
 

 

    รายงานผลการด าเนินโครงการ 
    ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 

                                 โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม 
                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

     
 

 

 

 



 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา 2562 

 
 

ที่ โครงการ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
8 โครงการพัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
9 โครงการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

10 โครงการพัฒนางานด้านบริหารกิจการนักเรียน 
11 โครงการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 
12 โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 
13 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 โครงการตามนโยบายและจุดเน้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ลักษณะงาน / โครงการ  โครงการปกติ 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด และการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1.1 – 1.1.6 
ตัวบ่งช้ีที ่  1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 1.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด  โครงการ  โครงงาน  
ชิ้นงาน  ผลผลิต 

 1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคม  ในด้านความรู้  การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 

 1.1.5  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลทดสอบอ่ืนๆ 

 1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  การท างาน  หรืองานอาชีพ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางผกามาส  สิงหพันธุ์  
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ านวน  134,510  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป  77,890     บาท  

    คงเหลือ    55,620    บาท               เกินงบประมาณ          -        บาท 
ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 
 1. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 3. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ (เพ่ือนช่วยเพื่อน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 4. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ (ก่อนบ่ายคลายปัญหา)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 



 

 

 5. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 6. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ (โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 7. กิจกรรม ปลอด 0 ร มส มผ (No Zero No Failure)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 8. กิจกรรม อ่อนเสริมเติมเก่ง (ทักษะการคิดค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 9. กิจกรรม อ่อนเสริมเติมเก่ง (ชวนสานอ่านเขียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         10. กิจกรรม อ่อนเสริมเติมเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         11. กิจกรรม อ่อนเสริมเติมเก่ง (Magic Box) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         12. กิจกรรม ยกระดับผลการสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         13. กิจกรรม ยกระดับผลการสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         14. กิจกรรม ยกระดับผลการสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         15. กิจกรรม ยกระดับผลการสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
         16. กิจกรรม ยกระดับผลการสอบระดับชาติ (More Learn More Clever)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
             17.  กิจกรรม ยกระดับผลการสอบระดับชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
วัตถุประสงค ์  

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเรียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตาม 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
 4.  เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  
 5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวคิดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตเชิงนวัตกรรม 
เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ   
     ด้านปริมาณ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ 91 ของผู้เรียน 
 2.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
 3.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2  ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 60 ของผู้เรียน  
  4.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะและความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ 70 ของผู้เรียน 

5.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 82 ของผู้เรียน 

6.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีการประเมินสมรรถนะส าคัญ ( ความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด  การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และ การใช้เทคโนโลยี ) ในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 
87 ของผู้เรียน 

7.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีความรู้และได้พัฒนาทักษะตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 50 ของผู้เรียน   



 

 

 8.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผล
ระดับชาติ (O-NET) รายกลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้น +3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 9.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีผลการเรียนที่มีปัญหา 0 , ร , มส และ มผ  ทุกกลุ่มสาระ เหลือ
ไม่เกินร้อยละ 3  
         10. นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคัน เหลือร้อยละ 1 
         11. นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีการเข้าร่วมและมีผลงานเกี่ยวกับวิชาชีพ ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
      ด้านคุณภาพ 
  1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  2.  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเรียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
     4.  เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน   
  5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวคิดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตเชิงนวัตกรรม 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
     1.1  ประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและก าหนดกิจกรรม     
  1.2  เขียนกิจกรรมเสนอผู้รับผิดชอบโครงการ  
              1.3  ขออนุมัติโครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1  ด าเนินการกิจกรรมตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด          
              2.2  ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผลการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
    2.3  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทุกกิจกรรม รายงานผลการด าเนินการกิจกรรม 

   2.4  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมี
ความรู้และได้พัฒนาทักษะตามหลักสูตร 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 50.18 ของ
ผู้เรียน 
สูงกว่า เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
+0.18 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่าน การเรียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

  

 
 

นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณในรายวิชา 
8 กลุ่มสาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 
86.90 ของผู้เรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด +4.90 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-
NET) สูงขึ้น  

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีผล
การสอบระดับชาติ  (O-NET) สู งขึ้น 
เฉพาะวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้น ม.3 
และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 

4.  เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน  

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ลด
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน เหลือร้อย
ละ 0.45 จากเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ 1 

       5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวคิดโครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตเชิงนวัตกรรม 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
การเข้าร่วมและมีผลงานเกี่ยวกับวิชาชีพ 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 

 

     3.2  ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 
91 ของผู้เรียน 

 
 

  
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 
99.63 ของผู้เรียน 

2.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  อ่ า น  เ ขี ย น 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  อ่ า น  เ ขี ย น 
ภาษา อั งกฤษตาม เ กณฑ์ ขอ งแต่ ล ะ
ระดับชั้น ร้อยละ 99.40 ของผู้เรียน 

3.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  อ่ า น  เ ขี ย น 
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 60 ของ
ผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  อ่ า น  เ ขี ย น 
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 99.40 ของ
ผู้เรียน 

4.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทักษะและความสามารถในการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ร้อยละ 70 ของผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ทักษะและความสามารถในการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 
99.55 ของผู้เรียน 

5.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ระดับ
ดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 82 ของผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ระดับดี 
(2) ขึ้นไป ร้อยละ 86.90 ของผู้เรียน 

6.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ  ( 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด  
การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และ 
การใช้เทคโนโลยี ) ในรายวิชา 8 กลุ่ม
สาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 87 
ของผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ (ความ 
สามารถในการสื่อสาร การคิด  การ
แก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และ การใช้
เทคโนโลยี ) ในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ 
ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 89.10 ของ
ผู้เรียน 

7.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมี
ความรู้และได้พัฒนาทักษะตามหลักสูตร 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 50 ของผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีความรู้
และได้พัฒนาทักษะตามหลักสูตร และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้น
ไปร้อยละ 50.18 ของผู้เรียน 

 



 

 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

8.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผลระดับชาติ 
(O-NET) รายกลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้น +3 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผล
ระดับชาติ (O-NET) รายกลุ่มสาระหลัก 
ลดลง 
-3.19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ร้อยละ 
ของคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผลระดับชาติ 
(O-NET) รายกลุ่มสาระหลัก ลดลง 
-0.21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

9.  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ผลการเรียนที่มีปัญหา 0 , ร , มส และ 
มผ  ทุกกลุ่มสาระ เหลือไม่เกินร้อยละ 3  

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีผล
การเรียนที่มีปัญหา 0 , ร , มส และ มผ  
ทุกกลุ่มสาระ เหลือไม่เกินร้อยละ 2.72 

10. นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคัน เหลือ
ร้อยละ 1 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ลด
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน เหลือร้อยละ 
0.45  

11. นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
มีการเข้าร่วมและมีผลงานเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีการ
เข้าร่วมและมีผลงานเกี่ยวกับวิชาชีพ ร้อย
ละ 90 ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านคุณภาพ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

  
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีความรู้
และได้พัฒนาทักษะตามหลักสูตร และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้น
ไปร้อยละ 50.18 ของผู้เรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ +0.18 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณในรายวิชา 8 
กลุ่มสาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 
86.90 ของผู้เรียน สูงกว่าเกณฑ์ +4.90 

3 .   เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ผ ล ก า ร ส อ บ
ระดับชาติ  
(O-NET) สูงขึ้น 

  ผู้เรียนยังมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) 
สูงขึ้น เฉพาะวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้น 
ม.3 และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.
6 

4.  เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน   

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ลด
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน เหลือร้อยละ 
0.45 จากเกณฑ์ร้อยละ 1 

5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวคิดโครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตเชิงนวัตกรรม 

  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีการ
เข้าร่วมและมีผลงานเกี่ยวกับวิชาชีพ ร้อย
ล ะ  9 0  ข อ ง ผู้ เ รี ย น  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     

     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     
   -  ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
  -  มีการนิเทศติดตาม แก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  -  ใช้เทคนิคและรูปแบบการด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนๆ เพิ่มเติม และหลากหลายมากข้ึน  

  -  มีการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ศึกษาวิจัย ใช้วิเคราะห์
เพ่ือ   
    พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 

  - น าแนวข้อสอบสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นๆเพิ่มขึ้น 
   - สร้างความเข้าใจ ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน ระหว่างผู้เรียน ครูที่ปรึกษา  
              ครูประจ าวิชา กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้ปกครองให้มากข้ึน  
 
 
 



 

 

      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
  - ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในรายวิชาหลักไม่อยู่ในระดับดี ที่จะน าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้       
    หรือน าความรู้ไปใช้ต่อยอดความรู้อ่ืนๆ ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้อย่างมาก 

  - ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ในระดับพอใช้ ขาดความกระตือรือร้น 
  - ผู้เรียนบางคนขาดเรียนมากเกินไปโดยมาทราบสาเหตุ ส่งผลให้นักเรียนยังมีผลการเรียนเป็น  
               0 , ร , มส และ มผ 
      ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
  - ครูประจ าวิชาควรศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนเป็น 0 , ร , มส และ  
             มผ 
  - ครูผู้สอนได้ร่วมแก้ปัญหา หรือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหา 
             ทางการเรียน เพ่ือชี้แจงแนวทางและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
 
 

   
     ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                 ( นางผกามาส  สิงหพันธุ์ ) 

