
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
ที่ ..............................           วันที่ 30 เมษายน 2564 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำ 
........................................................................................................................ ...................................................... 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจิราพร  บุญมาก ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งที่ 31 /2564 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
2564 ความแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ การดำเนินงานในโครงการทุกกิจกรรม ซึ่งมีท้ังหมด 29 กิจกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอสรุป 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 กิจกรรม ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 กิจกรรม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ปรับปรุง 
ผลการประเมินตามมาตรฐาน/ตัวชีวัด คุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปัญหาในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคนา 2019 
ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน 

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

     ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (นางสาวจิราพร  บุญมาก) 
 ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

       
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี.................... ................... 

 ( อัครเดช  สินภิบาล ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ



สรุปผลการประเมินภาพรวม โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ที ่ กิจกรรม 
ผลการประเมินภาพรวม 

หมายเหตุ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   ปรับปรุง โควิด-19 
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต   ปรับปรุง โควิด-19 
3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   ปรับปรุง โควิด-19 
4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   ดีมาก  
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี   ปรับปรุง โควิด-19 
6 กิจกรรมวันสุนทรภู่   ปรับปรุง โควิด-19 
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   ดีมาก  
8 กิจกรรมค่าย English camp   ปรับปรุง โควิด-19 
9 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์   ปรับปรุง โควิด-19 
10 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์   ปรับปรุง โควิด-19 
11 กิจกรรมวันคริสต์มาส   ปรับปรุง โควิด-19 
12 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน  เรียนรู้สังคมพหุ

วัฒนธรรม 
  ปรับปรุง โควิด-19 

13 กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์สัญจร ตามรอยบทเรียน   ดีมาก  
14 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา   ปรับปรุง โควิด-19 
15 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร   ปรับปรุง โควิด-19 
16 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ   ปรับปรุง โควิด-19 
17 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา   ปรับปรุง โควิด-19 
18 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน   ปรับปรุง โควิด-19 
19 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน   ปรับปรุง โควิด-19 
20 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรกัษ์ภูมิปัญญา   ปรับปรุง โควิด-19 
21 กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมินผล   ดีมาก  
22 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา   ปรับปรุง โควิด-19 
23 กิจกรรมวันเสลาบาน   ปรับปรุง โควิด-19 
24 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   ดีมาก  
25 กิจกรรมโครงการนิเทศภายใน   ปรับปรุง โควิด-19 
26 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา   ดีมาก  
27 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   ปรับปรุง โควิด-19 
28 กิจกรรมงานแนะแนว   ดีมาก  
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปรับปรุง โควิด-19 

 

สรุปเงินงบประมาณภาพรวม โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม เงินจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 
1 กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร ์ 12,000 - 12,000 คณิตศาสตร ์



2 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสอบโอเน็ต 1,000 - 1,000 วิชาการ 
3 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 12,000 - 12,000 การงานอาชีพฯ 
4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 483,000 468,000 15,000 ภาษาต่างประเทศ 
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลย ี 121,000 - 121,000 วิชาการ 
6 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 3,000 - 3,000 ภาษาไทย 
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ไม่ใช้ใน

งบประมาณ 
- ไม่ใช้ใน

งบประมาณ 
วิชาการ 

8 กิจกรรมคา่ย English camp 16,500 - 16,500 ภาษาต่างประเทศ 
9 กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร ์ 12,000 - 12,000 วิทยาศาสตร ์
10 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 5,000 - 5,000 วิทยาศาสตร ์
11 กิจกรรมวันคริสต์มาส 5,000 - 5,000 วิทยาศาสตร ์
12 กิจกรรมเปิดประตสูู่อาเซยีน  เรียนรู้สังคมพหุ

วัฒนธรรม 
5,500 - 5,500 สังคมศึกษาฯ 

13 กิจกรรมคา่ยภมูิศาสตรส์ัญจร ตามรอยบทเรยีน 12,000 12,000 0 สังคมศึกษาฯ 
14 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 4,000 - 4,000 วิชาการ 
15 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ไม่ใช้

งบประมาณ 
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
สังคมศึกษาฯ 

16 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ 3,000 - 3,000 สังคมศึกษาฯ 
17 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา 6,500 - 6,500 สุขศึกษาฯ 
18 กิจกรรมจดัการแข่งขันกีฬาภายใน 10,000 - 10,000 การงานอาชีพ 
19 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรยีน 6,000 - 6,000 สังคมศึกษาฯ 
20 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญา 7,500 - 7,500 สังคมศึกษาฯ 
21 กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมนิผล 13,000 13,100 -100 วิชาการ 
22 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 5,000 - 5,000 วิชาการ 
23 กิจกรรมวันเสลาบาน 35,000 - 35,000 วิชาการ 
24 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ไม่ใช้

