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คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้เป็นการสรุปผล      

การกำกับ ติดตาม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ได้รับทราบ เอกสารรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน บทที่ 3 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และบทที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขอขอบคุณ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ       

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้ง

บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องเป็นอย่างดียิ ่ง และ         

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต่อไป งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
ตั้งอยู่เลขท่ี  105 หมู่ที่ 1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  

80130  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
โทรศัพท์ 075-449022  
โทรสาร  075-449296  
E-mail  kuankaeysutti@gmail.com 
Website www.kuankaeysutti.ac.th 
Facebook โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เรือสำเภา  
 

ความหมาย 
ตัวเรือ หมายถึง ความร่วมใจของมวลสมาชิกทุกคนในการพัฒนา  
ใบเรือ หมายถึง ความวิริยะ อุตสาหะที่จะฝ่าฟันอุปสรรค                    
สายรยางค์เรือ หมายถึง ความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 

 สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง 
น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง สุขุม หนักแน่น เข้มแข็ง 
เหลือง หมายถึง สีแห่งความสว่าง สดใส รุ่งเรือง 
น้ำเงิน-เหลือง หมายถึง ความเขม้แข็ง อดทน และสุขุมเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นยูงทอง เป็นไม้ที่สูงใหญ่ มีรากแก้วที่หยั่งลึกลงดิน มีดอกแดงอมเหลืองบาน 
สะพรั่งในฤดูกาลที่เหมาะสม 
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 ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน 
 คำขวัญของโรงเรียน  นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา ไม่มี 
 อัตลักษณ์  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
 เอกลักษณ์  “บรรยากาศดี มีน้ำใจ ใฝ่กีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
 

แผนที่สถานที่ตั้งโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จุดอ้างอิงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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วิสัยทัศน์ (VISION)  
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 1. มุ่งพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานน้อมนำ
ศาสตร์พระราชา 
 2. มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 3. มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 
 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. ครูทุกคนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
2. ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร้อยละ 95 เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารและ

พัฒนาโรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5. ผู้เรียนร้อยละ 60 ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ 

 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางบังอร  แป้นคง  
 
 2.2 จำนวนครูและบุคลากร  
 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 12 1 2 - 16 

   
 2.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
  

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จำนวน - 14 2 - 16 
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 170 คน 

  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 24 17 41 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 21 20 41 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 24 8 32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17 9 26 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 13 2 15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 11 15 

รวม 103 67 170 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีเขตพ้ืนที่บริการ หมู่ 1-6 ตำบลควนเกย อำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ 1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ี 42 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 
 1. อาคารเรียน 216ค. 216 ล.ป,29, 216 ก, 216   จำนวน 1 หลัง 
 2. อาคารเรียน CS213B      จำนวน 1 หลัง 
 3. อาคารอเนกประสงค์/ โรงอาหาร/ โรงฝึกงาน   จำนวน 2 หลัง 
 4. อาคารอเนกประสงค์/โรงฝึกงานอาคารหอประชุม 100/27  จำนวน 1 หลัง 
 5. บ้านพักครูกรมสามัญ      จำนวน 2 หลัง 
 6. บ้านพักครู ร.ย. 304/43     จำนวน 1 หลัง 
 7. บ้านพักครู 203/27      จำนวน 1 หลัง 
 8. ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27     จำนวน 2 หลัง 
 
6. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้มีกรอบ
ทิศทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2564 
ประกอบไปด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 52 โครงการ 129 กิจกรรม งบประมาณ 935,320 บาท 
แยกเป็นโครงการของกลุ่มบริหารงาน ดังนี้  

 1. กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 28 โครงการ 91 กิจกรรม งบประมาณ 325,000 บาท 
 2. กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล จำนวน 11 โครงการ 22 กิจกรรม  
งบประมาณ 488,580 บาท 
 3. กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 9 โครงการ 15 กิจกรรม งบประมาณ 32,580 บาท 
 4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 4 โครงการ 12 กิจกรรม งบประมาณ 56,580 บาท 
จากการต ิดตามและประเม ินผลโครงการตามแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปี การศ ึกษา 2564                      

มีการดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.77 
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บทที่ 2 

วิธีดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และสรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
1. การกำกับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน 
นโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

1.3 งานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ตามงานโครงการ กิจกรรม มอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงิน
งบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรม 
2. การนิเทศติดตาม 

2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงานโครงการ/ 
กิจกรรม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามงานโครงการ/กิจกรรม โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3 เล่ม 
และนำมามอบให้งานนโยบายและแผนงาน 1 เล่ม 

2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปงีบประมาณ 
3. การประเมินผล 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงานโครงการ/กิจกรรม 
3.2 กำหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

4. การจัดทำรายงานประจำปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน
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บทที่ 3  
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ตารางแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ทั้งสิ้น 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 
ยอดเงิน 
ที่ใช้ไป 

ยอดเงินคงเหลือ 
(รวม) 

ยอดเงิน 
ที่ใช้ไป 

(เงินอุดหนุน) 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

(เงินอุดหนุน) 

ยอดเงิน 
ที่ใช้ไป  
(พน.) 