                         ผู้รายงานโครงการ 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
        ลงชื่อ ............................................  
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
      ...................................................................................... 
      ...................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ...............................................  
           ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ลักษณะงาน / โครงการ   โครงการปกติ    
       โครงการใหม่   
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่…… 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ตามศักยภาพโดยการสื่อสารเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด าเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 1.1.1-1.1.6 , 1.2.1-1.2.4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานวิชาการ 
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ   พ.ค. 2562-ก.พ. 2563 สถานที่ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   โรงเรยีนกัลยาณีศรีธรรมราช  
             โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ านวน 605,743 บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป 497,463บาท  
       คงเหลือ  108,280  บาท          เกนิงบประมาณ ........................  บาท 
****************************************************************************************************** 
ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มงานวิชาการ/พัฒนาผู้เรียน    
-ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ค. –ก.ย. 62  นางสาคร เปาะทอง 
-ชมรม /ชุมนุม พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62–มี.ค 63 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
-ลูกเสือ-เนตรนารี พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62–มี.ค 63 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
-ทัศนศึกษา  ธ.ค.62–มี.ค 63 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
-แข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรม

แนะแนว 
พ.ค. –ก.ย. 62  นางพวงจิต  กุลหาบ 

-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ
ประกาศนียบัตร 

 28 กพ. 63 นางพวงจิต  กุลหาบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
-Science project  to innovation พ.ค. –ก.ย. 62  น.ส.ศิวพร   จริตงาม 

 



 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

-แข่งขันทักษะทางวิชาการ ก.ค. –.ก.ย. 62  น.ส.ศิวพร   จริตงาม 
-วันวิทยาศาสตร์ ก.ค. –ส.ค. 62  นางนพรัตน์   แดงงาม 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ก.ค. –ส.ค. 62  นายโยธิน  ปล้องไหม 
-ค่ายวิทย์เพื่อน้อง ต.ค.-พ.ย. 62  นางสาคร  เปาะทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62–ก.พ 63 นางณหทัย  อนุจร 
- วันพาย  (Pi  Day) พ.ค. –ก.ย. 62  น.ส.ปาริชาติ เกตุแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
- 1 Best  1  กลุ่มสาระ พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62 –มี.ค63 นางพยอม      มณีฉาย 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศ พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62 –มี.ค 3 นางพยอม      มณีฉาย 
- วันสุนทรภู ่ พ.ค. –มิ.ย. 62  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    
- วันภาษาไทย มิ.ย. –ก.ค. 62  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    
- ค่ายภาษาไทย  พ.ย.62-ก.พ.63 นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ ส.ค. –ก.ย. 62  นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
- English Camp World Wide Wow  พ.ย. –ก.ย. 62 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
- Holiday and Festival ต.ค. –ก.ย. 62 ธ.ค.62–ก.พ. 63 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
- English Enjoy Morning พ.ค. –ก.ย. 62 พ.ย.62–ก.พ.63 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ  มิ.ย. –ก.ย. 62  นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
- การประกวดมารยาทไทย ก.ค.-ก.ย. 62  น.ส.ตัทธิตา  ติ่งต่ า 
-การแข่งขันทักษะสังคมศึกษากับ

องค์กรภายนอก 
พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62–ก.พ.63 น.ส.ตัทธิตา  ติ่งต่ า 

- วันวิชาการโรงเรียน  พ.ย.62-ก.พ. 63 นางสาคร   เจ้ยทองศรี 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา มิ.ย.-ก.ย. 62  นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ค. –ต.ค. 62  นางวิภา ไอยราคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ

ศึกษา 
   

- แข่งขันกีฬาสี ก.ค.- ส.ค.62  นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.- ส.ค.62  นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
- ค่ายวิชาการกรรมการตัดสินกีฬา

วอลเลย์บอล 
มิ.ย.- ส.ค.62  นายทวีป  วังวิเศษกุศล 

-ส่งเสริมการพัฒนากีฬาตะกร้อไทยสู่
ความเป็นเลิศ 

พ.ค. –ก.ย. 62 ต.ค.62–ก.พ.63 นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
 



 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    
- แข่งขันทักษะทัศนศิลป์ ส.ค.62-ก.ย.62  น.ส.พรพิมล สมบัติมาก 
- แข่งขันทักษะนาฎศิลป์ ส.ค.62-ก.ย.62  นางปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค 

 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 - นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 - ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 - ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 - ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
 - ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 
 - ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
     1.1. ประชุมชี้แจงครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
     1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
1.3. รวบรวมทุกกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.4 เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 ทุกกลุ่มสาระฯเสนอขออนุมัติกิจกรรม ตามปฏิทินที่เขียนไว้ 
  2.2 ท าเรื่องขออนุมัติซื้อตามกิจกรรมที่ขอไว้ 
  2.3 ด าเนินกิจกรรม ตามปฏิทิน 
3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

3.2 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  (เอกสารแนบ ภาคผนวก ตารางที่ 1) 

 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาคือร้อยละ 89.68 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) คือ
ร้อยละ 89.68 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค ์คือร้อยละ 89.68 

4. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ 

  ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ คือร้อยละ 89.68 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและมีทักษะในการ
ใช้ภาษาจีน 

  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนสูงขึ้น คือ ร้อยละ 
83.13 

6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่างๆ 

  มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  คือร้อย
ละ 89.68 

7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย 

  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย คือ ร้อย
ละ 91.33 



 

 

3..2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  (เอกสารแนบ ภาคผนวก ตารางท่ี 2) 
 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100  
 
 

 
 

  
-นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
- ผลของการจัดกิจกรรมในการเข้า
ร่วม คิดเป็นร้อยละ 93.50 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตาง
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่วางไว้ 

2. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีทักษะ
และคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ผลงานได้ เช่น การท า
โครงงาน การวาดรูป จนได้รับรางวัล
ไประดับภาค และได้รับเหรียญทองมา 

4. ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ 

  ทุกกิจกรรมของโครงการ ผู้เรียนรู้จัก
การแสดงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 

  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
ในการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษใน
งานมัธยมศึกษาและมีทักษะในการใช้
ภาษาจีน 

6. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ   จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ผู้เรียน
จะมีความสามารถ และเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ เช่นกิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ไดไ้ปต่อระดับภาค ซึ่งได้ 4  
เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง  และปีการศึกษานี้ ผู้เรียน    
ได้รับเหรียญทองเพ่ิมข้ึน 24 เหรียญ
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 



 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 

  ผู้เรียนเข้าร่วมชุมนุม ชมรม กิจกรรมผู้
เสือ เนตรนารี ท าให้ผู้เรียนได้แสดงออ
ถึงการมีส่วนร่วมที่แสดงถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

 
3.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ  (เอกสารแนบ ภาคผนวก ตารางที่ 3) 
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
  การประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม การเรียนรู้ของชุดนิเทศฯตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี  5  ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน คุณภาพความเหมาะสม
ดังนี้ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538 :120) 
4.51 –5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  
3.51 –4.50 หมายถึง ระดับคุณภาพเหมาะสมมาก  
2.51 –3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพเหมาะสมปานกลาง  
1.51 –2.50 หมายถึง ระดับคุณภาพเหมาะสมน้อย 
1.00 –1.50 หมายถึง ระดับคุณภาพเหมาะสมน้อยที่สุด 
จากทุกกิจกรรมได้น าข้อมูลมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ 3.93  คือระดับ มาก 
4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ชิ้นงาน มีความสามารถแสดงออก และใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- มีกิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ท า คือ  

ค่ายวิทย์เพื่อน้อง 
ค่ายภาษาไทย 
การประกวดมารยาทไทย 
ค่ายวิชาการกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 
      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  

- กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ท าเพราะปัญหาอุปสรรคมาจากองค์กรภายนอกซ่ึงไม่สามารถจัด
ได้ เช่น ค่ายวิทย์เพื่อน้อง 

 
 
 
 
 



 

 

      ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- วิเคราะห์ยอดเงินที่ใช้ไป ว่ากิจกรรมใดควรเพ่ิมหรือลดงบประมาณ 

 
 

  ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
              ( นางสาวศิวพร  จริตงาม ) 

                      ผู้รายงานโครงการ 
 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
          

......................................................................................  
      ......................................................................................  
 
             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกต ิ   

  โครงการใหม ่  
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12  ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
   ในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4 ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  6 การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มี 
    หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน      มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที ่2.2            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุชาติ  แก้วหล้า 
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ านวน  70,444  บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป 53,419 บาท  
        คงเหลือ………17,025………………..บาท           เกินงบประมาณ ........................  บาท 
ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 

1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1และ ม.4 
2. กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ 
3. กิจกรรมวันส าคัญ 

3.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
3.2 กิจกรรมวันไหว้ครู 
3.3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 
3.5 กิจกรรม วันแม่ 
3.6 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
3.7 กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
3.8 กิจกรรมลอยกระทง 
3.9 กิจกรรมวันพระมหากษัตริย์โลก 
3.10 กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
3.11 กิจรรมวันสถาปณาโรงเรียน 

4. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา 
5. ธนาคารความดี 
6. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
7. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน 

 



 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับ 
  สถาบันทางศาสนา 
 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
     ด้านปริมาณ     
1. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
     ด้านคุณภาพ          
          1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อก าหนดกิจกรรมที่จะจัดพัฒนาผู้เรียน 

1.1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมออกแบบวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.3  รวบรวมกิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ 
1.1.4   เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1.2.1.ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ตลอดปีการศึกษา 
   

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
ม.1และ ม.4 

27,505 มิ.ย. 62  ครูสมโภช 

2.กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ - มิ.ย.- ก.ย. 62 พ.ย. 62-ก.พ. 63 ครูสมโภช 
3. กิจกรรมวันส าคัญ     
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา - พ.ค. 62  ครูสมโภช 
-กิจกรรมวันไหว้ครู ,1031 มิ.ย. 62  ครูสมโภช 
-กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2,890 15 ก.ค. 62  ครูสมโภช 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที1่0 

