระบบสืบค้น 
  11.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
                  11.3.1. เป็นกิจกรรมท่ีดี ควรทำต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 
 
               ลงช่ือ.................................................... 

       (นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ ) 
                        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว ปีการศึกษา 2564  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็ง และนางสาวพรสุข  พลสงคราม 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น
เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท่ีมีท้ังความรู้ ทักษะชีวิต และคุณธรรม
สร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและเชาว์ทางอารมณ์ (E.Q) ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ท่ี
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นพบตนเอง มีท่ีปรึกษา และสามารถแก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตน สามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
- นักเรียนมีคุณภาพชีวิต มีคุณธรรม มีความรู้ มีทักษะอาชีพนำไปพัฒนาชีวิตตามควรแก่อัตภาพ 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 - นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษา 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรมโดย   
แต่ละกิจกรรมดำเนินงานดังนี ้
  8.1 กิจกรรมออกแนะแนวศึกษาต่อ ม. 1 ม.4 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน ๒๐ โรงเรียน  
โดยจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือครูแนะแนว ครูประชาสัมพันธ์ 
ตัวแทนนักเรียน  
  8.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  
 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม     คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 10,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...............................-............................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน....................-....................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ... ...(เงินอุดหนุนรายหัว).........................10,000...................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  10,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี ้
  11.1. จุดเด่นของโครงการ 
         11.1.1. เป็นกิจกรรมกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
การศึกษาต่อ ม.1 และม.4 
  11.2. จุดที่ควรพัฒนา  
         11.2.1. จัดหางบประมาณ หรือ ดูแลเรื่องทุนการศึกษานักเรียน  
  11.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
                  11.3.1. เป็นกิจกรรมท่ีดี ควรทำต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 
               ลงช่ือ.................................................... 

       (นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็ง ) 
                        ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 100 
การเข้าร่วมโครงการ 100 100 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

........................................................................................................................................ 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 3, 4 
 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อท่ี 5 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่4 จัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
   ผู้รับผิดชอบ  นางรัตนา วรรณขาว และคณะ  
 กลุ่มบริหารงาน        กลุ่มบริหารวิชาการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

5. หลักการและเหตุผล 
 

 คุณภาพการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญไปสู่คุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาต้อง
ตระหนักถึงการจัดระบบบริหารท่ีเป็นเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
นอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจ
ของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดำเนินการวางระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่ างมี
คุณภาพสถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้
ตลอดเวลาโดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในการดำเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา  
 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 6.2 เพื่อจัดทำเก็บข้อมูลการเรียนการสอน และรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามกำหนด 
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7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต ( Outputs ) 
  7.1.1 เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของ
โรงเรียนในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
  7.1.2 เชิงคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 7.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)  
  7.2.1 โรงเรียนมีรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - การดำเนินจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานประกัน 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต(Outputs)   
       ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ใช้ข้อมูล 
สารสนเทศของโรงเรียนในการบริหารจัดการเรียนการสอน หรือ
ประกอบการตัดสินใจ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..........................-.................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน................-........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ ... ...(เงินอุดหนุนรายหัว)....................5,000........................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ     -       บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการ มีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
  11.1 จุดเด่นของโครง 
   11.1.1. การระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และ 
เป็นปัจจุบัน 
   11.2 จุดที่ควรพัฒนา  - 
  11.3 ข้อเสนอแนะ 
   11.3.1. เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
    

                         ลงช่ือ...............................................           
                                                                    (นางรัตนา  วรรณขาว ) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระ 
 ราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 อย่างยั่งยืน 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 
5. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ
การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการเตรียมการรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวันโคนมแห่งชาติของทุกปี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
 6.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รฐัสีมาคุณากร 
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

6.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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7. เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   

- โรงเรียนเตรียมการรับเสด็จได้อย่างสมพระเกียรติแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี 
- นักเรียนรับเสด็จและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  -  นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมการรับเสด็จ 
  - การรับเสด็จสมพระเกียรติแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี 
 

8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมท่ีการดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 จัดซื้อส่ือ - วัสดุอุปกรณ์เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

 8.2 เข้าเฝ้าถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วันโคนมแห่งชาติและกิจกรรมอื่นๆ 
 หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหา
อุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง กิจกรรมโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
ปีการศึกษา 2564 วันโคนมแห่งชาติ จึงได้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเตรียมการรับเสด็จ 100 - 
2. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน 100 - 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  100 - 
4. นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 100 - 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ    - 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย     - 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ    - 
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10.  งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  25,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(เงินอุดหนุนรายหัว)...........................25,000..................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 25,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป         6,229.99  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       18,770.01  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
สยามบรมราชกุมารีมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินกิจกรรมเตรียมการรับเสด็จ เข้าเฝ้าถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวันโคนมแห่งชาติของการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1. ส่งเสริมและสร้างความตะหนักท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนว
พระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1. ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
              ลงช่ือ....................................................... 

     (นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า) 
        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

1. ชื่อโครงการ   นิเทศภายใน 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อท่ี 5 

 กลยุทธ์และจุดเน้นของ โรงเรียน ข้อท่ี 7,8       
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           ผู้รับผิดชอบ          นางรัตนา  วรรณขาวและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
              เป้าหมายท่ีสำคัญของการจัดการศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรท่ีกำหนด สพฐ. กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น สภาพปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นเพียงแต่เป็นผู้ให้คำช้ีแนะ แนะนำนักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ครูส่วนใหญ่ยังยึดการสอนแบบเดิม คือครูเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้พูด ผู้บรรยาย จึง
เห็นสมควรจัดทำโครงการนิเทศภายในขึ้น    
 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6.2 เพื่อให้ครูมีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติการสอน 
 6.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ได้ทราบปัญหา และความต้องการของครูเกี่ยวกับการสอน 
 

7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs)  
  - ครูอาจารย์ในโรงเรียนทุกคน  มีการพัฒนาการสอนอยู่เสมอ 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  - ครูในโรงเรียนทุกคน มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  สามารถผลิตส่ือการสอน เข้าใจ
และปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 8.1 พัฒนาครูการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมส่งเสริมการเขียน
แผนการเรียนรู้การประเมินการสอนการนิเทศการเรียนการสอนของคร ู

8.2 นิเทศภายใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 นิเทศการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ นิเทศการจัดการเรียน
การสอนนิเทศการจัดทำแผนการเรียนรู้ นิเทศการวัดและประเมินตามสภาพจริง นิเทศการออกแบบการผลิตส่ือ
และนวัตกรรม นิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต (Outputs)   
ครูสายสอนได้รับการนิเทศการสอน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูมีความตระหนักในอาชีพ มีทักษะชีวิต มีความพอเพียง  

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   100 
- ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 

 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 1,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...............................-............................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน...................-.....................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ ...(เงินอุดหนุนรายหัว).....................1,000...........................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ     -      บาท 
 

11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
  11.1 จุดเด่นของโครงการ  
   11.1.1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสายสอน ให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   11.2 จุดที่ควรพัฒนา 
   11.2.1. จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละภาคเรียนนั้น ครูผู้สอนสามารถนำ
แผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหน่วยมาจัดทำเป็นรายงานวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
   11.3 ข้อเสนอแนะ 
   11.3.1. เพื่อการพัฒนาโครงการครูผู้สอนต้องศึกษาแนวทางการสอนท่ีหลากหลายมี
เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชามีส่ือท่ีการสอนท่ีดี มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
    
                                                             ลงช่ือ.................................................... 
                            (นางรัตนา วรรณขาว) 
        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน

.............................................................................................................................................................................. 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนานวัตกรรมการวิจัยและวิจัยในช้ันเรียนของครู  
2. สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 3, 4 
 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อท่ี 5 

    กลยุทธ์และจุดเน้นของ โรงเรียน ข้อท่ี 7,8    
3. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           ผู้รับผิดชอบ  นางรัตนา  วรรณขาว,นายสตายุ  นุ่มสวัสด์ิ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มบริหารงาน            กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2545) มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้ ครู บุคลากร
ทางการศึกษาจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตามความถนัด 
ตามแววที่ตนมีอยู่ การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายจะทำให้นักเรียนค้นพบตนเองมากขึ้น ทางโรงเรียนโดยงานศูนย์
วิชาการ มีการพัฒนาระบบงาน ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเอง และประเมินพฒันาการผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ดังนั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราช 
สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนำเสนอนวัตกรรมวิจัยครู : เวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัย 
 

6. วัตถุประสงค์ 
         2.1 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมการดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมของ
ครูตลอดจนให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิด  
          2.2 เป็นการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
          2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

 

7. เป้าหมาย 
 7.1  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                7.1.1 ครูสามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการวิจัย 
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 7.2 ผลผลิต (Outputs)   
  7.2.1 ครูมีงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิด 
  7.2.2 ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
  7.2.3 ครูมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

 

8. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ (P) ประชุมวางแผนและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ (D) เสนอคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตรวจสอบและประมาณผล (C) การนิเทศติดตาม การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการ

ดำเนินกิจกรรม 
ขั้นทบทวนปรับปรุง (A) สรุปประเมินโครงการ และจัดทำรายงานโครงการฯ 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต (Outputs)   
1. ครูสามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ครูนำเสนองานวิจัยท้ังหมด 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ กลุ่มสาระวิทย์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม พละ 
ภาษาอังกฤษ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูมีงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิด  
2. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
3. ครูมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  75 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   75 
- ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 

 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-............ บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..................................-.........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน...................-.....................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(เงินอุดหนุนรายหัว)............................5,000.....................บาท 
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 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        -   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงการ 

 11.1.1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน  
 11.1.2. ครูสามารถนำเสนอนวัตกรรมวิจัยครู 5 บท บนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์

ของกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 11.1.3. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัยและนำผลการวิจัยท่ีได้รับนั้นมาเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนต่อไป 
   2. จุดที่ควรพัฒนา   - 
  3. ข้อเสนอแนะ 
   11.3.1. เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
 

                                   ลงช่ือ...................................................   
                         (นางรัตนา วรรณขาว) 
                                                                                ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ     พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร    กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 ข้อท่ี 2.6     
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายชนวีร์  สร้อยมาลัยและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
     ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการส่ือสารทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท

ต่อชีวิตประจำวันและสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงความจำเป็นท่ีรัฐ
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิต และการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทำได้ โดย
สถานศึกษามีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยยึดหลัก
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกท้ังให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการ
สอนหรือการถ่ายทอดความรู้ให้กับการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ก็น่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการสนอง นโยบายข้างต้นของรัฐ 
ท้ังในด้านของความทันสมัยของอุปกรณ์ การจัดบรรยากาศสำหรับการเรียนการสอน การจัดหาซอฟแวร์
สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรผู้สอนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตสำหรับนักเรียน 
6.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
6.3 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
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7.  เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   

   7.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 100 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีคุณภาพและศักยภาพใน

การใช้ ICT และสามารถนำความรู้ท่ีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 

8.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ  
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯสกลนคร มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100 

100 95 

- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯสกลนคร มีคุณภาพและศักยภาพในการ
ใช้ ICT และสามารถนำความรู้ท่ีได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

100 94 

     9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  94 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  20,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.................................-..........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน................-........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว).กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน........20,000....บาท 
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       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  19,537    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      463    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                   ลงช่ือ....................................................... 