ยอดเงิน
คงเหลือ 
(พน.) 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

งบอ่ืน ๆ 
/งบกลาง 

การจัดสรรงบประมาณ
ตามกลุ่มงาน 

479,320 325,800 153,520 
       

กลุ่มบริหารวิชาการ 60% 325,000 195,480 129,520 - 162713.50 162,286.50 67005 128,475 95,708.50 33,811.50 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
10% 

56,580 32,580 24,000 - 16,886 39,694 16,886 15,694 0 24,000 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10% 32,580 32,580 - - 125,814 -93,234 125814 -93,234 - - 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
งานบุคคล 10% 

32,580 32,580 - 456,000 282,393 206,187 282393.02 206,187 - - 

งบบริหาร 10% 32,580 32,580 - - 11,864 20,716 11,864 20,716 - - 

สนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา 

- - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 479,320 325,800 153,520 456,000 599,671 335,649 503,962 277,838 95,708.50 57,811.50 
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รายงานและประเมินผลงานโครงการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อกิจกรรม  1. จัดการเรียนรู้และสอนซ่อม/เสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 - ม.6 
      2. เข้าค่ายวิชาการ / ติว O-NET เชิญวิทยากรจากภายนอก 
               3. สอบ Pre-O-net  ชั้น  ม.3 และ ม.6 
               4. พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
 1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
 1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ข้อที ่1, 2 และ 3    
 1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 2 และ 3   
 1.5 สนองกลยุทธ์  สพม.นศ   ข้อที ่2  
 1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

2.3   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3     
  และเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมร  สินทวี  
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  กุมภาพันธ์  2565  

 ( ✓ ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน  13,785 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน      -      บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 จัดการเรียนรู้และสอนซ่อม/เสริม 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ม.1-ม.6 
-เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
-ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ ไม่มีการใช้
งบประมาณ ในการจัดการเรียนรู้และสอนซ่อม  

2 เข้าค่ายวิชาการ / ติว O-NET  เชิญวิทยากร
จากภายนอก 

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ไมเ่ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

วช. 1 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3 สอบ Pre-O-net  ชั้น  ม.3 และ ม.6 ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) แต่ได้จัดกิจกรรมติว O-NET  ชั้น 
นักเรียน ม.3 และ ม.6 โดยครูประจำวิชา 

4 พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
 8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
  (✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
  (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
  (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
 8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
  (  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
  (✓ ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
  (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
  (  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

  9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้น  
  9.2 ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 จัดแบ่งสลับเวลา การจัดการเรียนรู้และสอนซ่อมความรู้นักเรียน และสอนออนไลน์   เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
   ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
           (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
                    ตำแหน่ง คร ู                        หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
              25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 
 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการ  ปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 
    ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมการจัดทำเอกสารดำเนินการสอบแก้ตัว 
      2. กิจกรรมการจัดทำแฟ้มเอกสาร  
 1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
 1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1 
 1.4 สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อที ่2 
 1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่4  
 1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนปลอด 0 , ร , มส. โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากตัวนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูประจำ    
      วิชา บุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้ปกครองนักเรียน 
 2.3 เพ่ือแก้ปัญหาให้นักเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างเวลาเรียนที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 100   
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
 (✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 1,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน   -      บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. แบ่งกลุ่มแต่ละห้อง ทำตารางเป็นฐานส่งงาน นักเรียนไม่ติด 0, ร, มส. และ มผ. 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
 8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
  (✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
  (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
  (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

วช. 2 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              15 
 

 8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
  (✓) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะนักเรียนปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 
  (  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
  (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
  (  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
 
9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      นักเรียนปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
       - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
      ควรดำเนินการต่อเนื่อง 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
 ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 
      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
     ตำแหน่ง คร ู       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
               25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
        ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการ  วันวิชาการและกิจกรรมชุมนุม 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระ และกิจกรรมชุมนุม 
     2. กิจกรรมค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     3. กิจกรรมจัดทำป้าย  
1.1 ลักษณะโครงการ (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที ่1และ3  
1.4 สนองนโยบาย  สพฐ.    ข้อที่ 2และ 3  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ    ข้อที ่2  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1  

2.วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน 
2.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนรับทราบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ   

    2.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมต่าง ๆ                          
ที่โรงเรียนจัดขึ้น  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมร  สินทวี   
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  กุมภาพันธ์  2565 

( ✓ ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ    โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 16,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน     -      บาท 

 
 
 
 
 
 
 

วช.3 
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7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระฯ 

และกิจกรรมชุมนุมนำเสนอผลงาน 
ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรมชุมนุมเป็นรูปแบบออนไลน์     

2. ค่าอาหารว่างและเอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

- ป้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ป้ายพิธีเปิด 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(✓) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

ส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด 
กิจกรรม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นรูปแบบออนไลน์     
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
          (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
             ตำแหน่ง ครู                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 

 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

1. ชื่องาน/โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1, 2 และ 3    
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที ่2 และ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี กีฬา
และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมร  สินทวี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ    โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา, หน่วยงานภายนอก 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน   16,500   บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน       .-        บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค ์เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 