งบประมาณ 
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
วิชาการ 

25 กิจกรรมโครงการนเิทศภายใน 1,000 - 1,000 วิชาการ 
26 กิจกรรมงานประกันคณุภาพการศกึษา 4,500 4,500 0 วิชาการ 
27 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 30,000 - 30,000 วิชาการ 
28 กิจกรรมงานแนะแนว 16,000 12,000 4,000 วิชาการ 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 87,400 - 87,400 วิชาการ 

รวม 916,900 509,600 407,300  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

1. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล (obecQA) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพผู้เรียนข้อพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

2. ช่ือโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

    ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง 

3. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนนั ้น ผู ้เร ียนต้องมีความรู ้และทักษะที ่จำเป็นตามหลักสูตร และมี
ความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีว ิส ัยทัศน ์ ในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้มีการ
พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่รอบ ๆ ตัวเรา การเรียนการสอนให้ความรู้
แก่นักเรียนนั้นนอกจากจะให้ความรู้เฉพาะในห้องเรียนแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโลกกว้างทาง
การศึกษาให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม สามารถใช้สื ่อต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้รวมทั้งแสดง
ศักยภาพที่มีอยู่ของนักเรียนให้ผู้อื่นรับรู้ โดยผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นอันจะทำให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนและรู้จักพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นและบรรลุไปสู่เป้าหมายของหลักสตูร 
อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดทำแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรมและเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน 

ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีความรอบรู้ (Mastery) ในวิชาแกนต่อไปนี้ 1) ภาษาอังกฤษ, การอ่านศิลปะภาษา (English, Reading or 
language art) 2) ภาษาของโลก (World language) 3) ศิลปะ (Arts) 4) คณิตศาสตร์ (Mathematics) 5)
เศรษฐศาสตร์ (Economics) 6) วิทยาศาสตร์ (Science) 7) ภูมิศาสตร์ (Geography) 8) ประวัติศาสตร์
(History) 9) การปกครองและความเป็นพลเมือง (Government and civics) 
2. มีความรู้ในขอบข่ายของศตวรรษที่ 21 (Themes of 21st century) ต่อไปนี้ 1) ความตระหนักเรื่องโลก
(Global awareness) 2) พ ื ้นฐานความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการเง ิน , เศรษฐก ิจ , และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ 
(Financial,Economic, Business and entrepreneurial literacy) 3) พ้ืนฐานด้านการเป็นพลเมือง (Civic 
literacy) 4) พ้ืนฐานด้านสุขภาพ (Health literacy) 5) พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy) 



3. มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation) ประกอบด้วย 1) ทักษะการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and innovation) 2) ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking 
and problem solving) 3) การสื่อสารและความรวมกลุ่ม (Communication and collection) 4) ความ
ร่วมมือ (Collaboration) 
4. มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information media and technology skills) ต่อไปนี้ 1) พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศ (Information technology) 2) พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ (Media literacy) 3) พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ICT (ICT literacy) และ 
5. มีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skill) ประกอบด้วย 1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility 
and adaptability) 2) ริเริ ่มและชี ้นำตนเอง ( Initiative and self-direction) 3) ทักษะทางสังคมและข้าม
ว ัฒนธรรม (Social and cross-cultural skills) 4) ความสามารถในการผล ิตและพ ันธะร ับผ ิดชอบ
(Productivity and accountability) 5) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and responsibility) 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงได้
จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น โดยมีขอบข่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี 
6. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
7. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
8. กิจกรรมค่าย English camp 
9. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
10. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
11. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
12. กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน  เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 
13. กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์สัญจร ตามรอยบทเรียน 
14. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
15. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
16. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
17. กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา 
18. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
19. กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
20. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
21. กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมินผล 



22. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
23. กิจกรรมวันเสลาบาน 
24. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
25. กิจกรรมโครงการนิเทศภายใน 
26. กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
27. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
28. กิจกรรมงานแนะแนว 
29. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. วัตถุประสงค ์
  4.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  4.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
  4.3 เพ่ือให้ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
  4.4 เพ่ือให้ครูใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  4.5 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการและวิธีการแก้ปัญหาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
  4.7 เพ่ือปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ 
  4.8 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning and Innovation Skills) 
  4.9 พัฒนาให้ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้าน ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 
  4.10 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

5. เป้าหมาย 
  5.1 ด้านปริมาณ (ระบุจำนวน) 
    5.1.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
    5.1.2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
    5.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 
    5.1.4 ร้อยละ 85 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เหมาะสมและหลากหลาย 
  5.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้) 
    5.2.1 ยกระดับความสามารถนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
    5.2.2 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    5.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 