              (นายชนวีร์  สร้อยมาลัย) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่องาน/โครงการ             งานส่งเสริมส่ือการจัดการเรียนรู้ 
2. สนองนโยบาย สพฐ.           นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                          กลยุทธ์ท่ี 4 จัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ผู้รับผิดชอบ             นางรัตนา  วรรณขาว, นางปภานัน นามพลแสน และคณะ 
           กลุ่มบริหารงาน            กลุ่มบริหารวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. หลักการและเหตุผล  
                 

     หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติฯ สกลนคร ได้พัฒนาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดหลักสูตรท่ีให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง โดยหนึ่งในเนื้อหาในหลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าการค้นคว้าอิสระ  ฝ่าย
วิชาการ เล็งเห็นว่าการนำเสนองานวิจัย การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนท่ีต้องใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละดับช้ัน จากความสำคัญดังกล่าว จึงควรมีส่ืออุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้ในการนำเสนอข้อมูล รวมทั้งการมีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร VDO,  Power Point ท่ีเป็นส่ือการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
 
6.วัตถุประสงค์ 
          6.1 ครูผู้สอนมีส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)      
 7.1.1 ครูร้อยละ 100 มีส่ือการเรียนการสอน  
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

                    7.2.1 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน มีส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ  
                    7.2.2 นักเรียนได้รับการพฒันาและส่งเสริมตามศักยภาพมากข้ึน  
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 8.1 ส่งเสริมการทำส่ือในช้ันเรียนโดยจัดหา ส่ือ คู่มือ คลิป VDO/Power Point    
          8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือแล้วนำผ่านเว็บไซต์ 
 8.3 การเตรียมนำเสนอส่ือการจัดการเรียนการสอน 
 8.4 ประชุมสรุปผลการดำเนินการ 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต (Outputs)   
   ครูผู้สอนมีส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับแผนการ
จัดการเรียนรู้  

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน มีส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ  
2. นักเรียนได้รับการพฒันาและส่งเสริมตามศักยภาพมากขึ้น  

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   100 
- ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 

 
10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  1,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน..........-............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...................................-........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน............................-............................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ... ...(เงินอุดหนุนรายหัว).........................1,000.....................บาท 
        10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000      บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000      บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      -        บาท 
 

11. สรุปในภาพรวม 
   จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
    1. จุดเด่นของโครงการ   
   11.1.1. มีส่ือการเรียนการสอนมากขึ้น 
   2. จุดที่ควรพัฒนา   -  
             3. ข้อเสนอแนะ 
   11.3.1. เพื่อการพัฒนาโครงการ เป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
    
 

    ลงช่ือ.................................................. 
                 (นางรัตนา วรรณขาว)    
                        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   ข้อ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
     ข้อ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สพฐ.นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของ 
     ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย 
     ของหลักสูตรและ มีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
     ท่ีจำเป็นในศตวรรษ ท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถ
     ทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึง 
     การวางพื้นฐานการเรียนรู ้เพื่อการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละ 
     ช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล    
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและใช้ส่ือสารกันระหว่างคนในชาตินักเรียนเป็นผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
ความสำคัญโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนักเรียนเหล่านี้จะต้องสามารถใช้ภาษาไทย
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและแสวงหาความรู้ในขั้น
สูงต่อไปปัจจัยท่ีจะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพนอกเหนือจากครูผู้สอนและตัวนักเรียน
วัสดุ – อุปกรณ์ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเช่นเดียวกันรวมทั้งการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันสำคัญต่าง ๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 6.2 นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 6.3 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 6.3 เพื่อให้บริการครูและนักเรียนในด้านวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช้ภาษาไทย 
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7. เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   

  7.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ5 
  7.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการให้บริการครูและนักเรียน 
  7.1.3 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการพัฒนางาน 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  7.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
  7.2.2 ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 
  7.2.3 ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
กิจกรรม 2 กิจกรรมโดย แต่ละกิจกรรมดำเนินการดังนี ้
  8.1 กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำส่ือการเรียนรู้ 
  8.2 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมทักษะภาษาไทยในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   8.2.1. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
   8.2.2. กิจกรรมและวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  

 
 
 
 
 
 
 

 9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม     คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย     96 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ    96 
 
 
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีความสามารถพิเศษทางภาษา ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
3. มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
3. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
5. นักเรียน 272 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และ 
วันภาษาไทย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70  

6. ค่าเฉล่ียคะแนน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 
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10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  5,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...............................-............................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน....................-....................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ... ...(เงินอุดหนุนรายหัว).........................5,000...................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีข้อพิจารณา
ในการดำเนินงาน ดังนี ้
  11.1. จุดเด่นของโครงการ 
         11.1.1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยสูงขึ้น 
   11.1.2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำส่ือการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
 
   11.1.3. ส่งเสริมทักษะภาษาไทยในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  11.2. จุดที่ควรพัฒนา 
         11.2.1. ส่งเสริมกิจกรรมผ่านช่องทางเทคโนโลยี เพื่อลองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
สภาวะโรคระบาด ฯลฯ 
  11.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
                  11.3.1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางเทคโนโลยี 
 
  
               ลงช่ือ.................................................... 

       (นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ ) 
                        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา    
     กระทรวงศึกษาธิการ11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 3, 4  

กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนข้อท่ี 7, 8  
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายสุวิตร เหล่าใหญ่ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ (สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 
5. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อ 1. มาตรฐาน 
ท่ี 1.1 ท่ีต้องการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์หลักของโรงเรียน
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ท่ีต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่การเป็นนวัตกรในอนาคต และการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (SMTE) ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์จึงจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงสามารถคิดวิเคราะห์ และอธิบายท่ีมาของความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตระหนักถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีอุปกรณ์ และวัสดุส้ินเปลืองต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ของครู การวิจัยของนักเรียน 
จัดทำโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับต่าง 
ๆ ท้ังระดับเขตพื้นท่ี และระดับชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณ และอุปกรณ์ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอตามความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างพอเพียงตลอดปีการศึกษา 
6.2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหม้ีประสิทธิภาพมผีลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
6.3 เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักเรียน และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างพอเพียง 
6.4 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 
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7. เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Outputs) 

 7.1.1 นักเรียน 271 คน ครูคณิตศาสตร์ 2-3 คน ได้รับอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
  7.1.2 นักเรียน 15 -20 คน มีค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
  7.1.3 นักเรียนครูมีงานวิจัยทางคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันและนำเสนออย่างน้อย4-6 โครงการ 

7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcomes) 
      7.2.1 ครูมีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning และ Stem Education 
  7.2.2 ผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์สูงขึ้นทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  7.2.3 นักเรียนและครูได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ การนำเสนองานวิจัย
เพิ่มขึ้น 
      7.2.4 นักเรียนมีความพึงพอใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีต้องดำเนินการ 
ตามโครงการจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 8.1 การจัดหาส่ือ วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการทำงานของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 8.2 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ และการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับต่าง ๆ 
 8.3 การทำการวิจัย การนำเสนองานวิจัยของนักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ครูมีการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบActive 
LearningและSteam Education 

100 98 

2. ครู และนักเรียนได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย
อย่างน้อย 4-6 โครงการ 

100 100 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

80 78 

4. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติและงาน
ศิลปะหัตถกรรมปีละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง งดการแข่งขัน เนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิค-19 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการ
จัดกิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

100 95 
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9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
9.2.1 ครูมีการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ Active Learningและ Steam Education 

คิดเป็นร้อยละ98 
9.2.2 ครูและนักเรียนได้รับรางวัลนำเสนองานวิจยัคณิตศาสตร์6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100  
9.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 78 
 9.2.4นักเรียนมีความพึงพอใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 95 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.....-...............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..........................................................-...............บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน......................................-................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(เงินอุดหนุนรายหัว)...............................5,000...............บาท 
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  4,240 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ                 760   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีข้อค้นพบใน
การดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นและ
การวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ได้รับรางได้รับรางวัลเหรียญทองของกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    
   11.1.2. ครูได้การสนับสนุนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมิน
ผลการวิจัยตลอดจนการนำเสนอผลงานการวิจัยของครูและนักเรียนทุกปีการศึกษา 

  11.1.3. กิจกรรมในโครงการสามารถดำเนินงานได้ทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นท่ีน่าพอใจ(ยกเว้นการแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ เนื่องจากเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครแจ้งเล่ือนการแข่งขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19) 

  11.1.4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 95 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการวิจัยทางคณิตศาสตร์บางคน หรือบางกลุ่ม ขาดความ
ร่วมมือในการทำวิจัย ขาดทักษะการทำงานเป็นทีม โรงเรียนควรหามาตรการในการซ่อมเสริมนักเรยีนท่ีไม่ให้
ความร่วมมือในการทำวิจัยในปีการศึกษาต่อไป    
   11.2.1. ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของครูผ่านระบบออนไลน์นักเรียนบางส่วนไม่มีอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนออนไลน์ 
โรงเรียนควรสำรวจและหาทางช่วยเหลือใหน้ักเรียนเข้าถึงบทเรียนโดยวิธีการอื่น ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 
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 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
11.3.1. ควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียรู้คณิตศาสตร์ท่ีทันสมัยจากการระดม 

ทรัพยากรหรือภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายกาญจนาภิเษกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
และภาคเอกชนส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความเป็นนวัตกรมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

11.3.1. ในการจัดหาอุปกรณ์และส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านร้านค้าตัวแทน 
อุปกรณ์บางช้ินหาไม่ได้ หรือจัดหาล่าช้าไม่ทันกับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรหาตัวแทนซึ่งสามารถหา
อุปกรณ์ได้รวดเร็วและได้ส่ือ อุปกรณ์ ท่ีตรงกับตามความต้องการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
    
    
      ลงช่ือ............................................................. 

(นายสุวิตร เหล่าใหญ่) 
ผู้รายงาน 

 
 

 



69 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยี 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
     กระทรวงศึกษาธิการ11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี  
     3, 4 กลยุทธ์และจุดเน้นของ โรงเรียน ข้อท่ี 7, 8   
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรสุข  พลสงคราม และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
..................................................................................................................................................................... 

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  มาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางด้านการเรียนสูงขึ้น มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถตามมาตรฐาน และผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวัง จึงจำเป็นต้องพัฒนาด้าน
กระบวนการ เทคนิควิธีการ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สืบค้น
ความรู้ แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้  ฝึกฝนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้นักเรียนรักสถานศึกษาของตน และมี
ความกระตือรือร้นในการไปเรียน 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2551 
 6.2 เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตระหนักและเห็นความสำคัญ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินนักเรียน อย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและ
ท้องถิ่น 
 6.3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สามารถสืบค้นจาก
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และรักความเป็นประชาธิปไตย  
 6.4 เพื่อพัฒนานักเรียนด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์                                                                                                                                         
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7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
   7.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาตนเองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนอย่างหลากหลายในรายวิชาท่ีตนเองสอนอย่างน้อยร้อยละ 90 
  7.1.2 นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง สามารถศึกษา แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับการ 
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามสภาพจริง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับ ผลการเรียน 1-4อย่าง
น้อยร้อยละ 95 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตอบสนองสอดคล้องกับมาตรฐาน และผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - ซ่อมบำรุง และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต(Outputs)   
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาตนเองโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และประเมินพฒันาการของนักเรียนอยา่งหลากหลายใน
รายวิชาท่ีตนเองสอนอย่างน้อยร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง สามารถศึกษา แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และได้รับการ ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายตาม
สภาพจริง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับ ผลการเรียน 1-4 อย่าง
น้อยร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ตอบสนองสอดคล้องกับมาตรฐาน และผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
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10. สรุปงบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 20,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน - บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)................................ 20,000................บาท 
  11.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป    1,500  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  18,500  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   - มีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพียงพอและเหมาะสม 

 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
  - เลือกวัสดุในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในหลายกิจกรรม 
 11.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
  - จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน 
 
 

       ลงช่ือ..............................................   
           (นางสาวพรสุข  พลสงคราม) 
                       ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
     วัฒนธรรม 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางศิริรัตน์  ชาวระและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
             การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 มาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องการให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระสังคม และวัฒนธรรมเป็นต้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
สูงขึ้น มีความรู้ ทักษะ และความสามารถตามมาตาฐานและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง จึงจำเป็นต้องพัฒนาด้าน
กระบวนการ เทคนิควิธีการ ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สืบค้น
ความรู้ แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ ฝึกฝนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียนได้รับการพฒันาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีการประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้นักเรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน 

6. วัตถุประสงค์ 
           6.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ.2551 
 6.2 เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักและเห็นความสำคัญ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินนักเรียน อย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียน
และท้องถิ่น 
 6.3 เพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้มีความชัดเจน เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความ 
เป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากลให้บรรลุหลักการและจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรท้ังหมด 
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7. เป้าหมาย 
           7.1 ผลผลิต (outputs) 
                 7.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม พัฒนาตนเองโดยกิจกรรมการ
เรียนรู้และประเมินพฒันาการของนักเรียนอย่างหลากหลายในรายวิชาท่ีตนเองสอนอย่างน้อยร้อยละ 90 
        7.1.2 นักเรียนการพัฒนาตนเอง สามารถศึกษา แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้การ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามสภาพจริง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับผลการเรียน 1-4 
 อย่างน้อยละ 95 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
     7.2.1 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตอบสนองสอดคล้องกับมาตรฐาน และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
         มีการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี,วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพนัปีหลวง,วันเข้าพรรษา 
โดยมีคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 95 
การเข้าร่วมโครงการ 100 95 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

      

       9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  95 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  95 
  
10.  งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  10,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ.....(งบอุดหนุนรายหัว)..........................10,000...................บาท 
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   10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  10,000     บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป   10,024     บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        -24     บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
                                                        
    
                   ลงช่ือ.................................................. 