- 26 ก.ค.62  ครูสมโภช 

- กิจกรรม วันแม่ - 9 ส.ค. 62  ครูสมโภช 



 

 

 
3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคค์่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดจาก
ครูผู้สอนทุกรายวิชาร้อยละ 100 

2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 
 

 ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่จัดเก่ียวกับวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่นที่แสดงออกถึงความเป็นไทย
มากมาย หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิในท้องถิ่นของตนเอง 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 

 
 

 ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นทีม ต้อง
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันแก้ปัญหา ต้องแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
พร้อมยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและ
หลากหลายทั้งเป็นกลุ่ม เป็นห้อง เป็นระดับชั้น 
ร้อยละ 89 

 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
-กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  4 ก.ย. 62  ครูสมโภช 
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

2,000 13 ต.ค. 62  ครูสมโภช 

กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2,000 - 23 ต.ค. 62 ครูสมโภช 
กิจกรรมลอยกระทง - - 11 พ.ย. 62 ครูสมโภช 
กิจกรรมวันพระมหากษัตริย์โลก 1,000  4 ธ.ค. 62 ครูสมโภช 
-กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,550  29 ธ.ค. 62 ครูสมโภช 
กิจรรมวันสถาปณาโรงเรียน 3,600  18 ก.พ. 62 ครูสมโภช 
4.กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา 425  ก.พ. 62 ครูสมโภช 
5. ธนาคารความดี 1,165 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูกฤติมา 
6. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 1,500  ก.พ. 62 ครูกฤติมา 
7. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสภานักเรียน 

7,753 มิ.ย. 62  ครูกฤติมา 

รวมงบประมาณท้ังหมด 534,19    



 

 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 

 ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม เช่น 
กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมธนาคารความดี ฯลฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจิต
สาธารณะ ร้อยละ 89 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
หลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการ
พัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือกับ สถาบันทางศาสนา 
 

 
 

 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพระวิทยากรด้วย
เครือข่ายความร่วมมือกับ สถาบันทางศาสนา วัด
ก้างปลา วัดควนคลังเป็นผู้ชี้น าแนวทางในการน า
หลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่น กิจกรรมเข้าวัดวัน
อาทิตย์ ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วันวิสาขบู
ชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา  

           
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

 -ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
ครูผู้สอนทุกรายวิชาร้อยละ 100 
-ผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียน
ดีเด่นด้านต่างๆร้อยละ 16.47 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

- ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มากมายและหลากหลายรูปแบบ ตลอดปีการศึกษา 

     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมส่วนหนึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
- กิจกรรมส่วนหนึ่งต้องเพ่ิมระยะเวลาในการจัด 

      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
- บางครั้งกิจกรรมเวลาซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืนที่เข้ามาภายหลัง 
- ขาดอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเช่นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 
- กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาเรียนส่งผลกระทบกับนักเรียนและครูผู้สอน 

      ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น ผ้าส าหรับจัดตกแต่งเวทีและ

สถานที่ ต้นไม้ส าหรับตกแต่งสถานที่ ควรมีหลากหลายฯลฯ 
- ปรับปรุงเครื่องเสียง และเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น  ไมค์โครโฟน สายไฟ 
- ติดตั้งพัดลมในหอประชุมเพ่ือแก้ปัญหาอากาศร้อน และความล าบากในการจัดหาพัดลมตั้ง

โต๊ะ ไม่สะดวกในการขนย้าย 
- ต้องเพ่ิมงบประมาณให้ในบางกิจกรรม 
- ควรมีที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

 
 
         ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
               ( นางสมโภช  วังวิเศษกุศล. ) 
                   ผู้รายงานโครงการ 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน        

......................................................................................  
      ......................................................................................  
 
             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ   การสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ 
               ทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
ข้อที ่3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4                
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ า 
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินการกิจกรรม โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม 
สรุปค่าใช้จ่าย  ได้รับจัดสรรจ านวน ....49,694…. บาท งบประมาณท่ีใช้ไป ......20,745..... บาท 
  คงเหลือ ....28,949.... บาท  เกินงบประมาณ ....... - ......... บาท 
  
ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 
 1. ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 1 และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

2. ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2 
3. คาราวานเยี่ยมบ้าน 
4. กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล) 
5. ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด 
6. เพศศึกษากับการแนะแนว 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
      3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
       10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
       10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้รับการดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
         1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือก าหนดกิจกรรมระบบการดูแล
   ช่วยเหลือนักเรียน      
       1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมออกแบบวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
                 1.3  รวบรวมกิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ 
                 1.4   เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
       2.1.ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ตลอดปีการศึกษา 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน    

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 1 
    และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

14 มิ.ย. 62  อ.ตัทธิตา 

2. ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2  8 พ.ย. 62 อ.ตัทธิตา 
3. คาราวานเยี่ยมบ้าน ก.ค. 62  อ.ตัทธิตา 
4. กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล)  พ.ย.62-ม.ค.63 อ.ทวีป 
5. ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด  พ.ย.62-ธ.ค.62 อ.ทวีป 
6. เพศศึกษากับการแนะแนว 29 พ.ค. 62  อ.พวงจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่ 

  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก
คน 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต   ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เพ่ิมมากขึ้น  
 
3.1 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 

 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 
 

 นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้รับ
การดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 100 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

- ผู้เรียนได้รับการดูแลด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเข้าร่วมโครงการการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกคน 

     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมส่วนหนึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
- กิจกรรมส่วนหนึ่งต้องเพ่ิมระยะเวลาในการจัด 

      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
- บางครั้งกิจกรรมเวลาซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืนที่เข้ามาภายหลัง 
- ขาดอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเช่นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 
- กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาเรียนส่งผลกระทบกับนักเรียนและครูผู้สอน 

      ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น ผ้าส าหรับจัดตกแต่งเวทีและ

สถานที่ ต้นไม้ส าหรับตกแต่งสถานที่ ควรมีหลากหลายฯลฯ 
- ปรับปรุงเครื่องเสียง และเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น ไมค์โครโฟน สายไฟ 
- ติดตั้งพัดลมในหอประชุมเพ่ือแก้ปัญหาอากาศร้อน และความล าบากในการจัดหาพัดลมตั้ง

โต๊ะ ไม่สะดวกในการขนย้าย 
- ต้องเพ่ิมงบประมาณให้ในบางกิจกรรม 
- ควรมีที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

 
 

        ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                           ( นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ า ) 
                   ผู้รายงานโครงการ 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
   - เพ่ือโปรดทราบ 
 
               ลงชื่อ ............................................ 
             ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง )  
                     หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน    

......................................................................................  
      ......................................................................................  
 
             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 



 

 

       
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 

โครงการ  พัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะงาน / โครงการ   โครงการปกติ    
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่  ข้อที่ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรู้ความ    

    สามารพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหน่วยงานและองค์กร  ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด 
   การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1   โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ( ID-

pland )  อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
         2  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทีความ   เชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ ไม่ต่่ากว่า คนละ 12- 20  ชั่วโมงต่อปี 
        3  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท่ารายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR )  ภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางพยอม   มณีฉาย 
วันเวลา และสถานที่ในการด่าเนินการ     พ.ค.2562 – มี.ค. 2563 
สรุปค่าใช้จ่าย       ได้รับจัดสรรจ่านวน........ 120,000 ……..บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป……..120,000 ………บาท  

        คงเหลือ……………123,705…………..บาท         เกินงบประมาณ ............-............  บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
กิจกรรม ระยะเวลาด่าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
1. พัฒนาวิชาชีพครู พ.ค.2563-ต.ค.2563  ครูพยอม 
2. ศึกษาดูงาน  พ.ย.2563- มี.ค. 2564 ครูปาริฉัตร 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

     2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน  
           3. เพ่ือพัฒนาครูให้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับความผิดชอบรับผิดชอบ  
     4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

5. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
6.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอก 
7. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
     ด้านปริมาณ     
         - บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา  38 คน 
     ด้านคุณภาพ          
                 1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล 
                 2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
                 3. ครูสอนตามวิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
                 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน 
          1.2  เสนอกิจกรรมตามโครงการ 
          1.3  ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 2.1 ก่าหนดวันในการจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา , ศึกษาดูงาน 

2.2 ติดต่อประสานงาน 
2.3 ด่าเนินการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน 

 
 



 

 

3. ข้ันประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
        3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ สภาพความส่าเร็จ ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
      

  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  

  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอ
ยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน  

3. เพ่ือพัฒนาครูให้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับความผิดชอบรับผิดชอบ  

  ครูมีวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับความผิดชอบรับผิดชอบ  

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

5. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 

6.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอก 
 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานภายในหรือองค์กร
ภายนอก 

7. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดย
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 



 

 

 
 

3.2   ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  

เป้าหมาย 
สภาพความส่าเร็จ 

ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1 มีบุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา  38 คน 
ได้เข้าอบรม เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

 
 

  
ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านคุณภาพ          
 1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประ
สิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
โรงเรียน 
3. ครูสอนตามวิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ระดับคุณภาพ ดี 
 
ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
ระดับคุณภาพ ดี 
ระดับคุณภาพ ดี 

               
4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

- ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่ก่าหนด 
     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

     -   ควรจัดอบรมพัฒนาครูในภาคเรียนที่ 1 
      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  

- ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรม ศึกษาดูงาน 
      
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

-        -     วางแผนในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมทั้งเวลา และงบประมาณ 
 

  ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                ( นางพยอม  มณีฉาย ) 

                         ผู้รายงานโครงการ 
 



 

 

เสนอ  ผู้อ่านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
     - เพ่ือโปรดทราบ 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
           (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
        หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
      ................................................................................................  

