
✓ 

✓ 

 
 

แบบรายงานโครงการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2  ระยะที่ ๑ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ระยะที่ ๒ : ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนปายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 

 
๑. ชื่อฝ่าย............บริหารงานวิชาการ.......................................................................................................................... 
๒. ชื่อโครงการ...................นำนักเรียนแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ………………………………………………………………... 
๓. สนองกลยุทธ์: โรงเรียน ข้อท่ี.......๑.........สพม.๓๔ ข้อท่ี.......๑ , ๓........สพฐ. ข้อท่ี.....๑ , ๓......... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานท่ี...๑... ตัวบ่งช้ีท่ี  ...๔ , ๕ , ๖.... 
มาตรฐานท่ี...๒... ตัวบ่งช้ีท่ี  ...๑ , ๓.....  
มาตรฐานท่ี...๔... ตัวบ่งช้ีท่ี  ...๔....  
มาตรฐานท่ี...๕... ตัวบ่งช้ีท่ี  ...๑....  
มาตรฐานท่ี...๖... ตัวบ่งช้ีท่ี  ...๒ , ๓....  

๔. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ......................นางสาวปิยดา    ปวงฟู............................................................................... 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และ
ทักษะด้านวิชาชีพ 
 ๕.๒  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. เป้าหมาย 

๖.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนจำนวน  ๙๘๖  คน  ได้รับการส่งเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการต่าง ๆ  

๖.๒  เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 

๗.งบประมาณจัดสรร งบประมาณ  ........... ๑๐๐,๐๐๐ ......... บาท   
   เงินนอกงบประมาณ  ...................................... บาท 
๘. งบประมาณที่ใช้จริง เป็นไปตามแผน  รวมจำนวน.........................บาท 

สูงกว่าแผน    รวมจำนวน.........................บาท 
ต่ำกว่าแผน    รวมจำนวน ....... ......... ......... บาท 
 
 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

๙. การดำเนินงาน 
โครงการได้กำหนดกิจกรรมไว้ทัง้ส้ิน จำนวน...........๒...........กิจกรรม 
 ๙.๑ ดำเนินงานเสร็จส้ินแล้วได้แก่ 
 ๙.๑.๑  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ดำเนินงานเสร็จส้ินแล้วตลอดภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๙.๒ ไม่ได้ดำเนินงานได้แก่ 
๙.๒.๑  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๐. ผลการดำเนินงาน 
๑๐.๑ ผลผลิต (Output) 

  นักเรียนจำนวน  _๙๘๖  คน  ได้รับการส่งเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการต่าง ๆ  

เป็นไปตามแผน     สูงกว่าแผน  ต่ำกว่าแผน 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

เป็นไปตามแผน     สูงกว่าแผน  ต่ำกว่าแผน 
๑๑. ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ท่ี รายการ 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจชัดเจน  ✓    
๒. การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ✓    
๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ✓    
๔. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ  ✓    
 

๑๒. การดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐานด้าน................คุณภาพผู้เรียน................................................................ 

มาตรฐานที.่..๑... ตัวบ่งชี้ที ่ ...๔ , ๕ , ๖.... 
มาตรฐานที.่..๒... ตัวบ่งชี้ที ่ ...๑ , ๓.....  
มาตรฐานที่...๔... ตัวบ่งชี้ที ่ ...๔....  
มาตรฐานที่...๕... ตัวบ่งชี้ที ่ ...๑....  
มาตรฐานที่...๖... ตัวบ่งชี้ที ่ ...๒ , ๓....  
 
 
 
 
 
 

 



✓ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายที่กำหนดในแผน ผลที่เกิดขึ้น 

โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
 
กิจกรรม  
๑. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค 
๒. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับกลุ่มดอย 
 
 

๑๒.๑ เชิงปริมาณ  
     นักเรียนจำนวน  ๙๘๖  คน  ได้รับ
การส่งเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการ
ต่าง ๆ  

 
        นักเรียนจำนวน  ๙๘๖  คน  
ได้รับการส่งเสริมความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการ
ต่าง ๆ 

๑๒.๒ เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๘๐ 

 
          นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๘๐ 

 
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค สภาพความเสี่ยงต่อความสำเร็จ ฯลฯ 

 การดำเนินงานตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีบางรายการท่ีไม่ได้ส่ง
เนื่องจากเตรียมการไม่ทัน  เช่น  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  เนื่องด้วยเวลาในการจัดการ
แข่งขันกระช้ันชิดเกินไป  ทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมตัว 
 บรรลุผลตามแผน     
  ไม่บรรลุผลตามแผน สาเหตุท่ีไม่บรรลุผลตามแผน........................................................................... 

 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง/แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในปีต่อไป ควรให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เตรียมตัวและเตรียมการ

แข่งขันไว้ล่วงหน้า   
 
 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................ 
          ( นางสาวปิยดา    ปวงฟู )                               ( นายสัมพันธ์    อินทะวงค์ ) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ   ......................................................... 
    (นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

  

 

 
             

แนบรูปภาพประกอบ 
 