             (นางศิริรัตน์  ชาวระ) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 3, 4 
 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อท่ี 5 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
   ผู้รับผิดชอบ            นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
    กลุ่มบริหารงาน             กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ผู้เรียน 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุดและเป็นส่ิงจำเป็นเพราะเป็นส่ือท่ีสำคัญสำหรับผู้เรียน 
 ดังนั้นเพื่อพฒันาศักยภาพทางการเรียนการสอนตลอดท้ังการนำไปสู่การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาท่ีสูงขั้น และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนได้ใช้
กิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้มีส่ือและอุปกรณ์กีฬาท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านพลศึกษาของนักเรียน 
 6.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมในเวลาว่างห่างไกลจากยาเสพติด 
 6.4 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
              7.1.1 นักเรียนทุกคนได้ใช้ส่ือและอุปกรณ์กีฬาอย่างท่ัวถึง 
  7.1.2 นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  7.1.3 นักเรียนได้ใช้ส่ือและอุปกรณ์กีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 
  7.1.4 นักเรียนมีเกณฑ์สมรรถภาพทางกายสูง 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ด้านสุนทรียภาพ ดนตรีและกีฬา ในระดับดีเย่ียม 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 98 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10.  งบประมาณ 
       10.1ประเภทงบประมาณจำนวน  5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว)........................5,000.........................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000      บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  4,993      บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        7      บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 มีส่ือและอุปกรณ์ทางพลศึกษาท่ีเพียงพอกับการเรียนการสอน 

 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ - 
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  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 เป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 

 
 
            ลงช่ือ...............................................   
                                                                        (นางส่องศรี  ศักด์ิศรีกลม ) 
         ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสาน 

พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 อย่างยั่งยืน 

 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 
5. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมจัดซื้อ โต๊ะนวดแป้ง ตู้เก็บอุปกรณ์ ส่ือวัสดุอุปกรณ์  ในการสอน
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ พัฒนาปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 
6. วัตถุประสงค์ 
      6.1 เพื่อให้มีส่ือการสอน-วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
      6.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ 
      6.3 เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่  มีความสุขในการเรียน 
     6.4 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและทีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
  6.5 เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญและนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
7.1.1 โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอนทางด้านการงานอาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการกำหนด ทำงานอย่างมีความสุข มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

7.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเย่ียม 
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 นักเรียนทุกคนได้ใช้ส่ือ-วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 7.2.2 นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้ในการเรียนด้านปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
 7.2.3 นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล   
 7.2.4 นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 7.2.5 นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและแม่นยำ  

 7.2.6 ครูผู้สอนมีส่ือและทักษะในรายวิชาท่ีสอนเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 

การดำเนินงานโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน 1กิจกรรม โดยดำเนินงานดังนี ้

          1. กิจกรรม จัดซื้อ โต๊ะนวดแป้ง ตู้เก็บอุปกรณ์ ส่ือวัสดุอุปกรณ์  ในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ในกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  .....272..... คน   

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนได้ใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 100 100 
2. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน 100 100 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 100 90 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   90 
- ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 

 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.......-...............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.................................-..........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................-................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ...(งบอุดหนุนรายหัว).......................5,000...........................บาท 
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 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  4,170   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ     830  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมขี้อ
ค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1. นักเรียนมีความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้

  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1. ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.1. กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.3.1. ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1. ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.1. ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                ลงช่ือ....................................................... 

        (นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน

............................................................................................................................................................................. 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
    การจัดการ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ    นางรัตนา วรรณขาว และคณะ  
 กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

5. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้กันแพร่หลายท่ัวโลกซึ่งปัจจุบันเป็นส่ิงจำเป็นที่เสริมสร้างพื้นฐานความ

เป็นมนุษย์สร้างศักยภาพในการคิดและทำงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารการศึกษาต่อการแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมการประกอบอาชีพตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถนำประเทศเข้าสู่ประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียนเกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเข้าใจความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมสามารถให้ความ
ร่วมมือในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะท่ีผู้เรียนรู้อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์การเรียนภาษาอังกฤษจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลสามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจมีเจตคติท่ีดี
ต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศและเข้าใจภาคภูมิใจในภาษาวัฒนธรรมไทยสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ไทยสู่สังคมโลก 
 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 6.2 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

6.3 เพื่อให้มีการพัฒนาแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาและพัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี 
6.4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

 

7.  เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   
        7.1.1 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60 

  7.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริตส์มาสไม่น้อยกว่า 250 คน 
  7.1.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 คน 
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
  7.2.2 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
        7.2.3 การพัฒนาแก้ไขนกัเรียนท่ีมีปัญหาและพัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - การจัดกิจกรรมสำคัญทางยุโรปมีการจัดกิจกรรมวันคริตสมาสต์ 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต (Outputs)   
1. ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 60 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริตส์มาสไม่น้อยกว่า 250 คน 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษไมน่้อยกว่า 15คน 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
3. การพัฒนาแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาและพัฒนาส่งเสริมนักเรียน 
ท่ีเรียนดี 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 7,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร......................................-.....................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.....................-...................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ...(งบอุดหนุนรายหัว).................................7,000.................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 7,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,984   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  1,016   บาท 
 

11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี

ข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
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 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1. นักเรียนได้ใช้ภาษาในการส่ือสารท้ังในและนอกห้องเรียนได้เรียนรู้การนำเสนอ
งานการแสดงของแต่ละห้องเรียน 

  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1. เน้นทักษะการพูดมากขึ้น มีการจัดเสียงตามเสียงในตอนพักกลางวัน 
  11.3 ข้อเสนอแนะ 
   11.3.1. เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
   
 
      ลงช่ือ....................................................... 

(นางรัตนา วรรณขาว) 
        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข้อท่ี 1 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ผู้รับผิดชอบ     นายสุรศักดิ์   ดรชัย 

 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ดนตรี เป็นกระบวนการท่ีเพิ่มความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงแก่นักเรียน เพื่อให้เกิด
ความสุนทรีย์ในอารมณ์ สังคม และสิติปัญญา อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในการดำเนินงาน ยังต้องมี
องค์ประกอบอื่น คือ อุปกรณ์เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ประกอบอื่น ท่ีจำเป็นต่อการฝึกหัด เพื่อจัดต้ังวงดนตรี
ประเภทโยธวาทิต ใช้ในงานกิจกรรมของโรงเรียน และบริการส่วนราชการ สังคม      
  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 มีอุปกรณ์ดนตรีอย่างเหมาะสมพอเพียง 
6.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ  กล้าแสดงออก  และมีทักษะในการล่นดนตรี 

 
7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ (Outputs)   
  7.1.1 มีนักเรียนร่วมโครงการอย่างน้อย 30 คน 
  7.1.2 มีเครื่องดนตรีไทย สากล และดนตรีพื้นบ้านตามสมควร  
     7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcomes) 
  7.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเล่นดนตรีไทย พื้นบ้านและดนตรีสากลบริการงาน
กิจกรรมของโรงเรียน สังคมและส่วนราชการได้อย่างช่ืนชม 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการยุวชนคนดนตรี ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน3กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการ
ดำเนินงาน ดังนี ้
  1. กิจกรรมการฝึกซ้อม ลักษณะของกิจกรรม คือ นัดหมายนักเรียนในโครงการร่วมฝึกซ้อม
ดนตรีสากล วงโยธาวทิต ทุกวันราชการ เวลา 07.20 น. เป็นต้นไป จนได้เวลานำวงออกบรรเลงหน้าเสาธง เคารพ
ธงชาติเวลา 08.00 น. ส่วนตอนพักกลางวัน จะนดัซ้อมตามปกติในเวลา 12.20 น. จนถึงเวลาเรียนภาคบ่ายของ
ทุกวัน  โดยมีนักเรียนในโครงการ จำนวน 35 คน  
  2. กิจกรรมดนตรีในพิธีการ ลักษณะของกิจกรรม คือ เมื่อมีงานกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน เช่น 
วันสำคัญต่างๆ หรือได้รับเชิญจากหน่วยงานและส่วนราชการ เช่น กิจกรรมเปิดงานพิธีการต่างๆ ทางโรงเรียนโดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จะได้นำนักเรียนวงโยธวิาทิต ให้บริการบรรเลงเพลงพิธีการ เพื่อให้งานเกิดความ
สมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสงการณ์ตรงให้กับนักเรียนในโครงการ 
  3. กิจกรรมการเรียนการสอนปกติในเวลาเรียน จะจัดให้มีการฝึกหัด โดยครูสาธิต และให้
นักเรียนในห้องท่ีมีนักเรียนในวงโยธวาทิต เป็นผู้สาธิต ให้เพื่อนในห้องเรียนได้ความรู้โดยท่ัวถึง 
 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
  การดำเนินงานโครงการยุวชนคนดนตรี ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

  1. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการได้จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กีฬากลุ่ม  
ได้ขอความอนุเคราะห์วงโยธาวาทิต ร่วมบรรเลงเพลงพิธีการ  ทางกลุ่มสาระฯ ก็จะได้นำนักเรียนในโครงออก
ให้บริการ  
   2. ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีขอความอนุเคราะห์ในการจัดอบรม โดยใช้สถานท่ี
หอประชุมของโรงเรียน ทางกลุ่มสาระฯก็จะได้จัดวงโยธงวาทิตออกให้บริการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สู่ส่วนราชการ สังคมและชุมชน 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเล่นดนตรี ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีคุณธรรม นำวิชาการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

 3. มีเครื่องดนตรีท่ีมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม  ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 
 4. มีวงโยธวาทิตท่ีมีคุณภาพตามสภาพอันควร ร้อยละ 70 ร้อยละ  75 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  70 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   75 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  80 
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10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณ  จำนวน 5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน............-..........บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..........................................-................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน...........................-.............................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(เงินอุดหนุนรายหัว)............................5,000.....................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  3,260   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  1,740   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานในโครางการกยุวชนคนดนตรี  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 11.1. จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1. มีวงโยธวาทิตนักเรียน ออกบรรเลงเพลงหน้าเสาธงทุกวัน  บริการงานกิจกรรม
สำคัญของโรงเรียนและส่วนราชการอื่น สังคม ชุมชนตามท่ีขอความอนุเคราะห์ ได้อย่างช่ืนชม  

 11.2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1. อุปกรณ์ท่ีได้รับพระราชทานมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ยากต่อการ
ซ่อมแซมและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน อีกท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยังต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถ
สายตรง มาร่วมพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นกว่านี้  

  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1. ทางโรงเรียนควรมีงบประมาณนอกเหนือจากการจัดสรรให้กลุ่มสาระฯ เพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปิดโอกาสให้มีบุคลากรทางดนตรี เช่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
หรือวิทยากรภายนอก มาร่วมพัฒนางานโครงการจะเป็นส่ิงท่ีท่ีดีมาก  
 
       
       ลงช่ือ................................................ 

           (นายสุรศักดิ์   ดรชัย) 
          ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ                 พัฒนาบุคลากร 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร     กลยุทธ์หลัก 
     ข้อ 2 ด้านพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางศิริรัตน์  ชาวระและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
             การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน เป็นกลไกท่ีสำคัญท่ีจะ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดองค์กร การจัดโครงสร้างการ
บริหารงาน การกำหนดภารกิจ การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาประจำปี 
แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
บริหารบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนางานบริหารบุคคลขึ้น   
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญกำลังใจและ
ส่งเสริมความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำ 
 
7.  เป้าหมาย 
     7.1 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  7.1.1 การปฏิบัติงานบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
     7.2 ผลผลิต (Outputs)  
  7.2.1 ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีขวัญกำลังใจท่ีดีมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
     8.1. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน  
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     8.2 พัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม ศึกษาดูงานและ อื่น ๆ 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 95 
การเข้าร่วมโครงการ 100 95 
ผลการดำเนินงาน 100 80 
การรายงานโครงการ 100 100 

     9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  95 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  95 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  50,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ.....(งบอุดหนุนรายหัว).............................5,000...................บาท 
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  50,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป   50,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -        บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาบุคคลากร  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
                                      
 
      ลงช่ือ....................................................... 