................................................................................................  
 
                 ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                      (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา  
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่    2 , 5 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่    1 , 3  
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี    3 , 4 , 9 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่   1      ตวับ่งชีท้ี ่   3 , 7 , 8 
มาตรฐานที ่   2      ตวับ่งชีท้ี ่   13 , 15 
มาตรฐานที ่   3      ตวับ่งชีท้ี ่   17 , 18  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม   ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2562   
ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
สรุปค่าใช้จ่าย ได้รับจัดสรรจ านวน  18,200.00   บาท   งบประมาณท่ีใช้ไป    3,996.00  บาท 
  คงเหลือ   14,204 .00  บาท                 เกินงบประมาณ    -   บาท 
............................................................................................................................. ................................................. 
ประกอบด้วย งาน/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมวันอาชีพ (กิจกรรมแนะแนว) 
 2. กิจกรรม 1 ครูวิทย์ 1 แผนบูรณาการศาสตร์พระราชา 
 3. กิจกรรมครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
 4. กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 5. กิจกรรมจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 6. กิจกรรมศาสตร์พระราชา”รู้รักสามัคคี”พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีวิชาภาษาต่างประเทศ 

7. กิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา(กลุ่มสาระสังคมศึกษา) 
 8. กิจกรรมทักษะอาชีพศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ) 
 9. กิจกรรมศาสตร์พระราชาสาธิต(กลุ่มสาระการงานอาชีพ) 
 10. กิจกรรมจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 11. กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตร์พระราชาพออยู่พอกิน(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

อย่างยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ 
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างมี
ความสุข  

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- ผู้เรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถ

เชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
 1.1 ประชุม วางแผน 
     1.2 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดเตรียมกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (DO) 
 2.1 จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ 
 2.2 จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
 3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการและสามารถ
ผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  1 คน 1 รายวิชา 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการ 
บูรณาการ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด 
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยยึดสถาบัน
หลักของชาติ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
ผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างมีความสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ศาสตร์พระราชา ร้อยละ 100 
ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
มีความเข้าใจประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมืองและเรียนรู้
อย่างมีความสุข ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ร้อยละ 100 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ศาสตร์พระราชา ในรายวิชา
สาระพ้ืนฐาน สาระเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงสู่การ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียง 
และยั่งยืน 

 
 

  
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา พบว่า  
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชาไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

- ครูทุกคนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาจัดการเรียนการสอน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญและมีความเข้าใจและน้อมน าปรัชญาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 



 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 -  
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

- โรงเรียนควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
   
 
 
                                                                          ลงชื่อ.......................................................... 
                                (นางวิภา  ไอยราคม) 
                        ผู้รายงานโครงการ 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
     - เพ่ือโปรดทราบ 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
           (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
        หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
      ......................................................................... ....................... 

................................................................................................  
 
                 ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                      (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการปกติ     

  โครงการใหม่   
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ 20  โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึงความต้องการของผู้เรียน และมีโครงสร้างการเรียน

ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดที่ 21 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน

อย่างหลากหลาย และด าเนินการอย่างเป็นระบบ                
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
สรุปค่าใช้จ่าย   ได้รับจัดสรรจ านวน  211,710  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  192,067  บาท 
  คงเหลือ  19,643  บาท   เกินงบประมาณ........-............บาท 
ประกอบด้วยงาน/กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม 

 กลุ่มงานวิชาการ 
1 เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา  2562  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  
3 การจัดการเรียนรู้ 3R8C  
4 วันวิชาการ  
5 นิเทศการสอน  
 
 
 
 
 
 



 

 

ที ่ กิจกรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
7 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม  
8 วันวิชาการ  
9 นิเทศการเรียนการสอน  
10 ครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนจัดการเรียนรู้  
11 วิจัยในชั้นเรียน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
12 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม  
13 พัฒนาหลักสูตร  
14 นิเทศการสอน  
15 วันวิชาการ  
16 จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
17 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   
18 ผลิตสื่อและนวัตกรรม  
19 วันวิชาการ 
20 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ  
21 นิเทศการเรียนการสอน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
22 ซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้  
23 พัฒนาหลักสูตร เรียนรู้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
24 จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
25 วันวิชาการ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
26 พัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 
27 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
28 กิจกรรมจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
29 กิจกรรมวันวิชาการ 
30 กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม 
31 กิจกรรมนิเทศการสอน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
32 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สามารถน ามาใช้และเผยแพร่งานวิจัย 
 4. เพ่ือให้การนิเทศการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เนน้การปฏิบัติจริง วัดผลและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ด้านปริมาณ   
โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ   
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

และด าเนินการอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
1.  ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1  ประชุมชี้แจงครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1.3  รวบรวมทุกกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.4  เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1  ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรม 
2.2  ผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1  ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  - โรงเรียนมีหลักสูตรครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น 

  - โรงเรียนมีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม สามารถน ามาใช้และ
เผยแพร่งานวิจัย 

  - ครูผู้สอนทุกคนมีนวัตกรรม และ
งานวิจัยในชั้นเรียน 

4. เพ่ือให้การนิเทศการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 

  - ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศ
การสอน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

5. เพ่ือให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง 
วัดผลและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  - ครผูู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีที่หลากหลาย มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  มีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง 

-  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถผลิตชิ้นงาน/โครงงาน/
นวัตกรรม สามารถน าเสนอชิ้นงาน/
โครงงาน/นวัตกรรม ส่งชิ้นงาน/
โครงงาน/นวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และเผยแพร่
ชิ้นงาน/โครงงาน/นวัตกรรม 

6. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  -  ครูใช้สื่อที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุดกิจกรรม สื่อ 
DLTV Google App ฯลฯ แหล่ง
เรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 



 

 

3.2  ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ   
โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 

 
 

  
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนทุกคนจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ด้านคุณภาพ   
   1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่

มีโครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย และด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
 

  
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 
แผนการเรียน คือแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการ
เรียนตามความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนรายบุคคล มีการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบอยู่ในระดับ      ยอดเยี่ยม 

   2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์ 

  - โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
3.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ต่อการซื้อและผลิตสื่อการ

เรียนรู้ 
 
4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา  (Action) 

4.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พบจุดเด่นดังนี้ 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
- หลักสูตรสถานศึกษาทันสมัย สาระครบถ้วนสมบูรณ์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ตอบสนอง

ความถนัด ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 
- ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย จัดหาสื่อ

ผลิตสื่อ และจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนสอนตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา 



 

 

4.2  จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม 
  จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พบว่า จุดที่ควรได้รับ
การพัฒนาคือ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  

4.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
- 

4.4  ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 
1)  น าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2)  จัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัดของผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
3)  จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 
 
       ลงชื่อ....................................................... 
        (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
           ผู้รายงานโครงการ 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 -  เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 ลงชื่อ....................................................... 
  (นางอมรรัตน์   พิกุลทอง) 
         หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
            
      ...................................................................................  
      ...................................................................................  
 
       ลงชื่อ............................................. 
               (นายประเสริฐ   ธานีรตัน์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่ม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร  
                                                               สถานศึกษา 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ มิถุนายน 2562 และ มกราคม 2563 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรจ านวน 27,010 บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 27,010  บาท 
          คงเหลือ         -   บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์      

1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรในฝ่าย  

 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถร้อยละ100 
-การท างาน และ การให้บริการเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ     
-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถ 
-การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่ม บริหารงบประมาณ 
 1.2 ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อ ซ่อมแซม  

1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
 



 

 

2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
 2.1. จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
 
3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

  ระบบการบริหารงานฝ่ายต่างๆ เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่
ตรงตามความถนัดและความสามารถของ
บุคลากรในฝ่าย 

  ผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายมีความสามารถ
ตางกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการก าหนด
หน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถร้อย
ละ 100 
-การท างาน และ การให้บริการเกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 

  
-บุคลากรท าหน้าที่งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ให้การบริการสนับสนุนแก่นักเรียน 
บุคลากร 100% 

ด้านคุณภาพ 
-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการก าหนด
หน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถ 
-การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 
 
 
 
 
 

  
-บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-บุคลากรปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  
3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู  จ านวน  35  คน   คิดเป็นร้อยละ 87.50 

เป็นนักเรียน จ านวน  190  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.96  เป็นผู้ปกครอง/ชุมชน/  จ านวน  32  คน     
 
 
 
 



 

 

3.4 ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม 
 

รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1.  ด้านกระบวนการ (เฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ)    
     1.1 การประชุม วางแผนในการด าเนินงาน 4.05 0.78 มาก 
     1.2 การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด/ขั้นตอน 4.56 0.85 มากที่สุด 
     1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 4.21 0.42 มาก 
     1.4 การประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 4.35 0.23 มาก 
     1.5 การวิเคราะห์และน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.15 0.56 มาก 
เฉลี่ย 4.26 0.57 มาก 
2.  ด้านปัจจัย (เฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ)    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.35 0.11 มาก 
     2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.45 0.25 มาก 
     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.51 0.98 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.44 0.45 มาก 
3.  ภาพรวมความพึงพอใจของการให้ค าแนะน า/การบริการผู้ที่เก่ียวข้อง 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง) 

4.52 1.01 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.39 1.01 มาก 
 

จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่ม โดยการการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ผู้ให้บริการ(ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณ) ประเมินด้านกระบวนการ และ ด้านปัจจัย. ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก( ̅      4.26 ) ผลการประเมินด้านปัจจัยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( ̅      4.44 ) ผู้รับบริการ (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง) ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของการ
ให้ค าแนะน า/การบริการผู้ที่เก่ียวข้อง ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅      4.52 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
       จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