7. พื้นที่ดำเนินงาน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

8. วิธีดำเนินการ(กิจกรรม/การดำเนินงาน) 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ครูผู้รับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ 16 – 31 พ.ค. 63  นางสาวจิราพร  บุญมาก 
2. ประช ุมคณะคร ู เพ ื ่ อช ี ้ แจง
กำหนดแนวปฏิบัติ 

16 – 31 พ.ค. 63  งานบริหารวิชาการ/
กิจการนักเรียน 

3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 16 – 31 พ.ค. 63  ผู้บริหาร, คณะครู 
4. ดำเน ินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดปีการศึกษา  คณะครู 

5. ติดตามประเมินผล 30 ก.ย. 63 , 28 
ก.พ. 64 

 ผู้บริหาร/งานบริหาร
วิชาการ/กิจการนักเรียน 

6. สรุปรายงานผล 31 มี.ค. 64  งานบริหารวิชาการ/
กิจการนักเรียน/ คณะครู
ที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง 
ๆ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  916,900  
9. งบประมาณในการดำเนินงาน 916,900 บาท 
 ที่มาของงบประมาณ งปม.ที่ได้รับจัดสรร (เงินอุดหนุน/เงินกิจกรรมพัฒนาฯ/เงิน บ.กศ) 
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราพร  บุญมาก 
 ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ วิชาการ/กิจการนักเรียน 

11. การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมทุกระยะการดำเนินการ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ  และ
ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 12.2 นักเรียนมีความสามารถและทักษะวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 12.3 นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒน า
คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู ้เร ียนที ่เข้าร่วม
กิจกรรม 

- จดบันทึกสถิติ 
- สอบถาม 

- บันัทึกสถิต ิ
- แบบสอบถาม 



2. ตอบแบบสอบถาม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. น ัก เร ี ยนได ้ ร ับการพ ัฒนา
กระบวนการทางวิชาการ 
5. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ท ี ่ เ พ ี ย ง พ อ 
หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

- ผลคะแนนการสอบ 
- สังเกต 
- สำรวจ 
- ตรวจสอบ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- ใบตรวจรับพัสดุ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 
         ลงชื่อ .......................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวจิราพร  บุญมาก) 
               ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ 
 

      ลงชื่อ ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ) 

              รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  
 

 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
    (อัครเดช  สินภิบาล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
สรุปความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา 

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ที ่ กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา (มฐ./ตัวบ่งชี้) 
1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มฐ.1 (1.1) / มฐ.3 (3.1) 
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต มฐ.1 (1.1) 
3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ มฐ.3 (3.1) 
4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มฐ.1 (1.1) 
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี มฐ.2 (2.6) 
6 กิจกรรมวันสุนทรภู่ มฐ.1 (1.1) 
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน มฐ.1 (1.1) 
8 กิจกรรมค่าย English camp มฐ.1 (1.1) / มฐ.3 (3.1) 
9 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ มฐ.1 (1.1) 
10 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ มฐ.1 (1.1) 
11 กิจกรรมวันคริสต์มาส มฐ.1 (1.1) / มฐ.3 (3.1) 
12 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มฐ.1 (1.2) 
13 กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์สัญจร ตามรอยบทเรียน มฐ.3 (3.1) 
14 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา มฐ.1 (1.2) 
15 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร มฐ.1 (1.1) 
16 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ มฐ.1 (1.2) 
17 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา มฐ.1 (1.2) 
18 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน มฐ.1 (1.1) 
19 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน มฐ.1 (1.2) 
20 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรกัษ์ภูมิปัญญา มฐ.1 (1.2) 
21 กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมินผล มฐ.2 (2.6) 
22 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา มฐ.2 (2.3) 
23 กิจกรรมวันเสลาบาน มฐ.1 (1.1) 
24 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มฐ.1 (1.2) 
25 กิจกรรมโครงการนิเทศภายใน มฐ.1 (1.1) 
26 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มฐ.1 (1.1) 
27 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มฐ.1 (1.1) 
28 กิจกรรมงานแนะแนว มฐ.1 (1.1) 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มฐ.1 (1.2) 

 

 

 

สรุปความสอดคล้องของกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ที ่ กิจกรรม กลยุทธ์ของสถานศึกษา 



(กลยุทธ์/มาตรการ (ตัวชี้วัดที่) 
1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
6 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
8 กิจกรรมค่าย English camp กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
9 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
10 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
11 กิจกรรมวันคริสต์มาส กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
12 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน  เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
13 กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์สัญจร ตามรอยบทเรียน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
14 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
15 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
16 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
17 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
18 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
19 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
20 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรกัษ์ภูมิปัญญา กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
21 กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมินผล กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
22 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
23 กิจกรรมวันเสลาบาน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
24 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
25 กิจกรรมโครงการนิเทศภายใน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
26 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
27 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
28 กิจกรรมงานแนะแนว กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 1 / ตัวชี้วัดที่ 2 

 