    (นางศิริรัตน์  ชาวระ) 
   ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ                 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร     ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็น 
        อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางศิริรัตน์  ชาวระและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น ย่อมมีองค์ประกอบ

หลายด้าน โดยเฉพาะงานด้านการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ขอความเห็นชอบ ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการศึกษา ระหว่างบุคคลท้ังภายในภายนอก ครอบครัว ชุมชน  
ดังนั้นเพื่อให้งานด้านอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การให้บริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามจุดประสงค์ 
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงต้องมีการพัฒนางานด้านดังกล่าว 
 
6. วัตถุประสงค์ 
     6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
     6.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     6.3 เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 
7. เป้าหมาย 
       7.1 ผลผลิต (Outputs) 
              7.1.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา 
            7.1.2 ครู นักเรียนสามารถติดต่อชุมชนได้ 
            7.1.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
          7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
            7.2.1 ครูและนักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเรียนการสอน 
            7.2.2 โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี 
            7.2.3 ชุมชนได้รับประโยชน์จากส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนมากขึ้น 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
    8.1 แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
    8.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
    8.3 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายคณะกรรมการฯ 
    8.4 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
    9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 80 
การเข้าร่วมโครงการ 100 80 
ผลการดำเนินงาน 100 80 
การรายงานโครงการ 100 100 

     9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  80 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   80 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  80 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  1,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ.......(งบอุดหนุนรายหัว).......................................................บาท 
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ      1,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป     -     บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          1,000   บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานของโครงการพฒันางานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีข้อค้นพบในการ

ดำเนินงาน ดังนี้  
 11.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี  

                                              

                            ลงช่ือ....................................................... 
   (นางศิริรัตน์  ชาวระ) 

 ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนางานการเงิน/บัญช/ีพัสดุ   
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลัก 
     ข้อ 2 ด้านพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข้อ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   งบประมาณ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ การบริหารงาน

ดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาพบว่าครูมีหน้าท่ีหลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษท่ีต้อง
รับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน
และเจ้าหน้าท่ีขาดความมั่นใจ อีกท้ังการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีธุรการและงาน
บริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สกลนคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย  ให้
สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

6.2 เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน งานบัญชีและพัสดุของโรงเรียนและมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง 
สัมพันธ์กัน 

6.3 เพื่อจัดทำทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีต้องการซ่อมบำรุง 
6.4 เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 
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7. เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   
 7.1.1 ระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและ

สามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
 7.1.2 ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการการเงินและพัสดุได้

อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
 7.1.3 สถานศึกษามีทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีต้องการซ่อมบำรุงในระดับดี 
 7.1.4 สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพใน

ระดับดี 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้องเป็น

ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการพัฒนางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรม 
มีการดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ 
  8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
  8.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบัญช ี

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ด้านปริมาณ 
1. ระบบงานการเงินการบญัชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ 
        1.1.1 งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย 
        1.1.2 งานตรวจสอบเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
   1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
        1.2.1 งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
        1.2.2 งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 
       1.2.3 งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 
   1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบัญช ี
        1.3.1 ระบบงานบัญชี  

80 80 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
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เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
2. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับ
งานบัญชีการเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี    
   2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ 
        2.1.1 งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย 
        2.1.2 งานตรวจสอบเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
   2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
        2.1.1 งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
        2.1.2 งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 
        2.1.3 งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 
   2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบัญช ี
        2.3.1 ระบบงานบัญชี 

80 80 

3. สถานศึกษามีทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีต้องการ
ซ่อมบำรุงในระดับดี 
   3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
        3.1.1 งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 

80 80 

4. สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 
   4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
        4.1.1 งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 
       4.1.2 งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

80 80 

ด้านคุณภาพ 
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครมรีะบบงานการเงิน
การบัญชี และพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบได้ 

80 80 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  80 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   80 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  80 
  
 
 
 
 
10. งบประมาณ 
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       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 23,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(เงินอุดหนุนรายหัว)....................... 23,000.....................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 23,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  22,999   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          1   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
  11.1 จุดเด่นของโครงการ 

 11.1.1 ระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็น
ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 

  11.1.2 ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการการเงินและ
พัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
   11.2.2 การวางแผนบริหารจัดการ 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ 
 
   
           ลงช่ือ....................................................... 

 (นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ   รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   สพฐ. นโยบายท่ี 1 ด้าน การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    ของมนุษย์และของชาติ 
    นโยบายด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและ  
    ทรัพยากรของมนุษย ์
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 ผู้รับผิดชอบ    นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 ได้มุ่งเน้นให้โรงเรียนร่วมกับชุมชน 
พัฒนาคนให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดกำลังเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเยาวชนของชาติเป็น
ปัญหาร้ายแรงนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีกมากมายโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนสังคม ชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 6.2 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6.3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู ทีมีต่อคุณครู บิดามารดา 
 6.4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักพุธรรม 
 6.5 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนนักเรียน
และชุมชนต่อไป 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนมีความรู้วิธีป้องกนัตนเองไม่เสพยาเสพติดและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและ
ภัยอันตรายจากยาเสพติด รู้เท่าทันเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 โรงเรียนมีกิจกรรมเฝ้าระวงัไม่ให้สารเสพตืดเข้ามาในสถานศึกษา 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี ้
 8.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ห้องเรียนสีขาว) 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 98 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  1,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)...............................1,000....................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป      68    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    932    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
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 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
 

 
                                                          ลงช่ือ.....................................................  
                                                           (นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม) 
            ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ   โรงเรียนสุจริต 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายท่ี 1 ด้าน การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    นโยบายด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและทรัพยากร 
    ของมนุษย ์
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
   ผู้รับผิดชอบ           นางศศิประภา  บุญชิดชม และคณะ  
    กลุ่มบริหารงาน             กลุ่มบริหารท่ัวไป 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค์นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพราะในปัจจุบันเยาวชนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติเป็นอย่างมากเนื่องจาก
สภาพจิตใจอยู่ในขั้นวิกฤต ฉะนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมอบรมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนด้วยกันและประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 6.2 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6.3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู ทีมีต่อคุณครู บิดามารดา 
 6.4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักพุธรรม 
 6.5 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อน
นักเรียนและชุมชนต่อไป 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนท่ีมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 นักเรียนมีความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที
การดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 กิจกรรมอบรมโรงเรียนสุจริต 
  8.2 ศึกษาดูงานนอกโรงเรียน 
  8.3 วัสดุเตรียมรับการประเมิน 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 95 
การเข้าร่วมโครงการ 100 95 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  95 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1ประเภทงบประมาณจำนวน  1,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบเงินอุดหนุนรายหัว) ................................1,000............บาท 
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
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 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 

 
       

                                                          ลงช่ือ....................................................           
                                                                  (นางศศิประภา  บุญชิดชม ) 
            ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    วันไหว้คร ู  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายด้านท่ี 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและ
 ทรัพยากรของมนุษย ์

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายท่ี1 ด้าน การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ 
     ของชาติ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ   นางศศิประภา  บุญชิดชม,นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
 และว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน 

 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู มีความมุ่งหมายเพื่อการแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวที ท่ีศิษย์ 
มีต่อครู เป็นประเพณีท่ีดีงามท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร จึงได้จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อปลูกฝังและสืบทอดประเพณีนี้ไว้ต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 6.2 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ของศิษย์ท่ีมีต่อครู – อาจารย์ 
 6.3 เพื่อธำรงรักษาไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนทุกคนได้แสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  7.1.2 นักเรียนและครู ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 นักเรียนและครู ตลอดท้ังผู้ปกครองนักเรียน ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี ในการแสดงออก 
ซึ่งความรัก ความกตัญญู ของศิษย์ท่ีมีต่อครูและธำรงรักษาไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามต่อไป 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการวนัไหว้ครู ประกอบด้วยกจิกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการ
ดำเนินงาน ดังนี ้

 8.1 กิจกรรมวันไหว้ครู   
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 95 
การเข้าร่วมโครงการ 100 95 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  95 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 1,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว)........................1,000.........................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป        -   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  1,000   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการวันไหว้ครู มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
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      ลงช่ือ.............................................. 
.       นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 ด้าน การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ  นางศศิประภา  บุญชิดชม,นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 

 และว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน 
 กลุ่มบริหารงาน            กลุ่มบริหารท่ัวไป 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษาและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นสำคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่าง นักเรียนและครู ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็ก ดังนั้นโรงเรียนจึงได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
 
6.วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้มีคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน 
 6.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 6.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามสิทธิของเด็ก 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  7.1.2 มีคณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรยีน 
  7.1.3 นักเรียนภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดี เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542  โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ผลกระทบ (Impacts) 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 8.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
  - เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการเรียนการสอนจึงเปล่ียนเป็นแบบ On line และOn hand 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  1,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบเงินอุดหนุนรายหัว).......................1,000......................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป        -    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  1,000   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 - เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการเรียนการสอนจึงเปล่ียนเป็นแบบ On line และOn hand 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

 
    

ลงช่ือ....................................................  
               (นางศศิประภา  บุญชิดชม) 

  ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลัก 
     ข้อ 2 ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
     ข้อ 3เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายสุวิตร เหล่าใหญ่ และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อ 5 มาตรฐานท่ี 2 
ข้อ 2.5 และกลยุทธ์หลักของโรงเรียนข้อ 3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สถานศึกษา 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงาน และการจัดการเรียนรู้ของครู มีบรรยากาศทางวิชาการ ร่มรื่น น่าดูน่าอยู่  
น่าเรียน นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีความสุขในการเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ ซึ่งงานอาคารสถานท่ี และงานบริหารท่ัวไปจะสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้จำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ 
ในการปฏิบัติงานท้ังการซ่อมบำรุง รักษาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ  
การซ่อมบำรุงอาคารสถานท่ี การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน และทุกพื้นท่ีของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุขัดข้องอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และงานอาคารสถานท่ี จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณ  
เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักการภารโรง ให้สามารถปฏิบัติงานท้ังงานประจำ และงานเร่งด่วนเฉพาะกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ และวัสดุส้ินเปลืองในการรักษาความสะอาดท้ังภายใน และภายนอกอาคารเรียน 
 6.2 เพื่อให้มีค่าใช้สอยในการซ่อมยานพาหนะ เครื่องมือการทำงานนักการภารโรง และน้ำมันเช้ือเพลิง 
 6.3 เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องพักครู และบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้งาน  
 6.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักการภารโรงท้ังงานประจำและงานเร่งด่วนเฉพาะกิจ 
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7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 

 7.1.1 นักเรียน 271 คน ครูและบุคลากร 26 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด 
อย่างเพียงพอ 
  7.1.2 อาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ภายในได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7.1.3 ระบบสาธารณูปโภค เครื่องอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ สามารถใช้งานได้ปกติ 
ทุกประเภท 
 7.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
  7.2.1 อาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนร่มรื่นและมีบรรยากาศทางวิชาการ 
      7.2.2 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีความสุขเมื่อ 
อยู่โรงเรียน 
      7.2.3 โรงเรียนให้บริการอาคารสถานท่ีแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับ 
ของชุมชน 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  8.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ทำความสะอาดบนอาคารเรียนและพื้นท่ีบริเวณรอบนอกนอกอาคาร 

   8.2 การซ่อมบำรุงรถตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ และค่าน้ำมันเช้ือเพลิง น้ำมันหล่อล่ืน 
เครื่องตัดหญ้า 

   8.3 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ และถนนรอบ 
นอกอาคาร 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียน 272 คน ครู 20 คนและนักการภาร 2 คน  
มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการรักษาความสะอาด อย่างเพียงพอ 

100 98 

2. อาคารสถานท่ีได้รับการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ตลอดปี 100 97 
3. ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ยานพาหนะและเครื่องมือทำงาน
ของนักการได้รับการซ่อมบำรงุใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา 

100 98 

4. ความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

100 93 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 - ผลสำเร็จของโครงการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97 
 - อาคารสถานท่ีระบบไฟฟ้าประปา เครื่องมือทำความสะอาดได้รับการจัดหาและซ่อมบำรุง  

ร้อยละ 97 
 - ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 95 
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10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 50,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน...........-...........บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร................................................................-...........บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.............................................-...........บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ...(งบอุดหนุนรายหัว)...........................................50,000.....บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 50,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  45,618  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  4,382  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1. ครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน นกัการภารโรงใหค้วามร่วมมือในการดูแล
รักษาความสะอาดอาคารสถานท่ีของโรงเรียนและได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเพียงพอ ร้อยละ 98 
   11.1.2. โรงเรียนสามารถให้บริการด้านอาคารสถานท่ีแก่ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกครั้งท่ีมีการขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
   11.1.3 โรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีความสุขในการทำงานและมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93  
   11.1.4 โรงเรียนได้รับงบประมาณด้านครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างจากการเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ในการจัดหาอุปกรณ์การทำงานของนักการภารโรง บางกิจกรรมต้องมีข้ันตอน
การจัดหาตามระเบียบงานพัสดุ จึงอาจมีความล่าช้าบางครั้งผู้รับผิดชอบไม่มีเงินสำรองในการจัดหาวัสดุส้ินเปลือง 
เช่น สายพานรถตัดหญ้า หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า ใบตัดหญ้า และอื่น ๆ ซึ่งมีผลทำให้งานไม่ต่อเนื่อง 
   11.2.2 การติดต่อประสานงาน การส่ังงานระหว่างงานอาคารสถานท่ีกับนักการภารโรง 
บางครั้งอาจไม่ทันกับงานท่ีต้องการทำเร่งด่วนเนื่องจากนักการมีน้อยแต่พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบมีมากจึงดูแลไม่ท่ัวถึง 
จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณในการจ้างเหมาบริการในการทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำ และการตัดหญ้าใน
ปีงบประมาณถัดไปเพิ่มข้ึน 
   11.2.3 ประสานงานหน่วยเทศบาลตำบลให้มาขนขยะด้านหลังอาคารเรียนอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จึงจะสะอาดเรียบร้อย เพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนตามปกติ 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ควรจัดหาเงินสำรองไว้ที่เจ้าหน้าท่ีการเงินหรืองานอาคารสถานท่ีเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินท่ีต้องใช้เงินในการจัดหาอุปกรณ์อย่างเร่งด่วน แต่ถ้ารอขั้นตอนการจัดซื้อจากพัสดุโรงเรียนจะทำให้ไม่มี 
วัสดุ อุปกรณ์ไม่ทันกับการใช้งานของนักการภารโรง เช่น ท่อน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจรจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วน เป็นต้น 
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  11.3.2 ควรมีการจัดหาลูกจ้างทดแทนนักการภารโรงท่ีจะเกษียณอายุราชการหรืออาจ
จ้างแม่บ้านเพื่อดูแลความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วมของครู และนักเรียนให้ท่ัวถึง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด-19  