ความร่วมมือของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารงบประมาณ และข้ันตอนการด าเนินงาน 
       จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

ครูผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้มาให้ค าแนะน า และ 
บริการ แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 
      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

- 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 
 
 

ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                     ( นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ) 
          ผู้รายงานโครงการ 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
       ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
      หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

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

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

               ลงชื่อ ............................................... 
                          ( นายประเสริฐ  ธานีรตัน์ ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
ปรับปรุงส านักงานให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางณหทัย อนุจร 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  มิถุนายน 2562 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรร จ านวน -  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป - บาท 
         คงเหลือ - บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
- การบริหารและจัดการระดมทุนเพ่ือการศึกษาได้อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 80 
- นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียน 
ด้านคุณภาพ     
-การบริหารและจัดการระดมทุนเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพ 
-. นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียน 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมร่วมวางแผนครูทั้งหมดเพ่ือชี้แจงรายละเอียด 
2. ขั้นด าเนินการ(Do) 

-หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณชี้แจงผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
-ครูที่ปรึกษารวมรวมเงินที่ได้จากการระดมทุน 
-น าเงินที่ได้จากการระดมทุนเข้าระบบเงินรายได้สถานศึกษา 

 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  สามารถระดมทุนเพ่ือการศึกษาได้ตาม
เป้าหมาย 

2. เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

  ผู้ปกครองชุมชนเห็นความส าคัญและ
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับดีมาก 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
- การบริหารและจัดการระดมทุนเพ่ือการศึกษา
ได้อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 80 
- นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-สามารถระดมทุนได้เป็นเงินจ านวน 
743,000 บาท 
-ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 
 
 

ด้านคุณภาพ 
-การบริหารและจัดการระดมทุนเพ่ือการศึกษา
มีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

การระดมทุนท่ีสามารถท าให้การ
บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ ส่งผล
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  
3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 โดยประเมินจากการสังเกต สอบถาม นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
เนื่องจากผู้ปกครอง และชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ 
สื่อเทคโนโลยี เท่าทันโรงเรียนอ่ืนๆ 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

- 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- 

 
 
 

ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                    ( นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ) 
              ผู้รายงานกิจกรรม 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
     ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
    หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 

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

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

ลงชื่อ ............................................... 
                      ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม จัดวางระบบควบคุมภายใน 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวจุไรรัตน์ ทองยอด 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  15 ธันวาคม 2562 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรร   จ านวน 300  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 300 บาท 
         คงเหลือ - บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของการเงิน 
 3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
- มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 ครบร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ     
-มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมร่วมวางแผนหัวหน้ากลุ่มงาน 
1.2 มอบหมายภาระงานแต่ละหัวหน้ากลุ่มงาน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 -หัวหน้ากลุ่มงานเขียนกรอบงานระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มงาน 
 -รวบรวมน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการ
ทุจริต 

  งานทุกงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของ
การเงิน 

  การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง 

3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 

  การปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
- มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 ครบร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
 
 

มีการด าเนินการตามระเบียบร้อยละ 
100 

ด้านคุณภาพ 
-มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
มีการด าเนินการตามระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
โดยประเมินจากการสังเกต การตรวจเอกสาร และ ด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารที่รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
- 
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
- 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- 

 
 
 
 

ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                    ( นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ) 
              ผู้รายงานกิจกรรม 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
     ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
   หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

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

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

                ลงชื่อ ............................................... 
                              ( นายประเสริฐ  ธานีรตัน์ ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  13 พฤศจิกายน 2561 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรร   จ านวน 3,000  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 3,000 บาท 
         คงเหลือ - บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์      

1. เพื่อพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีความถูกต้อง สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
- บุคลากรในฝ่าย จ านวน 8 คน  
- เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระ/ฝ่าย จ านวน 15 คน 
ด้านคุณภาพ     
-ระบบงานการเงิน การบัญชี พัสดุ และ แผนงานของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบันและ

สามารถตรวจสอบได้ในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่ม บริหารงบประมาณ 
1.2 จัดท าตารางคาบว่างที่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ 

2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
-หัวหน้างานการเงิน แนะน าการท าสมุดเงินสด ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชี 
-เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน แนะน าการจัดท าเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง แบบท ามือ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม

สาระ งาน และ ฝ่ายต่างๆ 
 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์กับโรงเรียนอื่น 

  บุคลากรในฝ่ายให้ค าแนะน า และ
ความรู้กันภายในฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง 

2.เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ท าให้มีการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาโรงเรียน 
 

  บุคลากรสามารถน ามาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
จ านวน 10 คน ครูธุรการ จ านวน 1 คน 

 
 
 

 
 
 
 

-บุคลากรในฝ่ายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันภายในฝ่าย 

ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในกลุ่มงานปริหารงบประมาณ 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

บุคลากรในกลุ่มงานปริหาร
งบประมาณ สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
จากการสอบถาม การสังเกต  การตรวจสอบเอกสาร และ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยครูผู้ปฏิบัติ

หน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างได้อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

-ขาดข้อมูลและการประสานงานที่ดีกับโรงเรียนที่ต้องการไปศึกษาดูงาน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

- 
 
 
 
 

ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                    ( นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ) 
              ผู้รายงานกิจกรรม 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
        ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
    หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

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

      
      
                  ลงชื่อ ............................................... 
                      ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



 

 

           
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 

สนองโครงการ  พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที ่6  มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                               ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก่าหนดชัดเจน 
                               ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
วันเวลา และสถานที่ในการด่าเนินการกิจกรรม   พฤษภาคม 2562 – เมษายน 2563  
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ่านวน  21,050  บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป   3,325   บาท   

        คงเหลือ  17,725    บาท           เกินงบประมาณ ..........-..............  บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
1.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และ

ร่วมก่าหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566)  
2.  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนร่วมกันเขียนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
ด้านปริมาณ 

1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนกรรมการ 
สถานศึกษา อย่างละ 5 คน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและก่าหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียน 

2.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  ( 2563-2566) 
3.  โรงเรียนมแีผนปฏิบัติการประจ่าปีการศึกษา 2563 

          ด้านคุณภาพ 
  1.  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  มีการน่าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  2.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบการรายงานโครงการถูกต้อง ครบถ้วนที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี 

3.  ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น 



 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
ครั้งที่ 1 จัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4 ปี (2563-2566 )  
 1)  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 

2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4 ปี (2563-2566 )  
3) ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายของโรงเรียน และให้โรงเรียนท่าหนังสือประกาศ 

  4) เตรียมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
5) ก่าหนดรูปแบบและทิศทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6) จัดท่าคู่มือประกอบการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ครั้งที่ 2 จัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีการศึกษา 2563 
1) ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  2) แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีการศึกษา 2563 
3) ก่าหนดรูปแบบและทิศทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  4) จัดท่ากรอบงบประมาณและประชุมพิจารณา 
5) จัดท่าคู่มือประกอบการจัดท่าแผนปฏิบัติการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและ
ภาคีเครือข่าย 

- ด่าเนินการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา  โดยนายประเสริฐ  ธานีรัตน์  ผู้อ่านวยการโรงเรียน 
- วิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียน 

  - ก่าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันกิจ เป้าประสงค์ 
- วิเคราะห์และเขียนความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม 
- ทบทวน/น่าเสนอ/วิเคราะห์/วิจารณ์ เพื่อน่าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนา 

  - จัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี เป็นรูปเล่ม 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท่าแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีการศึกษา 2563 

-บรรยายให้ความรู้ในการเขียนโครงการ 
- เขียนโครงการ/งาน ปี 2563 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์/เป้าประสงคม์าตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งชี้ 
- น่าเสนอโครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
- พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม 
- จัดท่ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563   
 
 



 

 

 
3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

3.1  ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 

 

3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  

เป้าหมาย สภาพความส่าเร็จ ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตัวแทน
นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนกรรมการ 
สถานศึกษา อย่างละ 5 คน มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและก่าหนดทิศทาง
การศึกษาของโรงเรียน 
2.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  
4 ปี  ( 2563-2566) 
3.  โรงเรียนมแีผนปฏิบัติการประจ่าปีการศึกษา 
2563 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

 
-ครูทุกคน ตัวแทนนักเรียน 
ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของโรงเรียน 
-มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 4 ปี 
-มีแผนปฏิบัติการประจ่าปี
การศึกษา 2563 

ด้านคุณภาพ 
1.  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  มีการน่าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
/ 
 
 
 

 

 
 

 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สภาพความส่าเร็จ ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน และร่วมก่าหนดทิศทางการศึกษาของ
โรงเรียนในการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 
4 ปี (2563-2566)  
2.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนร่วมกันเขียน
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทาง
การศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน 

/ 
 
 
 
 

   / 

 มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 
4 ปี ของโรงเรียน 
 
 
 
มีแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
2563 
 



 

 

เป้าหมาย สภาพความส่าเร็จ ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.  มีการรายงานผลการด่าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามรูปแบบการรายงานโครงการถูกต้อง 
ครบถ้วนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
3.  ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
จัดขึ้น 

/ 
 
 
/ 

  

 

3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
        1)  สรุปความพึงพอใจต่อการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน  โดยใช้แบบ

ประเมิน ผลปรากฏดังนี้ 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ความหมาย 
1.  เอกสาร/ข้อมูลประกอบการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา 4.27 0.68 ดี 

2.  การชี้แจงในการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา 4.33 0.6 ดี 

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการท่ากิจกรรม 4.37 0.6 ดี 

4.  ความเหมาะสมของสถานที่ 4.17 0.69 ดี 

5.  การมีส่วนรวมในการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา 4.60 0.49 ดีมาก 

6.  กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา 
     การศึกษาของโรงเรียน 4.47 0.62 

ดี 

เฉลี่ย 4.37 0.61 ดี 

จากตาราง จะเห็นได้ว่าการจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅     4.37 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์
และเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  มีความพึงพอใจมากที่สุด  (  ̅     4.60 )  และ ความพึง
พอใจในสถานที่จัดน้อยที่สุด คือ (  ̅     4.17 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        2)  สรุปความพึงพอใจในการจัดท่าแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ่าปี 2563   โดยใช้แบบประเมิน  
ผลปรากฏดังนี้ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ความหมาย 
1.  เอกสารประกอบการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563 4.39 0.49 ดี 

2.  การชี้แจงในการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563 4.29 0.63 ดี 

3.  ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการท่ากิจกรรม 4.13 0.71 ดี 

4.  ความเหมาะสมของสถานที่ 4.39 0.61 ดี 

5.  การมีส่วนรวมในการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563 4.65 0.48 ดีมาก 

6.  กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 4.61 0.49 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.41 0.57 ดี 

จากตาราง จะเห็นได้ว่าการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ 

มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅     4.41 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการมีส่วนรวมในการจัดท่า
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  (  ̅     4.65 )   และ ความพึงพอใจในความเหมาะสม
ของช่วงเวลาในการท่ากิจกรรมน้อยที่สุด คือ (  ̅     4.13 ) 
 

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของกิจกรรม     

  - ทุกคนมีส่วนรวมในการก่าหนดทิศทางในการจดการศึกษาของโรงเรียน และมีส่วนรวม
ในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

-  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566) 
-  มีแผนปฏิบัติการประจ่าปี 2563 

 

     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อจ ากัดของโครงการ/กิจกรรม 
- เนื่องจากช่วงที่มีการก่าหนดจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ่าปี 

2563 เป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  จึงไม่ได้จัดกิจกรรมรวมในห้อง
ประชุมพร้อมกันทั้งหมด  ด้วยข้อจ่ากัดของสถานที่และการป้องกันการระบาดของ
เชื้อไวรัส โควิด-19  จึงมีการแยกประชุมชี้แจงเป็นกลุ่มสาระ  มีการเก็บข้อมูลต่างๆ
ผ่านกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารและสื่อสารเก็บข้อมูลทางผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ  ท่าให้ข้อมูลที่ได้ล่าช้าไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก่าหนดไว้ 

 
 
 
 
 



 

 

      ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม/โครงการครั้งต่อไป 
   - 

 

         ลงชื่อ ………..……..………………………. 
                ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 

                                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

เสนอ  ผู้อ่านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 

 
        ลงชื่อ ............................................ 
        ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
    หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

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

      
      
                  ลงชื่อ ............................................... 
                      ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    ภาพประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

 
ร่วมวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน  และก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

     ร่วมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน 
โดยผู้อ านวยการโรงเรียน งานแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 

              



 

 

 
 

       คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
 

  
 

     
 

     
 
 
 
 
 

 



 

 

ภาพประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 
วันที่ 10 -12  มิถุนายน  2563   

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   
 
 

 
         ผอ.ประเสริฐ  ธานีรัตน์   มอบนโยบาย ชี้แจงทิศทาง จุดเน้น เป้าหมาย 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

      งานแผนงานโรงเรียน สรปุผลการการด าเนินการตามโครงการในรอบปีที่ผ่านมา 
และชี้แจงขั้นตอนในการจัดท าแผนปฎิบัติการ 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ภาพประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 
วันที่ 10 -12  มิถุนายน 2563   

 
 
 

ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ 

 

      
 

      
 

 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 

โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 
ลักษณะงาน / โครงการ   ปกต ิ
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 13 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 2 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที ่5 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 12                
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพยอม    มณีฉาย 
วันเวลา และสถานที่ในการด่าเนินการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   พ.ค.2562  มีนาคม  2563 
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ่านวน  1,142,800 บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป  784,602 บาท  

        คงเหลือ…………388,188……..บาท           เกินงบประมาณ .............-...........  บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด่าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1.งานสารบรรณ 
- รับ และลงทะเบียนหนังสือราชการให้
ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
-ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การ
ด่าเนินงานทันก่าหนดเวลา 
- แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะค้นหา 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 

 
- 
 

/ / ครูสุรีรัตน์ 
 

 



 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด่าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

- ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือ
ราชการเก่ียวกับหน่วยงานต่าง ๆ 

    

 2.งานวางแผนอัตราก าลัง 
- บรรจุ  สรรหา และแต่งตั้ง  
- จัดจ้างลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง  
ค่าจ้างจ้างลูกจ้าง  ยาม  พนักงานขับรถ  
แม่บ้าน 
-จัดจ้างครูชาวต่างชาติ 
-จัดจ้างครูสอนภาษาจีน 

 
1,011,400 

/ / ครูพยอม 

3.งานส านักงานกลุ่ม 
จัดท่า จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง 

3,893 / / ครูนพรัตน์ 

4.สารสนเทศ 
-จัดท่าทะเบียนประวัติบุคลากร 
-จัดท่าท่าเนียบครู 
-สรุปวันลา 
 

27,940 / / ครูอทิตตา   
ครูนพรัตน์ 
ครูปาริฉัตร 
ครูอุทัย 

6. เชิดชูเกียรติ์สร้างขวัญและก าลังใจ 
-จัดท่า ข้อมูลบุคลกรรับ    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ่าปี 
-.สร้างขวัญ ก่าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-ค่าด่าเนินการงานเกษียณอายุราชการ 
-จัดงานเลี้ยงส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

72,200 / / ครูปาริฉัตร 
ครูอทิตตา   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้การด่าเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ    และมีวัสดุ-

อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

          2. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 3.เพื่อให้การวางแผนอัตราก่าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอก    

 4.เพื่อช่วยส่งเสริมให้ขวัญก่าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน

เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
     ด้านปริมาณ     
 1 มีข้อมูลวางแผนอัตราก่าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยสามารถจัดการ
เรียน  ตรงวิชาเอก 
  2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     ด้านคุณภาพ          
         1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  
         2. บุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลของงานสารสนเทศในระดับดี  
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน 
1.2  เสนอกิจกรรมตามโครงการ 
1.3  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
1.4  ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
 
 



 

 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 2.1 จัดท่าปฏิทินปฏิบัติงานประจ่าปี 

2.2 สร้างและพัฒนาแบบฟอร์มเกี่ยวกับกลุ่มงาน 
2.3 จัดท่าข้อมูลครูและบุคลากร 
2.4 ป้ายท่าเนียบบุคลากร 
2.5  สรุปการลาของบุคลากร 
2.6      จัดท่าคู่มือการบริหารงานบุคคล 

3. ข้ันประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.3 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ สภาพความส่าเร็จ ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้การด่าเนินงานในฝ่ายบริหารงาน
บุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ    
และมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม 

  การด่าเนินงานในฝ่าย
บริหารงานบุคคลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ    และมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม 

2. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

3.เพื่อให้การวางแผนอัตราก่าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและให้
มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอก  

  การวางแผนอัตราก่าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาและให้มี
ข้าราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอก 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
สภาพความส่าเร็จ 

ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ขวัญก่าลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ 

  ส่งเสริมให้ขวัญก่าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาละส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 
3.4  ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  

เป้าหมาย สภาพความส่าเร็จ ผลการด่าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1 มีข้อมูลวางแผนอัตราก่าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดย
สามารถจัดการเรียน  ตรงวิชาเอก 
2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
ทะเบียนประวัติ และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ
บริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

   
ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่าย
บริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  
2. บุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการ
รับข้อมูลของงานสารสนเทศในระดับดี  

   
ระดับคุณภาพ ดี 

               
 
 
 
 
 



 

 

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

     -  บริหารงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน 
     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

     -  จัดท ากรอบงาน และ แบ่งขอบเขตการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  

- ผู้รับผิดชอบไม่มีความเข้าใจและความรู้ความช่านาญแความเข้าใจในกรอบของงาน 
      ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

-         -   เพ่ิมการประสานงาน และการติดตาม 
 
 

 
  ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                ( นางพยอม  มณีฉาย ) 

                         ผู้รายงานโครงการ 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
     - เพ่ือโปรดทราบ 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
           (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
        หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
      ................................................................................................  

................................................................................................  
 