  11.3.3 ควรเพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซมหลอดไฟ พัดลม ปล๊ักไฟ สวิตทซ์ไฟ ภายใน
ช้ันเรียนให้เพียงพอ และใช้งานได้จริง เนื่องจากยังมีหลายห้องเรียนท่ีพัดลมชำรุด ไม่ท่ัวถึง หลอดไฟเสีย ตลอดจน
จัดหาหลอดไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในจุดอับ มุมมืดต่าง ๆ เช่น บริเวณถนน หน้าอาคารหอประชุม และ
อาคารประกอบ หน้าต่าง ๆ เป็นต้น 
   11.3.4 ช่วงรอยต่อปีงบประมาณท่ีเงินอุดหนุนยังไม่โอนใหโ้รงเรียนควรกนังบประมาณ
ด้านอาคารสถานท่ีสำรองไว้เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบน้ำประปาหรือระบบไฟฟ้าของโรงเรียนขัดข้อง
ต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วนหากใช้เงินหมดตามงบท่ีได้จัดสรรตามแผนอาจทำให้ไม่มีเงินสำรองในยามจำเป็น  

 
 

      ลงช่ือ...........................................................  
                      (นายสุวิตร เหล่าใหญ่)                                             

         ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ     ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์   
2. สนองกลยุทธ์องค์กร     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
     เป็นสำคัญ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายสรุศักดิ์  ดรชัยและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์เป็นการส่ือสารท่ีสำคัญมากในทุกวงการ เพื่อให้การประดำเนินงานและประสานงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ โดยจะต้องมีอุปกรณ์ในการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพ งานโสตทัศนูปกรณ์
และงานประชาสัมพันธ์ ได้ตระหนักในความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ทางโสตและประชาสัมพันธ์  ให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ   
          6.2 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
          6.3 เพื่อให้นักเรียนท่ีในโครงการได้ฝึกหัดใช้เครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีทักษะและความสามารถ  
ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
  7.1.1 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทางโสตและประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 7.2.1 นักเรียนมีทักษะในการใช้อุปกรณ์เสียง  
 7.2.2 ใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม  
 7.2.3 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม ทันสมัย 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การติดต่อส่ือการการประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง  
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
. นักเรียนในโครงการมีความสามารถในการเป็น
ผู้นำและเป็นพิธีกรท่ีมีคุณภาพในกิจกรรมของ
โรงเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 

100 98 

โรงเรียนมีส่ือทางโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

100 97 

     9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   96 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  2,500  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.................................-..........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน................-........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว).......................2,5000........................บาท 
       10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,500    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป   -         บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  2,500   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                   ลงช่ือ....................................................... 

              (นายสุรศักดิ์  ดรชัย) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาสมรรถนะบริหารงานกิจการนักเรียน 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ   นางศศิประภา  บุญชิดชม,นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
 และว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารท่ัวไป   

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษา ดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อให้มีกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน มีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรยีน และผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6.3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
 
7.  เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน 
  7.1.2 นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีข้ันตอน 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการพฒันาสมรรถนะบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 8.1 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 98 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1ประเภทงบประมาณจำนวน 1,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ......(งบอุดหนุนรายหัว)....................1,000..........................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป     978   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ     220   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานกิจการนักเรียน มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  
ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย    

 
ลงช่ือ..............................................  
      (นางศศิประภา  บุญชิดชม) 
                 ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                                   กลยุทธ์หลักข้อท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 ข้อท่ี  1,2 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางคุณัญญา  พาชอบ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 โภชนาการ (nutrition) หมายถึง อาหาร (food) ท่ีเข้าสู่ร่างกายคนแล้ว ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็น
ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุนและการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย โภชนาการมีความหมายกว้าง
กว่าและต่างจากคำว่าอาหาร เพราะอาหารท่ีกินกันอยู่ทุกวันนี้มีดีเลวต่างกัน อาหารหลายชนิดท่ีกินแล้วรู้สึกอิ่ม 
แต่ไม่มีประโยชน์ หรือก่อโทษต่อร่างกายได้  ถ้านำเอาอาหารต่างๆมาวิเคราะห์ จะพบว่ามีสารประกอบอยู่
มากมายหลายชนิด โดยอาศัยหลักคุณค่าทางโภชนาการทำให้มีการจัดสารประกอบต่างๆ ในอาหารออกเป็น 6 
ประเภท คือ โปรตีน (protein) คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ไขมัน (fat) วิตามิน (vitamin) เกลือแร่ 
(mineral) และน้ำ สารประกอบท้ัง 6 กลุ่มนี่เองท่ีเรียกว่า "สารอาหาร" (nutrient) ร่างกายประกอบด้วย
สารอาหารเหล่านี้ และการทำงานของร่างกายจะเป็นปกติอยู่ได้ก็ต่อเมื่อได้สารอาหารท้ัง 6 ประเภทครบถ้วน 
ดังนั้นงานโภชนาการจึงมีหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ ราคาอาหารและน้ำด่ืม ให้ความรู้ทางโภชนาการท่ีถูกต้องแก่
นักเรียนและผู้ประกอบการ ควบคุม  ดูแลรักษาความสะอาด การจัดสถานท่ีประกอบการ ท่ีรับประทานอาหารให้
เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ มีความทันสมัย จัดบรรยากาศโรงอาหารให้เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้เรียนเป็นส่ิงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 
 สุขภาพท่ีดี นับว่า เป็นส่ิงท่ีสำคัญ ท่ีสุดของคนเรา ไม่ว่า จะเป็นสุขภาพทางกายหรือสุขภาพจิต ซึ่งหาก
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสมแล้วนั้นย่อมส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรงท้ังร่างกายและ
จิตใจ ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัยเด็กแล้วนั้น หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมยังส่งผลให้เด็กเกิดวุฒิภาวะ ความพร้อมส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงาน
อนามัยโรงเรียนเป็นงานท่ีให้บริการการปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นให้กับนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคส่ิงเสพติด ภัยอุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 
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6. วัตถุประสงค์ 
      6.1 เพื่อควบคุมคุณภาพราคาอาหาร และน้ำด่ืมให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 
     6.2 เพื่อควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดจัดสถานท่ีประกอบการท่ีรับประทานอาหารให้เพียงพอ 
ถูกสุขลักษณะ มีความทันสมัยจัดบรรยากาศโรงอาหารให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 6.3 เพื่อให้นักเรียนและผู้ประกอบการได้รับความรู้ทางโภชนาการท่ีถูกต้องและสามารถนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
      6.4 เพื่อให้มีส่ือวัสดุ- อุปกรณ์ในกิจกรรมงานโภชนาการ และ อย.น้อยเพียงพอและเหมาะสม 
      6.5 เพื่อให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและส่งต่ออย่างถูกต้อง 
      6.6 เพื่อส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากโรค ส่ิงเสพติด ภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
      6.7 เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังดูแลรักษาอนามัยของตนเองหรือเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 
      6.8 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และมีสุขภาพจิตท่ีดี  
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนได้รับอาหารท่ีมีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ น้ำด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอกับความ
ต้องการ 
  7.1.2 โรงเรียนมีการจัดสถานท่ีประกอบอาหารถูกสุขลักษณะ ทีรับประทานอาหารเพียงพอและ
มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
  7.1.3 นักเรียนและผู้ประกอบการได้รับความรู้ทางโภชนาการท่ีถูกต้องและสามารถนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 
  7.1.4 มีส่ือและอุปกรณ์ในงานโภชนาการและ อย.น้อยเพียงพอและเหมาะสม 

 7.1.5 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
  7.1.6 นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถป้องกันตนเองจากโรค 
ส่ิงเสพติด ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

 7.1.7 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังการดูแลรักษาอนามัยของตนเองหรือผู้รับบริการได้ 
 7.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
              7.2.1 นักเรียนได้รับอาหารท่ีมีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ น้ำด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอกับ 
ความต้องการ 
             7.2.2 โรงเรียนมีการจัดสถานท่ีประกอบอาหารถูกสุขลักษณะท่ีรับประทานอาหารเพียงพอและ 
มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
             7.2.3 นักเรียนและผู้ประกอบการได้รับความรู้ทางโภชนาการ  
             7.2.4 มีส่ือและอุปกรณ์ใช้ในงานโภชนาการและ อย.น้อยเพิ่มขึ้นและนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 
     7.2.5 นักเรียนมีทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถป้องกันตนเองจากโรค 
ส่ิงเสพติด ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

   7.2.6 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังการดูแลรักษาอนามัยของตนเองหรือผู้รับบริการได้ 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี ้
  8.1 กิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อ 
  8.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย 
  8.3 กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
  8.4 การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการ 

 8.4 กิจกรรมเด็กไทยทำได้ 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครได้รับอาหารท่ีมีประโยชน์  
ครบ 5 หมู่ น้ำด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอกับความต้องการ  

100 95 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีการจัดสถานท่ีประกอบอาหาร 
ถูกสุขลักษณะ ท่ีรับประทาน อาหารเพียงพอและมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

100 90 

3. นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครและผู้ประกอบการได้รับ 
ความรู้ทางโภชนาการท่ีถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

100 85 

4. มีส่ือและอุปกรณ์ในงานโภชนาการและ อย.น้อยเพิ่มข้ึน 100 90 
5.นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี 100 100 
6. นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้รับการบริการ และการดูแล 
ช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

100 95 

7.นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และมี
สุขภาพจิตท่ีดี 

100 100 

  9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย   95 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน...........-...........บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร................................................................-...........บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.............................................-...........บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ...(เงินอุดหนุนรายหัว)..........................................5,000.......บาท 
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 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      -     บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีข้อพิจารณา ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1 ทำให้นักเรียนมีส่ือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ นักเรียน

และผู้ประกอบการ มีความรู้ทางโภชนาการท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
   11.2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานอนามัยโรงเรียนมากขึ้น สามารถปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นได้ และเข้าร่วมกิจกรรมของงานอนามัยโรงเรียนเป็นอย่างดี   
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
        11.2.1 ไม่สามารถปรับปรุงด้านสถานท่ีได้ท้ังหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานท่ี 

         11.2.2 นักเรียนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจงานอนามัยโรงเรียนและไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ของงานอนามัยโรงเรียน 

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ     
   11.3.1 ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 
 
                   ลงช่ือ..................................................... 

          (นางคุณัญญา  พาชอบ) 
                 ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    พัฒนางานธุรการและสารบรรณ  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลัก ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สพฐ.นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
     มนุษย์ 
     มาตรฐานท่ี 2  ข้อท่ี 2.2 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ระบบงานธุรการและสารบรรณ จำเป็นท่ีจะต้องมีการจัดเก็บเป็นระบบตามระเบียบงาน สารบรรณและ
พัสดุเพื่อให้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้รวดเร็วโดยจัดทำให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อจัดทำเอกสารหรือหนังสือออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
     6.2 เพื่อให้มีการจัดการเอกสาร-หนังสือเข้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
     6.3 เพื่อให้มีการจัดเก็บและการทำลายเอกสารหนังสืออย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
     6.4 เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานสารบรรณ ให้ได้ข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากรเป็น รายบุคคล 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 

 7.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อ
ประสานงานทำให้สามารถติดต่องานท่ีสำคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 

 7.1.2 ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

7.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
 7.2.1 มีการจัดทำเอกสารหรือหนังสือออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  7.2.2 มีการจัดการเอกสาร หนังสือเข้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  7.2.3 มีการจัดเก็บและการทำลายเอกสารหนังสืออย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  7.2.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานสารบรรณ ให้ได้ข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคคล 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 
  8.1 กิจกรรมท่ี 1. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน 
     8.1.1 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 
   8.1.1 ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารท่ีเป็นระบบงานสารบรรณ
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

100 98 

2. หนังสือราชการ รับ-ส่ง เป็นระบบและลงทะเบียนงาน
สารบรรณเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

100 97 

3. วัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานครบถ้วนพร้อมใช้งานและมี
ประสิทธิภาพ 

100 98 

 9.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม     คิดเป็นร้อยละ   98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ   98 

10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 2,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน...........-...........บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร................................................................-...........บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.............................................-...........บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ...(งบอุดหนุนรายหัว).........................................2,000..........บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,300 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    700 บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานของโครงการพฒันางานธรุการและสารบรรณ มีผลการดำเนินงานดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงานทำให้สามารถติดต่องานท่ีสำคัญ ๆ ดียิ่งขึ้น 
   11.1.2. งานสารบรรณดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
   11.1.3 งานสารบรรณจัดทำเอกสาร/หนังสือออก/หนังสือเข้า/ทำลายเอกสารอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ   

  11.1.4 งานสารบรรณมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดเก็บขอ้มูลในการ
พัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคคล 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การทำงานให้เพียงพอ 
   11.2.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน 
   11.2.3 ภาระงานผู้รับผิดชอบงานสารบรรณมากเกินไป 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อระบบงานสารบรรณ 

  11.3.2 ลดภาระงานท่ีนอกเหนือจากความรับผิดชอบงานสารบรรณ 
  

 
      ลงช่ือ...........................................................  
                  (นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์)                                             

         ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   กลยุทธ์หลักข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    กลยุทธ์หลักข้อ ข้อ 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 ผู้รับผิดชอบ    นางศศิประภา  บุญชิดชม,นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 

  และว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน 
 กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษา ดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้มีกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี โรงเรียน  ผู้ปกครอง และ ชุมชน มีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 

6.2 เพื่อพัฒนากิจกรรม/ทักษะชีวิตในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ 
6.3 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 

 6.4 เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
 6.5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน 
  7.1.2 นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีข้ันตอน 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  7.2.1 โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี ้

 8.1 กิจกรรมเย่ียมบ้าน   
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 98 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  1,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)...............................1,000....................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
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 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
 

 
                                                         ลงช่ือ.....................................................           
                                                                    (นางศศิประภา  บุญชิดชม ) 
               ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ   Open House 
2. สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 3, 4 
 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อท่ี 5 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์และจุดเน้นของ โรงเรียน ข้อท่ี 7,8  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรสุข  พลสงคราม นางรัตนา  วรรณขาว และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน           กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีถือว่าเป็น
กระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการเรียนรู้
ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะส่งเสริม
ให้นักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแกไขปัญหาตามสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ ได้มี
โอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทำ
โครงการนี้เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างให้ได้มีเวทีการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ให้เป็นท่ีประจักษ์และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้าน
วิชาชีพ 

6.2 เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการวิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะการแสดงและส่ิงประดิษฐ์ให้เป็นเชิงประจักษ์ 

 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
7.1.1 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
7.1.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย 10 กิจกรรม 
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
7.2.1 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ตระหนัก มีเจตคติท่ีดี และมีการพัฒนาตนเอง 
7.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
7.2.3 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม ทันสมัย 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - การจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอกระบวนการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ียึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต(Outputs)   
1. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคและ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
  - ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ 98 
  - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 98 
        อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  40,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบเงินอุดหนุน)  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 40,000  บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 40,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  39,970   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        30   บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ครูทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และนักเรียนทุกระดับช้ัน ได้นำผลงานการ
จัดการเรียนการสอนนำแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ทักษะการนำเสนองานและการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนองานให้มากขึ้น 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 เป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
 
    

        ลงช่ือ................................................ 
          (นางสาวพรสุข  พลสงคราม) 
             ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะอาชีพ  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสาน 
พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

 อย่างยั่งยืน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
     มนุษย์ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีความรู้ 

ความเข้าใจ การฝึกอบรมทักษะอาชีพ สามารถนำทักษะวิชาชีพท่ีได้ ไปพัฒนาประยุกต์ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์ /ความเป็นไทย 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการทำงาน  
 6.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรม 

     6.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญและนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพ 
          6.4 นักเรียนมีเจตคติต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

 
7.  เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
 7.1.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการทำงาน 

 7.1.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรม 
    7.1.3 นักเรียนนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและการอาชีพ 
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
7.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาทักษะอาชีพประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม โดยดำเนินงานดังนี ้

8.1 กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ กระเพราฮารูมี่ชีส สตอเบอรี่เจลล่ีนมสด  
ไอศกรีมนมสด เกลือสปา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสายธารและบริษัทเบทาโกรโดยมีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมท้ังหมด  
จำนวน 25  คน   

8.2 กิจกรรมอบรมการเล้ียงโคนม ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา(Covid 19)  

8.3 กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป เพื่อรองรับ
กิจกรรมในโอกาสต่อไป   
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการทำงาน 100 98 

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรม 100 95 
3. นักเรียนนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและการอาชีพ 100 98 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  20,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..............................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน............................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20,000 บาท 
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 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  20,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาทักษะอาชีพมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 นักเรียนมีความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้

  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
      ลงช่ือ....................................................... 

(นางนันธิดา  จันทะนะ) 
         ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และวิทยากรท้องถิ่น    
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระ 
 ราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 อย่างยั่งยืน 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีศูนย์เรียนรู้

และถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ท่ีได้คุณภาพและศักยภาพมาตรฐานฟาร์มสามารถนำทักษะวิชาชีพท่ี
ได้ ไปพัฒนาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็นไทย 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้“ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน” ให้ได้
มาตรฐานฟาร์ม 

6.2 เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ผ่านมาตรฐานฟาร์มพร้อมให้นักเรียน
เข้าศึกษาดูงาน 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
 7.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด

การศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพและศักยภาพมาตรฐานฟาร์มมากยิ่งขึ้น  
 7.1.2 นักเรียนสามารถนำทักษะวิชาชีพท่ีได้ จากพัฒนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 

มากยิ่งขึ้น 
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
            7.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
การศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ท่ีได้มาตรฐานฟาร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

 7.2.2 นักเรียนสามารถนำทักษะวิชาชีพท่ีได้ จากพัฒนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรม 
จำนวน 2 กิจกรรมโดย แต่ละกิจกรรมดำเนินงานดังนี้ 

 8.1 กิจกรรมแปรรูปนมโค 
 โดยจัดกิจกรรมแปรรูปนมโค ระหว่างวันท่ี 12, 13, 20, 21 เดือนสิงหาคม 2564มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมคือ คณะคุณครู วิทยากร จำนวน 2 คน ตัวแทนนักเรียน ม. 4/2 , ม.5/2 จำนวน 10 คน  
 8.2 ให้ความรู้การจัดการสู่มาตรฐานฟาร์ม 

 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการสู่มาตรฐานฟาร์ม ระหว่างวันท่ี 12, 13, 20, 21 เดือน
สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ คณะคุณครู วิทยากร จำนวน 3 คน ตัวแทนนักเรียน ม. 4/2 , ม.5/2 ม. 6/2 
จำนวน 10 คน  
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตระหนักในอาชีพ  100 98 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าได้รับความรู้สามารถถ่ายความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ 100 94 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความพอเพียง รักตนเอง มีจิตสาธารณะ 100 98 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  95 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   92 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  20,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..............................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน............................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20,000 บาท 
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 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  20,000    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ          -    บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และวิทยากรท้องถิ่น มีข้อค้นพบใน
การดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 นักเรียนมีความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้

  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
          ลงช่ือ....................................................... 

     (นางนันธิดา  จันทะนะ) 
     ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    ศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสาน 
พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

 อย่างยั่งยืน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

มนุษย์ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีศูนย์เรียนรู้

และถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ท่ีได้คุณภาพมาตรฐานฟาร์มสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถนำ
ทักษะวิชาชีพท่ีได้ ไปพัฒนาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายสำคัญ
คือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์ /ความเป็นไทย 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง
เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

6.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการส่งต่ออาชีพการเล้ียงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น (โดยมีนักเรียนต้นแบบท่ีได้รับการพัฒนา
และส่งต่อเพื่อการประกอบอาชีพ) 

6.3 จัดให้มีการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นท่ี ท่ีมีการเล้ียงโคนมซึ่งพร้อมท่ีจะสานต่ออาชีพการ
เล้ียงโคนม 
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7.  เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   
 7.1.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมศูนย์

เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 
 7.1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ภายในศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนม

ในโรงเรียน  
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีส่วนร่วมในพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการ

ถ่ายทอด การศึกษาการเล้ียง โคนมในโรงเรียน 100 % 
  7.2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ภายในศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน นักเรยีนได้ใช้
วัสดุและอุปกรณ์ท่ัวถึง 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมใน
โรงเรียน 

100 98 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ภายในศูนย์เรียนรู้และการ
ถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

100 95 

3. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเล้ียง การดูแลและการได้มาซึ่งผลผลิตของการ
เล้ียงโคนมได้ 

100 98 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
  - ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
  - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   95 
  - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
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10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 15,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..............................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน............................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 15,000 บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 15,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  12,075   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    2,925   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน มีข้อค้นพบในการ
ดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด
การศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียนให้หลากหลาย 
    
 
          ลงช่ือ....................................................... 

     (นางนันธิดา  จันทะนะ) 
    ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ชื่อโครงการ   ค่ายภาษาจีนเพื่อเตรียมสู่ความเป็นอาเซียน 
2. สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ผู้รับผิดชอบ  นางรัตนา วรรณขาว และนายภานุวัฒน์  สิทธิโคตร 
 กลุ่มบริหารงาน            กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีใช้กันแพร่หลายท่ัวโลกซึ่งปัจจุบันเป็นส่ิงจำเป็นท่ีเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์

สร้างศักยภาพในการคิดและทำงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารการศึกษาต่อการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถนำประเทศเข้าสู่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเกิดความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเข้าใจความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมสามารถให้ความร่วมมือในเขตภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะท่ีผู้เรียนรู้อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์การเรียนภาษาจีนจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกลสามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาจีนและ
วัฒนธรรมประเทศจีนและเข้าใจภาคภูมิใจในภาษาวัฒนธรรมไทยสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยสู่
สังคมโลก 
 
6.วัตถุประสงค์ 
         6.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
         6.2 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 
         6.3 เพื่อให้มีการพัฒนาแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาและพัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี 
         6.4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต(Outputs)   
 7.1.1 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60 
 7.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนไม่น้อยกว่า 250 คน 

 7.1.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมภาษาจีนไมน่้อยกว่า 15 คน 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7. 2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
 7.2.2 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 
 7.2.3 การพัฒนาแก้ไขนกัเรียนท่ีมีปัญหาและพัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 - การจัดกิจกรรมสำคัญทางค่ายภาษาจีนเพื่อเตรียมสู่ความเป็นอาเซียน 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต (Outputs)   
1. ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนไป คิดเป็นร้อยละ 60 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนไม่น้อยกว่า 250 คน 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมภาษาจีนไม่น้อยกว่า 15 คน 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 
3. การพัฒนาแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาและพัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  90 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   92 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  98 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร............................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5,000 บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         -   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
                  11.1.2 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 
   11.1.3 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ ความสามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาจีน 
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  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 เน้นทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูดมากขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนต้อง 
  นำเสนองานในท่ีสาธารณะ 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 เป็นกิจกรรมท่ีดีควรทำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
 
    

 ลงช่ือ...................................................  
                            (นางรัตนา  วรรณขาว) 
        ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
     เป็นสำคัญ  ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
     ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายสุรศักดิ์  ดรชัย 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  

 .……………………………………………………………………………………………....................................................……… 

5. หลักการและเหตุผล   
     กระบวนทางลูกเสือ เป็นกิจกรรมท่ีสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ  ให้มีพัฒนาการทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  โดยไม่จำกัด เช้ือชาติ ศาสนาและลัทธิการเมือง  ในกิจกรรมทางลูกเสือ  จึง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมใหค้รบถ้วนตามกระบวนการทางลูกเสือ  งานกิจกรรมลูกเสือจึงได้
มีโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือดังกล่าว        
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อประเมินการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี 
 6.2 ส่งเสริมให้ลูกเสือ– เนตรนารี ได้แสดงออกทางกายภาพ ตลอดท้ังความสามัคคีในหมู่คณะในการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
 6.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs)   
  7.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           7.2.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีส่วนร่วมกิจกรรม 100 % 
           7.2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ีประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 163 คน 
โดยแต่ละกิจกรรมท่ีดำเนินการมีดังนี ้
  - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดกิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 163 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จำนวน 163 คน 
 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
  - การดำเนินงานโครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม คือ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. เพื่อประเมินการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ให้ทราบถึง
พัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี 

100 98 

2. ส่งเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้แสดงออกทางกายภาพ 
ตลอดท้ังความสามัคคีในหมู่คณะในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

100 98 

3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน        
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

100 98 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
  - ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ 98 
  - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 98 
        อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 10,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน..........-...............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..........................-....................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน..................-.........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10,000 บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000     บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  10,039     บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -39     บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 ครู/นักเรียน/บุคลากร มีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีตลอดจนมีความอดทน 
อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
      11.1.2 บุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถงึการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด 
  11.1.3 เกิดความสุขท่ียั่งยืน 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
  11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
  11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
  11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
  11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
  11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
 
 
       ลงช่ือ...................................................... 
         (นายสุรศักดิ์  ดรชัย) 
                ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ     พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน     
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายชนวีร์  สร้อยมาลัยและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ

พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การรู้จักตนเองพึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนท่ีมีความมั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือของชุมชน   

 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
          6.2 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน  
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
   - นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชานักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 100 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน 
 

8. การดำเนินงานของโครงการ 
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีนักเรียนท่ีผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ท่ีดีในสังคม 
 
 



149 

 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
-นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชานักศึกษาวิชาทหาร 100 100 
-นักศึกษาวิชาทหาร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

100 100 

ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

     9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   100 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
  
10.  งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  10,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.................................-..........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน................-........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว)...กิจกรรมพฒันาผู้เรียน.......10,000...บาท 
     10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป    9,445    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      555     บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ   
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                   ลงช่ือ....................................................... 