                 ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                      (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ พัฒนางานด้านบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                                             การศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4 ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่  6 การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน  
                              องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่. 2 ตัวชี้วัดที ่2.2            
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ านวน  8,890 บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป 7,330 บาท  
        คงเหลือ………1,560………………..บาท           เกินงบประมาณ ........................  บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 

1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. งานคณะกรรมการนักเรียน 
3. งานสัมพันธ์ชุมชน 
4. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
5. งานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
6. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
8. งานเวรประจ าวัน 
9. งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์  
           1.  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
    3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
    4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุงสุดต่อ
ผู้เรียน 



 

 

    5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเวรประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ 
   6. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคณะกรรมการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    7. เพ่ือส่งเสริมให้งานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    8. เพ่ือพัฒนาให้งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
    9. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัมพันธ์ชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    10.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11. เพ่ือพัฒนางานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นประ 
 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
     ด้านปริมาณ     

1. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
     ด้านคุณภาพ          
  1.นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข  
   
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อก าหนดกิจกรรมที่จะจัดพัฒนาผู้ 
                    เรียน 
    1.1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานเพื่อออกแบบวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.3 รวบรวมงานจากผู้รับผิดชอบ 
1.1.4 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 
  2.1.ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ตลอดปีการศึกษา 
 ด าเนินงาน    

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 360 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสมโภช 
2 งานคณะกรรมการนักเรียน 1,230 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูกฤติมา 
3 งานสัมพันธ์ชุมชน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูกฤติมา 
4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสมโภช 
5 งานวินัยและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน 

1,200 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูทวีป 

6 งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสุชาติ 
7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูเย็นฤดี 
8 งานเวรประจ าวัน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสาคร 
9 งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 6,100 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูเย็นฤดี 
รวม 8,890    
 
3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนโดยด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดปีการศึกษา 
2562 

2. อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

 
 

 การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเกิด
ความคล่องตัวสามารถให้บริการผู้ที่เก่ียวข้องได้
อย่างทั่วถึง ร้อยละ 90 

3. ระบบบริหารจัดการงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 ระบบบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
ในระดับดี 

 
 



 

 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4. ระบบบริหารจัดการงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

 
 

 . พัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนโดยด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตลอดปีการศึกษา 2562 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 
 

5. ระบบบริหารจัดการงานเวร
ประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

 จัดพัฒนาระบบพัฒนาการด าเนินงานเวรประวัน 
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนงานเกี่ยวกับ
การด าเนินงานเวรประจ าวัน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ครูเวรประจ าวัน จัดท าสมุดบันทึกเวร น าเสนอ
ผลการปฏิบัติงานเวรประจ าวันต่อผู้บริหาร เก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานเวรประจ าวัน 
ประเมินผลและผลการประเมินไปปรับปรุงงานใน
ปีต่อไป 
 

6. ระบบบริหารจัดการงาน
คณะกรรมการนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

 จัดพัฒนาระบบพัฒนาการด าเนินงาน 
งานคณะกรรมการนักเรียน โดยแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานงานกรรมการนักเรียน และด าเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนตลอดปีการศึกษา 

7. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 

 จัดพัฒนาระบบบริหารจัดการงานกิจกรรมนอก
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนโดยด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตลอดปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



 

 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

8. งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน
ด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

 
 

 จัดพัฒนางานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนให้
ด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดท า
แผนงานและโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
ติดต่อประสานงานบริษัทจัดท าประกันอุบัติเหตุ
ให้กับนักเรียนทุกคน และเม่ือเกิดอุบัติเหตุกับ
นักเรียนผู้รับผิดชอบงานสวัสดิภาพนักเรียนจะ
เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้บริการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียนและผู้ปกครองในการเบิกจ่ายเงินชดเชย
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ประเมินผลการด าเนินงานและจัดเก็บข้อควร
ปรับปรุงไว้ในการด าเนินงานปีต่อไป 

9. ระบบบริหารจัดการงานสัมพันธ์
ชุมชนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัมพันธ์ชุมชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนงานและโครงการ 
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ตลอดปีการศึกษา 

10. ระบบบริหารจัดการงาน
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

 จัดพัฒนาระบบพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนงานและโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ และ
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม รายงาน
ผลและน าที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

11. เพ่ือพัฒนางานวินัยและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
ด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 
 

 จัดพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวินัยและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.1 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลและรับบริการ
จากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

 . ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลและรับ
บริการจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข 

 
 

 -ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
ครูผู้สอนทุกรายวิชาร้อยละ 100 
-ผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียน
ดีเด่นด้านต่างๆร้อยละ 16.47 
- ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองจ านวน 64 เหรียญทอง 
- ผู้เรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

- ทุกงานจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมส่วนหนึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
- ขาดอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเช่นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 
- กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาเรียนส่งผลกระทบกับนักเรียนและครูผู้สอน 

      ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- ต้องเพ่ิมงบประมาณให้ในบางกิจกรรม 
- ควรมีที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

 
 
 

  ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
          ( นางสมโภช  วังวิเศษกุศล. ) 
                    ผู้รายงานโครงการ 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
          

......................................................................................  
      ......................................................................................  
 
 
             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการ 
โครงการบริหารงานกิจการนักเรียน 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ  พัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 
ลักษณะงาน / โครงการ   โครงการปกต ิ     

   โครงการต่อเนื่อง  
สอดคล้องกลยุทธ์ของ สพม.12  ข้อที่  4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  6 ,  7 , 8 , 9 , 10   
สอดคล้องเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรฐานที่         2  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ,  2.6 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางพวงจิต กุลหาบ 
วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา   ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
สรุปค่าใช้จ่าย ได้รับการจัดสรร จ านวน   580, 244 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จ านวน  580, 244  บาท 
คงเหลือ  -  บาท   เกินงบประมาณ   - บาท 
ประกอบด้วย งาน/ กิจกรรม  ดังนี้ 
 -งานส านักงานกลุ่ม 
 -งานสารสารบรรณ 
 -กิจกรรมรักษ์สะอาด 
 -กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
 -งานสาธารณูปโภค 
 -งานห้องสมุด 
 -งานอนามัย ร.ร. 
 -งานโสตทัศนศึกษา 
 -งานประชาสัมพันธ์ 
 -งานสหกรณ์ 
 - งานโภชนาการ 
 -งานอาคารสถานที่ 
 -งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 -งานรักษาความปลอดภัย   

-งานยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนางานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.เพ่ือพัฒนางานให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและสถานศึกษา 

 



 

 

เป้าหมาย/ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ด้านปริมาณ 
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มั่นคง ปลอดภัย และเพียงพอกับผู้เรียนและบุคลากร  
2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงามทุกพ้ืนที่ 
3. ผู้เรียนและบุคลากรได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างทั่วถึง  
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ตามศาสตร์

พระราชา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก และให้บริการต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
 1.1  ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม บริหารทั่วไป 
 1.2  เสนอโครงการ 
 1.3  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
 2.1 ติดต่อ ประสานงาน ผู้เสนอโครงการ เพ่ือประชุม วางแผนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
 2.2 ด าเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมที่เสนอ 
3 ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
 3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มั่นคง 
ปลอดภัย และเพียงพอกับผู้เรียนและ
บุคลากร  

2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
สวยงามทุกพื้นที่ 

 
 
3.  ผู้เรียนและบุคลากรได้รับบริการ

จากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป
อย่างทั่วถึง  

/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
 

 -โรงเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่
มั่นคง ปลอดภัย และเพียงพอกับผู้เรียน
และบุคลากร  

-โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
สวยงามทุกพื้นที่ 

 
 
-ผู้เรียนและบุคลากรได้รับบริการจาก

หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป
อย่างทั่วถึง 

 
 
 



 

 

3.2 ผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มั่นคง 

ปลอดภัย และเพียงพอกับผู้เรียนและ
บุคลากร  

2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
สวยงามทุกพื้นที่ 

3.  ผู้เรียนและบุคลากรได้รับบริการจาก
หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไปอย่าง
ทั่วถึง  

 
/  
 
 
/ 
 
/ 
 

 -โรงเรียนมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่มั่นคงและ
ปลอดภัย พอเพียงกับผู้เรียนและ
บุคลากร ร้อยละ 98 

-โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
สวยงามทุกพื้นที่ ร้อยละ 96 

-ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับ
บริการจากหน่วยงานในกลุ่มบริหาร
ทั่วไปอย่างทั่วถึง ร้อยละ 98 

ด้านคุณภาพ 
1.เพ่ือพัฒนางานบริหารทั่วไปให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือพัฒนางานให้บริการเกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียนและสถานศึกษา 

 
/ 
 
/ 

 - งานบริหารทั่วไป มีการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ร้อยละ 95 

-งานบริหารทั่วไปได้พัฒนาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและ
สถานศึกษา ร้อยละ 95 

 
4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)  

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
-จากรายการประเมินนักเรียน และบุคลากร ที่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือ กิจกรรมในกลุ่มงานบริการ มีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก เป็นส่วนใหญ่ ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ 
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- งบประมาณในโครงการ หรือ กิจกรรม ในกลุ่มบริหารทั่วไป ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  เนื่องจากจะมี

กิจกรรม หรืองานเร่งด่วนที่ต้องท าตามนโยบาย หรือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
-ควรมีงบประมาณในการด าเนินงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้มากกว่านี้ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
-ต้องตั้งงบประมาณส าหรับไว้ส าหรับท างานตามตามนโยบาย หรืองานที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

 
 
 

ลงชื่อ................................................ 
(นางพวงจิต   กุลหาบ) 
   ผู้รายงานโครงการ 

 



 

 

เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
- เพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ลงชื่อ.............................................. 
       (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 

           หวัหน้าแผนงานโรงเรียน 
       ................................................................................. 
       ......................................................... ........................ 
 