              (นายชนวีร์  สร้อยมาลัย) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลัก 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
     เป็นสำคัญ  
                                                    ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
     สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางคุณัญญา  พาชอบ และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 
5. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน พฒันานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น การทำประโยชน์
ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตอนเองรวมไปถึงปลูกฝังให้นักเรียนรักบ้านเกิดของตนอีกด้วย 

ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสา รู้จักการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม การดูแลช่วยเหลือ ทำประโยชน์
ให้กับชุมชนจึงเป็นส่ิงสำคัญเพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความมั่นคง 

จะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญประโยชน์มีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก ดังนัน้คณะผู้จัดทำ
จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของบริเวณท่ีสามารถทำความสะอาดได้การ 
           6.2 เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 6.3 เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ  ความสามัคคี 

6.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม (ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
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7. เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   

            7.1.1 นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของบริเวณท่ีสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              7.1.2. นักเรียนเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 

    7.1.3. พัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ  ความสามัคคี 
    7.1.4. ให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม (ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพและผ่านการประเมินสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้ 
 

8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย
กิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมท่ีการดำเนินงานดังนี ้
  8.1 กิจกรรมพัฒนาและจัดการเรียนการสอนในทุกวันอังคาร เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของ
กิจกรรม คือการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนในทุกวันอังคารของสัปดาห์โดยจัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา   
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จำนวน 100 คน   
  8.2 กิจกรรม เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือการพัฒนา
และทำความสะอาดบนอาคารเรียน/ห้องส้วม/โรงอาหารและจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนโดยจัดขึ้น
เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จำนวน  
100 คน   
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของบริเวณท่ีสามารถทำความสะอาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 

2. นักเรียนเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 100 100 
3. พัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละความ
สามัคคี 

100 100 

4. ให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม (ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี21) 100 100 

      9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  100 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย   98 

       อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
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10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 5,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน..........-...............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร..........................-....................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน..................-.........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  5,000 บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000     บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000     บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        -     บาท 
 

11. สรุปในภาพรวม 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา รู้จักสามัคคี ทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
  11.2.1 ยังขาดอุปกรณ์ทำความสะอาดท่ีมีไม่เพียงพอต้องรอคิวเพื่อท่ีจะใช้อุปกรณ์ท่ีจะ
พัฒนาและทำความสะอาดทำให้ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น 
           11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
  11.3.1 ควรให้ฝ่ายอาคารสถานท่ีจัดเตรียมอุปกรณ์ในการพัฒนาและทำความสะอาดให้
เพียงพอในการจัดกิจกรรม นักเรียนทุกคนจะได้ช่วยกันทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
                  ลงช่ือ................................................................. 

    (นางคุณัญญา  พาชอบ) 
    ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ   กีฬาภายในและภายนอก 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 3, 4 
 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อท่ี 5 

3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
   ผู้รับผิดชอบ            นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
    กลุ่มบริหารงาน             กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการจัด
การศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก 
แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอกของโรงเรียนทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่างกาย จิตใจ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และ
คัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอ อีกท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ร่วมกับโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
6.วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี กล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 
          6.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ 
           6.3 เพื่อพัฒนาสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
         6.4 ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.5 เพื่อให้มีความพร้อมท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  
7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี กล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 

  7.1.2 นักเรียนมีสุขภาพและสามารถเรียนรู้กติกาของกีฬาประเภทต่างๆ 
  7.1.3 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 7.2 ผลลัพธ์(Outcomes) 
  7.2.1 โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการต่อ
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการกีฬาภายในและภายนอก ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี ้

 8.1 กิจกรรมกีฬาภายใน 
 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 98 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10.  งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 20,800 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน......20,800......บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,800  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  20,800  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ         -   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการกีฬาภายในและภายนอก มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี ้

 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
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 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
 

 
              ลงช่ือ...................................................   
                                                                      (นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม ) 
              ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)  
2. สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายท่ี 5 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
 มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 7,8 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ มีทักษะในการทำงาน 

รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
   ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน และคณะ 
    กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน

ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสิงปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคล่ือน นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีว่าเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/
ลูกเสือ/ยุวกาชาด กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ICTและทัศนศึกษาก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะต้องจัดให้กับ
ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างท่ัวถึงจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร จึงจัดทำ
โครงการนี้ขึ้น     
  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษา ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในโอกาส
ทางการศึกษา 
 6.3 เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs) 
  7.1.1 นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพร้อยละ 100 
  7.1.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น  
  7.1.3 ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ร้อยละ 100 
  7.1.4 นักเรียนมีเกณฑ์สมรรถภาพทางกายสูง  
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

8. การดำเนินงานของโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ประกอบด้วยกิจกรรม  
จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 กิจกรรม ทัศนศึกษา 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ความร่วมมือ 100 98 
การเข้าร่วมโครงการ 100 98 
ผลการดำเนินงาน 100 100 
การรายงานโครงการ 100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม     มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 

10. งบประมาณ 
       10.1ประเภทงบประมาณจำนวน  60,562.25  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)..กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน....60,562.25...บาท 
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 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 60,562.25  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  60,000      บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      562.25  บาท 
 

11.สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) มีข้อพิจารณา 
ในการดำเนินงานดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
    
 
                                                         ลงช่ือ.....................................................           

                               (ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน ) 
                                       ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ ไอซีที  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร    กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 ข้อท่ี 2.6 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายชนวีร์  สร้อยมาลัยและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
     หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์

ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความ
เป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ 
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่ม
เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษา
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากลเป็นแหล่งเสริม
ประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์งาน  ตลอดจนมีคุณธรรมและค่านิยมในการใช้
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านนี้เป็นอย่างยิ่งได้ระดมทรัพยากรจาก
หลายๆ ฝ่ายเพื่อให้สามารถจัดบริการการศึกษาแก่นักเรียน จนสามารถมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน แต่สภาพของห้องปฏิบัติการยังเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ จึง
จำเป็นต้อง  มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 

 
6.  วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร มีแหล่งเรียนรู้ 
6.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ได้ 
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7. เป้าหมาย 
 7.1 ผลผลิต (Outputs)   
   7.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 100 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีคุณภาพและศักยภาพใน

การใช้ ICT และสามารถนำความรู้ท่ีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ  
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 
มีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร้อยละ 100 

100 95 

- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 
มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้ ICT และสามารถนำความรู้ท่ี
ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

100 95 

    9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  94 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   95 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10.  งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  35,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.................................-..........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน................-........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว)..กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน....35,000.......บาท 
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   10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 35,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  35,110    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  -110        บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาระบบแหล่งเรียนรู้ ไอซีที มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงาน 

  11.1.4 การรายงานโครงการ 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                   ลงช่ือ....................................................... 

              (นายชนวีร์  สร้อยมาลัย) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ     พัฒนาประชาสัมพันธ์ไอซีทีและสารสนเทศ 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3 ข้อท่ี 3.2     
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายชนวีร์  สร้อยมาลัยและคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูล มีนโยบายท่ีจะจัดทำให้เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี Web 

Service เป็นมาตราฐานในการจัดการเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลโดยรองรับฐานข้อมูลได้หลายประเภท เช่น excel 
access oracle MSSQL เป็นต้น ได้รับการยอมรบัและในการแพร่หลาย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี่นี้ได้รับการ
นำไปใช้ในหน่วยงานสำคัญต่างๆ เช่น กรมสรรพกร กรมบัญชีกลาง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายจัดทำเว็บไซต์ท่ี
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นระบบ สืบค้นได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการท่ีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
ความปลอดภัย 

 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อพัฒนางานบริการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเชิงรุกให้เป็นส่ือในการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนในแต่ละด้าน 

6.2 เพื่อเช่ือมโยงชุดข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศของโรงเรียน 
6.3 เพื่อลดภาระการดำเนินการด้านการบริการพื้นฐานทางข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
6.4 เพื่อสามารถตรวจสอบ และติดตามการขอใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนของผู้ใช้  

ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  
 6.5 เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีทันสมัย และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการมากยิ่งขึ้น 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1  เป้าหมาย (Outputs)   

 7.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 100      
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร มีคุณภาพและศักยภาพใน

การใช้ ICT และสามารถนำความรู้ท่ีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
  - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น จากท้ังภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
-นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯสกลนคร และบุคคลท่ัวๆไป ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจะทางโรงเรียน สม่ำเสมอ 

100 98 

-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้รับการ
เผยแพร่ มีคนได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้น 

100 98 

     9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                คิดเป็นร้อยละ  98 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   98 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  20,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน.........-............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.................................-..........................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน................-........................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว)..กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.......20,000....บาท 
      
   10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000    บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  17,160    บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    2,840    บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานของโครงการพฒันาประชาสัมพันธ์ไอซีทีและสารสนเทศ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  

ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

   11.1.1 ความร่วมมือ 
   11.1.2 การเข้าร่วมโครงการ 
   11.1.3 ผลการดำเนินงานและการรายงานโครงการ 

 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
                   ลงช่ือ....................................................... 

              (นายชนวีร์  สร้อยมาลัย) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    พัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์/นโยบาย   
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลัก ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ และคณะ 
 กลุ่มบริหารงาน   งบประมาณ/งบสำรองจ่าย  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ  
ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน
ท้ังหมดจำนวน 272 คน ข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษา 28 คน ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีภารกิจ
และงานท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจำนอกเหนือจากงานการเรียนการสอน คือ   

งานสารบรรณ ปฏิบัติเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือทางราชการกับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
มีการจัดเก็บหนังสือทางราชการ เอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ หมวดหมู่ ค้นหาได้สะดวกและเป็นปัจจุบัน 

การบริหารงบประมาณ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณตามแผนยุทธ์ศาสตร์ 
ของโรงเรียน และนโยบายของหนว่ยเหนือสถานศึกษา 
 งานการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจากทางราชการ หน่วยงาน หรือเงินท่ีได้รบับริจาคจากชุมชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 งานพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับการจัดสรรจากทางราชการ ระเบียบการจัดซื้อ
จัด/จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ลดความเส่ียง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
 และงานพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์/นโยบายด้านอื่น ๆ ดังนั้นฝ่ายแผนและงบประมาณได้
ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนตามยุทธศาสตร์/นโยบาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
          6.2 เพื่อการดำเนินงานเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ของทางราชการ 
          6.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงานของโรงเรียน 
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7. เป้าหมาย 
7.1 ผลผลิต (Outputs)   

  7.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ีดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕ % 
  7.1.2 ครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการบริหารงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ % 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  7.2.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์/นโยบาย จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรม 
มีการดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 กิจกรรมขั้นการวางแผน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาการบริหารงาน 
ตามยุทธศาสตร์/นโยบาย 
2. ดำเนินงานตามแนวนโยบาย 
3. ประชุม อบรม และอื่นๆ 

85 83 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  83 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   83 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  83 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 41,500 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(งบอุดหนุนรายหัว).........................41,500.....................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 41,500        บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป            40,243.99   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    1,256.01   บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานของโครงการพฒันางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้

  11.1 จุดเด่นของโครงการ 
    11.1.1 การบริหารงานของโรงเรียนตามยุทธศาสตร์/นโยบาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว
    11.1.2 การดำเนินงานเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ของทางราชการ 

 11.1.3 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงานของโรงเรียน 
11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 การวางแผนบริหารจัดการ 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ 
 
   
                  ลงช่ือ....................................................... 

           (นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ) 
           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
     วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
2. สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
      11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อท่ี 1 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
     เป็นสำคัญ  ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
     ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรสุข  พลสงคราม,นายสุวิตร  เหล่าใหญ่  
    และนางรัตนา  วรรณขาว 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  

.……………………………………………………………………………………………....................................................……… 

5. หลักการและเหตุผล   
 เนื่องด้วยโรเรียนเฉลิมพระเกียติฯ สกลนคร ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ภายใต้ช่ือ "กาญจนาภิเษก9+1" ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ จัดการเรียนการสอนให้ 
นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ มีความประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป - กลับ ท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนั้นความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาและสุนทรียภาพ 
ทางดนตรีและกีฬา 

ท้ังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้น 
การจัดการเรียนการสอนโดยนั้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้ 
แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ท้ังแหล่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนำเอา 
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

6.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสกลนคร สู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

6.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 
6.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
6.4 เพื่อกระจายโอกาสให้กับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
6.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถใช้ 

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนการสอน 
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7. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Outputs)   
 7.1.1 พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จำนวน 1 แห่ง 

  7.1.2 ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา 
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcomes) นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ดังนี้ 
 7.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา 3.00 ข้ึนไป 
7.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา 3.00 ข้ึนไป 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และภาษา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
เพื่อกำหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจ้างครูอัตราจ้าง  
ครูสอนฟิสิกส์ ครูสอนคณิตศาสตร์ และครูสอนภาษาจีน 

 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
      9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ผลผลิต(Outputs)   
1. พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร จำนวน 1 แห่ง 
2. ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภาษา 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ข้ึน
ไป ดังนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษา 3.00 ข้ึนไป ดังนี ้
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
  - ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ 98 
  - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 98 
        อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
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10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  390,000  บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบเงินอุดหนุน).....................................390,000...............บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 390,000   บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  286,668   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  103,332   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการมีข้อพิจารณาในการดำเนินงานดังนี้ 
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

 11.1.1 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   11.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในระดับชาติ สูงกว่า 
ร้อยละ 50 

 11.1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการกระจายโอการสให้นักเรียนของโรงเรียนตีประจำ
ตำบลท่ีอยู่ในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับกาศึกษาท่ีมีคุณภาพต้นวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งผลถึงคุณภาพชี
วิดของนักเรียนในอนาคต 

 11.1.4 การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครสู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนดีในเขตพื้นท่ี
บริการทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้เรียนท่ีมีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในอนาคต 

 11.1.5 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เทียบมาตรฐานสกล ครู นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ 

  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ  - 

  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
  11.3.1 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระจายโอกาสการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ไห้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ 
ประเทศ ท่ีสามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ 
   11.3.2 เป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ภาษาและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจและ
สังคม 

  11.3.3 เป็นการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ภาษาและ 
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นวัตกรรมให้กระจายอย่างท่ัวถึงทุกท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญทางปัญญาในการสร้างและเผยแพร่ความรู้ 
และใช้ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน การเพิ่มผลลิตและการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าหน้า
อย่างยั่งยืน 

 11.3.4 เป็นแนวทางพี่จะช่วยลดปัญหาความเล่ือมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตตาสตร์ของประเทศท่ีปัจจุบันส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรงุเทพหานครและตัว
จังหวัดเท่านั้น 

 11.3.5 เป็นแนวทางท่ีจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวของนักเรียนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดีให้ดีขึ้นในอนาคต 

 
 

ลงช่ือ................................................  
          (นางรัตนา  วรรณขาว) 

                  ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน  
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์หลักข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์หลักข้อ 5 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระ 
 ราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 อย่างยั่งยืน 

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ผู้รับผิดชอบ     ว่าท่ีร้อยตรี ศักดิ์ชัย สาไพรวัน  และคณะ 

 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้โรงเรียนต่างๆ ในชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับ“โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกระบวนการเล้ียงและรีดนมโคแบบครบวงจร 
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจและใส่ใจในอาชีพการเล้ียงโคนมมากขึ้น เพื่อสืบสาน รักษา 
ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานของรัชกาลท่ี 9 ให้มีความยั่งยืนตลอดไป รวมท้ังมีความเข้าใจและเช่ือมั่นใน
ขบวนการผลิตโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนก่อนนำมาแจกจ่ายให้เด็กด่ืมกินซึ่งถือเป็นโครงการภายใต้
นโยบายสำคัญรัฐบาลมากยิ่งขึ้น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โดยในปี 2558 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีฟาร์มโคนมขนาดเล็กใน
โรงเรียนเพื่อใช้เล้ียงโคนมในโรงเรียน นำร่องเป็นโรงเรียนแรก ภายใต้ “โครงการศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด
การศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน” และได้เปิดหลักสูตร “ห้องเรียนศาสตร์พระราชา” พัฒนาและขยายผลการ
เรียนรู้อาชีพการเล้ียงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ อาชีพการเล้ียงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรู้จักอาชีพการ
เล้ียงโคนม และสานต่ออาชีพการเล้ียงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น และวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเยาวชน จะเป็นผู้ช่วยสร้างเยาวชนให้มีความสนใจและภาคภูมิใจในอาชีพการเล้ียงโคนมซึ่งเป็นอาชีพ
พระราชทานและสามารถนำไปขยายผลในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
6.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการส่งต่ออาชีพการเล้ียงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น  
6.3 จัดให้มีการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นท่ี ท่ีมีการเล้ียงโคนมซึ่งพร้อมท่ีจะสานต่ออาชีพ

การเล้ียงโคนม 
 
7.  เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
 7.1.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 

ศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 
 7.1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ภายในศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียง 

โคนมในโรงเรียน 
7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 7.2.1 ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีส่วนร่วมในพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการ

ถ่ายทอดการศึกษาการเล้ียง โคนมในโรงเรียน 100 % 
  7.2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสม มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียนประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 1 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมท่ีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 8.1 ดำเนินการจ้างคนเล้ียงวัว เพื่อดูแลวัวและความสะอาดของศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด
การศึกษาการเล้ียงโคนมในโรงเรียน  
 
9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดการ
เล้ียงโคนมในโรงเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ภายในศูนย์เรียนรู้
และการถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเล้ียง การดูแลและการได้มาซึ่ง
ผลผลิตของการเล้ียงโคนมได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  80 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   80 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  80 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 108,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ.....(งบอุดหนุนรายหัว).....................108,000......................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 108,000 บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป   92,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   16,000  บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 

11.1.1. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์
ความรู้ของการเล้ียงโคนม 
   11.1.2. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน เมื่อได้รับองค์ความรู้การเล้ียงโคนม
แล้ว สามารถนำความรู้ท่ีได้ สร้างอาชีพการเล้ียงโคนม และสานต่ออาชีพการเล้ียงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น ต่อไปอย่าง
ยั่งยืน 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1ระยะเวลาดำเนินการ 
   11.2.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   11.2.3 ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
   11.3.2 ส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย 
    
 
      ลงช่ือ...................................................... 
             (ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน) 

ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน   
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   ด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     ภาครัฐ 
     ข้อท่ี 2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ และคณะ 

 กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนใช้สาธารณูปโภคเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี  
จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ใช้สาธารณูปโภคต่างๆให้คุ้มค่า    

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีจะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเดียวกับ
ปีงบประมาณ 2563 หรือไม่เกินในอัตราร้อยละ 5 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
          6.2 เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรฐับาล 
          6.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs)   
  7.1.1 ค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียนไม่เกินในอัตราร้อยละ 5  
ของรายจ่ายปีงบประมาณ  2565  
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  7.2.1 ร้อยละค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียนมีการบริหารจัดการค่า
สาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
 
8. การดำเนินงานของโครงการ 
 โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน จำนวน 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรม 
มีการดำเนินงาน ดังนี ้
  8.1 กิจกรรมขั้นการวางแผน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
ด้านปริมาณ 
1. ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2564 
2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือกนัประหยัดค่าสาธารณูปโภค 

85 83 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  83 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   มีค่าเฉล่ีย   83 

 - ประเภทของเครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล    อยู่ในระดับ  83 
  
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน 240,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน......................บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร...........................................................................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน........................................................บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ....(เงินอุดหนุนรายหัว)........................240,000...................บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 240,000       บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป            222,798.98  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ    17,201.02   บาท 
 
11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน มีข้อค้นพบในการ
ดำเนินงาน  ดังนี ้
  11.1 จุดเด่นของโครงการ 
   11.1.1 การควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
   11.1.2 การดำเนินงานเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ของทางราชการ 

 11.1.3 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงานของโรงเรียน 
11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   11.2.1 โรงเรียนควรลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  
   11.2.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรตระหนกัและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ - 

                  ลงช่ือ....................................................... 
           (นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ) 

           ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม.สน. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ    จัดหาน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุงรถตู้โรงเรียน 
2. สนองกลยุทธ์องค์กร   ด้านท่ี1 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     ภาครัฐ 
     ข้อท่ี 2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ     นายสุวิตร เหล่าใหญ่ และนายพันธมิตร จันทร์มุงคุณ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  

.……………………………………………………………………………………………....................................................……… 

5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกลุ่มบริหารท่ัวไป รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งรถตู้มีความจำเป็นในการ 
ใช้ดำเนินงาน เป็นยานพาหนะสำหรับเดินทางในราชการ งานกลุ่มบริหารท่ัวไป ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและ
ความสำคัญในเรื่องของน้ำมันเช้ือเพลิงและสภาพท่ีพร้อมใช้งานของรถตู้ ดังนั้นเพื่อให้รถตู้มีประสิทธิภาพต่อการ
ใช้งานต่อทางราชการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านของยานพาหนะ 
ท่ีใช้ในราชการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อสำรวจและตรวจสอบรถตู้ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เพื่อกำกับ ดูแล ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ความพร้อมของรถตู้ในการให้บริการต่อคณะครูและบุคคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนและผู้ขอรับบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 6.3 เพื่อให้รถตู้มีประสิทธิภาพ คงทน มีอายุการใช้งานยืนนานและได้รับการต่อภาษีประจำปี 
 
7. เป้าหมาย 
 7.1 ด้านปริมาณ (Outputs)   
  7.1.1 รถตู้ 1 คัน มีความพร้อมและมีน้ำมันเช้ือเพลิงเพียงพอสำหรับบริการบุคลากรและนักการ 
ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
  7.1.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 300 คน สามารถใช้รถตู้โรงเรียนในการไปราชการ  
 7.2 ด้านคุณภาพ (Outcomes) 
  7.2.1 รถตู้โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงสุด  

7.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุงรถตู้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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8. การดำเนินงานของโครงการ 

โครงการจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุงรถตู้ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3กิจกรรม ดังนี ้
  8.1 จัดหาน้ำมันรถตู้ น้ำมันรถตัดหญ้า น้ำมันหล่อล่ืน สำหรับเครื่องมือท่ีใช้ทำความสะอาดพื้นท่ี
บริเวณรอบนอกนอกอาคาร 

 8.2 การซ่อมบำรุง ตามระยะทาง และการต่อภาษีรถตู้ประจำปี 
 8.3 การใช้รถยนต์ในการไปราชการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. รถตู้โรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้งานและมีความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการไปราชการ 

100 100 

2. มีน้ำมันเช้ือเพลิงน้ำมันหล่อล่ืนสำหรับใช้กับรถตู้โรงเรียน 
และเครื่องจักรกลท่ีใช้ทำความสะอาดของนักการเพียงพอ 

100 100 

3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริการใช้รถตู้ 
ของโรงเรียนและพนักงานขับรถของโรงเรียน 

100 100 

 9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 - ผลสำเร็จของโครงการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 100 
 - รถตู้โรงเรียนมีความพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการในการไปราชการ 

ร้อยละ 100 
  - ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการใช้บริการรถตู้และพนักงานขับรถของโรงเรียน  
ร้อยละ 100 
 
10. งบประมาณ 
       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  60,000 บาท 
  (  ) เงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.สกลนคร จำนวน................-.............บาท 
  (  ) เงินระดมทรัพยากร.....................................................-..............................บาท 
  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน.................................-.............................. บาท 
  (  ) เงินอื่นๆ (งบเงินอุดหนุนรายหัว)..................................................60,000  บาท 
 10.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 60,000.00 บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  52,275.53 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ   7,724.47 บาท 
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11. สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของโครงการจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุงรถตู้มีผลการดำเนินงานดังนี ้
 11.1 จุดเด่นของโครงการ 
  11.1.1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถขอใช้บริการรถตู้โรงเรียนในการไปราชการ

ได้ทุกครั้งและมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางร้อยละ 100 
11.1.2. โรงเรียนสามารถจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิง และน้ำมันหล่อล่ืน สำหรับการ 

ใช้กับเครื่องจักรกลในการทำงานของนักการภารโรงได้อย่างพอเพียงและไม่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
   11.1.3 รถตู้ของโรงเรียนได้รับการซ่อมบำรุง รักษา ตามระยะทาง มีการเสียภาษี 
รถยนต์ประจำปีอย่างเป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษา 
   11.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้ และพนักงานขับรถของโรงเรียน 
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 
  11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   11.2.1 ในการจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลในการทำงานของนักการภาร
โรงบางกิจกรรมต้องมีข้ันตอนการจัดหาตามระเบียบพัสดุจึงอาจมีความล่าช้าไม่ทันกับการใช้งาน  
   11.2.2 การทำประกันภัยรถตู้ของโรงเรียนไม่สามารถทำประกันภัยรถประเภท 1  
เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายในการได้รถตู้มาต้ังแต่ต้น จึงควรหาช่องทางท่ีจะทำให้สามารถทำประกันภัยช้ัน 1 
   11.2.3 โรงเรียนไม่มีพาหนะสำหรับไปรับน้ำมันเช้ือเพลิงจากปั๊ม หากมีความจำเป็น 
ต้องใช้อย่างเร่งด่วนต้องรอรถตู้โรงเรียนกลับจากส่งนักเรียนจึงจะไปรับน้ำมันได้จึงไม่ทันต่อการใช้ในบางครั้ง 
  11.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ 
   11.3.1 ควรจัดหาน้ำมันสำรองสำหรับตัดหญ้าไว้ที่ห้องนักการภารโรงเพื่อให้ทันกับการ
ใช้งานเร่งด่วน 

  11.3.2 ศึกษาวิธีการท่ีจะทำประกันภัยประเภท1 ให้กับรถตู้โรงเรียนเพื่อจะได้คุ้มครอง
ความปลอดภัยแกผู้่บหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนท่ีขอใช้รถตู้ของโรงเรียนในการไปราชการ 

  11.3.3 ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการรักษาความ
ปลอดภัย ความสะอาด และน้ำยาฆ่าเช้ือในรถตู้โรงเรียนช่วงท่ีมีการรับส่งนักเรียน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ท่ีมี
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 

 
 

ลงช่ือ...........................................................  
              (นายสุวิตร    เหล่าใหญ่)                                             

ผู้รายงาน 
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                ประมวลภาพกิจกรรม 
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