 
        ลงชื่อ .................................................. 
         (นายประเสริฐ   ธานีรัตน์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12  
 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่ 4  สร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

ข้อที่ 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด และการเรียนรู้ตามศักยภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 ข้อที่ 4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน 
 ข้อที่ 6. การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ทั้งในและ
ต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 7. สภานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 9. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1-1.1.6     
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.12, 2.2.13         
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.17         

ลักษณะงาน / โครงการ งานต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาคร  เปาะทอง 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรร   จ านวน    357,454   บาท     งบประมาณท่ีใช้ไป  357,454  บาท 
                คงเหลือ   -  บาท           เกินงบประมาณ    - บาท 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อพัฒนางานบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชนและท้องถิ่น  
3. เพ่ือพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
4. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
6. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน 
7. เพื่อส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้สื่อ และนวัตกรรม 
8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
9. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ครอบคลุมและทั่วถึง 
10. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
11. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริการแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เป้าหมายโครงการ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการระดับมากที่สุด 

 
สรุปการด าเนินงานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1. ขั้นเตรียมการ(PLAN) 

-วางแผนงานบริหารและแผนงานวิชาการ จัดท าโครงการ/งาน 
2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละงาน รวมทั้งหมด 14 งาน  
3. ขั้นประเมิน (CHECK) 

3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3.2 ประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
3.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุงแก้ไข (ACTION) 
4.1 ผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อพัฒนางานบริหารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  

3. เพ่ือพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

5. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนา
ผู้เรียน 

7. เพื่อส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้
สื่อ และนวัตกรรม 

8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 

9. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ครอบคลุมและทั่วถึง 

10. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 

11. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

12. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริการแนะ
แนวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

 การบริหารงาน
วิชาการเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงาน

วิชาการ ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงาน

วิชาการระดับมากท่ีสุด 
 

 
/ 
 
/   
 

 ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 94 

 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงานวิชาการ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  พบว่า เป็นครูจ านวน 30 คน นักเรียน 50 คน และ

ผู้ปกครอง  40 คน  รวมทั้งหมด 120 คน   
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
4.55 มากที่สุด 

2 การส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.56 มากที่สุด 

3 การส่งเสริมให้ครูพัฒนาและผลิตสื่อ นวัตกรรมตามศักยภาพ 4.47 มาก 
4 การสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนและมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
4.47 มาก 

5 การส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

4.60 มากที่สุด 

6 การส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน 

4.40 มาก 

7 การส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการบริการทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน 

4.59 มากที่สุด 

8 การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ครอบคลุมและ
ทั่วถงึ 

4.40 มาก 

9 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.53 มากที่สุด 

 
 
 



 

 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
10 การพัฒนาและส่งเสริมการบริการแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
4.56 มากที่สุด 

11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 4.40 มาก 
12 การพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
4.57 มากที่สุด 

13 การพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4.53 มากที่สุด 

14 การส่งเสริมและการสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่ชุมชน 4.59 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.51 มากที่สุด 

 
4.4 จุดเด่นของกิจกรรม  
     -การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
4.5 จุดที่ควรพัฒนา    
      - จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
      - งบประมาณมีจ ากัด 
4.7 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
       - พัฒนางานการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
                  (นางสาคร  เปาะทอง) 
                     ผู้รายงานโครงการ 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

-  เพ่ือทราบ 
 

................................................ 
       (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 

 หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน  
                  .................................................................................. 

.................................................................................. 
 
                                                                            ................................................. 
                                                                                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ   ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง   
งาน /กิจกรรม      ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  4 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 10  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 
ลักษณะงาน / โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวปาริชาติ         เกตุแก้ว 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2562 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรร  จ านวน 25,000บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 14,900.....บาท 
         คงเหลือ 10,100 บาท    เกินงบประมาณ - บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์     

1.เพ่ือให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
2.เพ่ือบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ที่ปกติ  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

ด้านปริมาณ   
           มีการปรับปรุงซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
ด้านคุณภาพ 
 มีครุภัณฑ์  ที่สามารถใช้งานได้ปกติ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
 1.1 ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1.2 เสนอโครงการ 

1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
 1.5 ประชุมครูเพ่ือหารือและวางแผนการด าเนินการ 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 2.1   ประสานกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านครุภัณฑ์ ประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบลักษณะความ
ช ารุดของครุภัณฑ์ 

2.2   ท าบันทึก ขออนุมัติ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
2.2   ส่งซ่อม  จัดท าเอกสารรายงานขอจ้าง  



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

√  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

2. เพื่อบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ที่ปกติ  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

√  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการ   

ด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
           มีการปรับปรุงซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

 
√ 

 
 

ครุภัณฑ์ที่ซ่อมใช้
งานได้ 100% 

ด้านคุณภาพ 
มีครุภัณฑ์  ที่สามารถใช้งานได้ปกติ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 
√ 
 
 
 

 มีโทรทัศน์ เพื่อ
การจัดการเรียน
การสอนที่ใช้งาน
ได้ปกติทุก
ห้องเรียน 

         
3.3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม     เป็นบุคลากรและนักเรียน จ านวน ..30....  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  ...100... เพศชาย   จ านวน...5....คน  คิดเป็นร้อยละ ...16.67...เพศหญิง  จ านวน ..25..คน  คิดเป็น
ร้อยละ...83.33.... 
 

ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม 
ที ่ รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4.43 0.40 มากที่สุด 
2 ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4.34 0.45 มากที่สุด 
3 คุณภาพในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4.39 0.41 มากที่สุด 
4 การบริการหลังการซ่อม 4.38 0.44 มากที่สุด 
5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.42 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.43 มากที่สุด 



 

 

 จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ต่อ การบริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ โดยการท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ   ผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ  พึงพอใจมากท่ีสุด  ( ̅      4.40)    เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า 

อันดับหนึ่ง  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ พึง
พอใจมากที่สุด ( ̅     4.43 ) รองลงมา ความพึงพอใจโดยรวม ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด( ̅   4.42 ) ต่ าสุดคือ  ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด( ̅    4.34 )  
 
4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
- เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
- ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้เป็นการเฉพาะ ในการส ารวจ และด าเนินการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ทุกประเภทที่ยัง

ช ารุดอยู่ ภายในโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                   ( นางสาวปาริชาติ   เกตุแก้ว ) 
                ผู้รายงานกิจกรรม 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
       ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
      หัวหน้างานแผนงานโรงเรยีน 

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

.........................................................................................  
     
 
             ลงชื่อ ............................................... 
                           ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
มีการซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 
โครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลักษณะงาน / โครงการ    โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
สอดคล้องกลยุทธ์ของ สพม.12  ข้อที่  4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   5  พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
สอดคล้องเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี  8 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่     2     ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางพวงจิต กุลหาบ 
วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
สรุปค่าใช้จ่าย ได้รับการจัดสรร จ านวน     84,000  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป   จ านวน  84,000   บาท  
คงเหลือ   -  บาท   เกินงบประมาณ   - บาท 
วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาและการบริการเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้เรียนและบุคลกรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ด้านปริมาณ 
-โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าสืบค้นหาข้อมูล  30  เครื่อง 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียน และบุคลากรได้รับการบริการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน  (Plan) 
 1.1  ประชุมวางแผนภายในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 1.2  เสนอโครงการ 
 1.3  ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ ( Do)  
 2.1  ติดต่อ ประสานงาน กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชุมวางแผนด าเนินการ 
 2.2  ด าเนินการตามโครงการที่เสนอ 
 
 
 



 

 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

วัตถุประสงค์กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
-โรงเรียนพัฒนาระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
-โรงเรียนให้บริการระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 

 -โรงเรียนมีระบบการจัดหาและ
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

-โรงเรียนได้พัฒนาระบบ
เครือข่ายภายในโรงเรียน 

-โรงเรียนได้ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียน
และบุคลากรอย่างทั่วถึง 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
-โรงเรียนม ีการพัฒนาระบบระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

 
/  
 
 

 -ผู้เรียน และบุคลากรโรงเรียน
สามารถใช้  คอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต ได้  ร้อยละ 95 
 

ด้านคุณภาพ 
-โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-โรงเรียนให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่
ผู้เรียน บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
/ 
 
 
/ 
 

 -โรงเรียนสามารถให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 100 

-ผู้เรียนและบุคลากร สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 
95 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 การประเมินผลครั้งนี้ ได้สุ่มตัวอย่างนักเรียนในระดับม.1- 6  และบุคลากร  รวมทั้งหมด  70  คน  เพ่ือ
ตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดและผลสรุปในแต่ละประเด็นค าถามต่างกัน ซึ่งได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ และเทียบเกณฑ์ดังนี้ 
 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
 
ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ข้อที่ รายการประเมิน × S.D ความหมาย 

1
. 

โรงเรียนได้บริการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 4.
65 

0.
48 

มากที่สุด 

2
. 

โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับความต้องการ 4.
51 

0.
55 

มากที่สุด 

3
. 

บริการการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 4.
45 

0.
59 

มาก 

4
. 

โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.
48 

0.
53 

มาก 

5
. 

ความพึงพอใจในการสืบค้นข้อมูล 4.
56 

0.
50 

มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.
53 

0.
48 

มากที่สุด 

 
 จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  รายการประเมินการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยการตอบแบบสอบถาม ผลการ
ประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53)   
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่ 1  โรงเรียนได้บริการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด   อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.65 ) และข้อที่ 3 บริการการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ผลการประเมินเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ  มาก  ( X =4.45) 
 
 
 
 
 



 

 

 
4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)  

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
- จากรายการประเมินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายการผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมาก 
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- ควรระดมเงินทุนจากภายนอกให้มากขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
- งบสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่เพียงพอ ต้องขอรับงบบริจาคจากภายนอก 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
- ควรของบสนับสนุนจากภาครัฐ และงบบริจาคให้มากข้ึน 

 
 
 

ลงชื่อ................................................ 
         (นางพวงจิต   กุลหาบ) 
           ผู้รายงานโครงการ 

 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 

 
ลงชื่อ.............................................. 

           (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
                  หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 
            
      ................................................................................. 
      ................................................................................ 
       
 
       ลงชื่อ .................................................. 
        (นายประเสริฐ   ธานีรัตน์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