วช. 4 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
( ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(✓ ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

- 
10. ปัญหาและอุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

จัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์  นักเรียนร่วมกิจกรรมวัดความรู้จากหน่วยงานต่างๆ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
          (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
             ตำแหน่ง ครู                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 

 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการนิเทศภายใน 
    ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมทำตารางนิเทศครู 
                2. กิจกรรมการนิเทศ  

1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) บริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อที ่3 

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่3  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่3  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อ  
      เหตุการณ์  
2.2. เพื่อนำผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ                       
2.3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 550 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน  -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ทำตารางการนิเทศครู ตามเป้าหมาย 
2. ดำเนินการนิเทศตามตาราง ตามเป้าหมาย 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ์

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
       ได้ทราบปัญหาของครูผู้สอน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
       - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
      ควรดำเนินการต่อเนื่อง 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ชื่อกิจกรรม 1. ปรับปรุงหลักสูตร  

      2. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
      3. นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรในทุกกลุ่มสาระ 
      4. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

1.1 ลักษณะโครงการ ( ✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
          1.2 หน่วยงานผู้รับผดิชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 

1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1, 2 และ 3    
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที ่3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 และ 3 

2.วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อผู้เรียนและชุมชน     
2.2 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้

มีคุณภาพ 
     2.3 เพ่ือให้ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     2.4 เพ่ือให้ครูนำวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมร  สินทวี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  กุมภาพันธ์  2565 

( ✓ ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน    2,750   บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน        .-      บาท 
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7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. - ปรับปรุงหลักสูตร 

- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และเน้นกระบวนการคิด 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2. 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยผลงานของ
นักเรียนเอง จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น การใช้แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอน.  

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3. นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรในทุกกลุ่มสาระ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. 
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 

8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ.............................................. .................................................. 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องและเอ้ือต่อความต้องการของท้องถิ่น 
9.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  

10. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
- 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
          (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
             ตำแหน่ง ครู                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 

 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
ชื่อกิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ 
1.1 ลักษณะโครงการ ( ✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ  
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที ่1, 2 และ 3   
1.4 สนองนโยบาย  สพฐ.    ข้อที่ 2 และ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้ครูมีความพร้อมทางด้านสื่อ ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 

 2.2 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมร  สินทวี  
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ เสร็จสิ้นเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  กุมภาพันธ์  2565 

( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน  33,400  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน   21,335  บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ เอกสารประกอบการเรียน

การสอน 8 กลุ่มสาระฯ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓ ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 ครูมีความพร้อมทางด้านสื่อ ในการจัดการเรียนการสอน 
9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 

ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
          (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
             ตำแหน่ง ครู                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 

 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการงานวัดผลประเมินผล 
    ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องปริ้นสี ขาวดำ 
      2. กิจกรรมการจัดทำแบบ ปพ.1 ปพ.2 และปพ.3  

1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กลุม่บริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อที ่2 

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่4  
          1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที ่1 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 
2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
2.4 เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน   5,900  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 11,900  บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องปริ้นสี ขาวดำ ตามเป้าหมาย 
2. กิจกรรมการจัดทำแบบ ปพ.1 ปพ.2 และปพ.3 ตามเป้าหมาย 
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                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              31 
 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(✓) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ ราคาสูกว่าที่ขออนุมัติ 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      ได้อุปกรณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
      - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
      ควรดำเนินการต่อเนื่อง 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมค่าพาหนะครูออกแนะแนว 
      2. กิจกรรมมอบของที่ระลึก 
     3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
1.1 ลักษณะโครงการ       ( ✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 1 
1.4 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 1 
1.5 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
2.2 แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางคำคม ชาลี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 8,900 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 2,235 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมค่าพาหนะครูออกแนะแนว บุคลากรมีความสะดวกในการเดินทางเพ่ือ

ออกแนะแนว 
2. กิจกรรมมอบของที่ระลึก สร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนที่ออกแนะ

แนว 
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู 

และสถานศึกษา 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ....................................................................... .............................. 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 ได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมของโรงเรียน 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน  
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน  ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน 

              (นางคำคม ชาลี)                        (นางสมร สนิทวี)  
               ตำแหน่ง ครู                            หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           25 เมษายน 2565                                        25 เมษายน 2565                          
 

ลงชื่อ 
(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 

หัวหน้างานแผนงาน 
 

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

 

 

แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการเสริมทักษะกีฬา 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
     2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
     3. กิจกรรมดำเนินงานแข่งขันกีฬาสีภายใน 
     4. กิจกรรมดำเนินการแข่งขันกีฬาภายนอก    
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.5 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการเรียน การสอน อย่างเพียงพอ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 9,900 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 
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7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตาม

โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

3. กิจกรรมดำเนินงานแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4. กิจกรรมดำเนินการแข่งขันกีฬาภายนอก ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 นักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
9.2 นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา 
9.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
9.4 นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
9.5 นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
9.6 นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการเรียน การสอน อย่างเพียงพอ 
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10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 จัดกิจกรรมในรปูแบบออนไลน์ หรือเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 
 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการงานรับนกัเรียนใหม่  
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
     2. กิจกรรมการจัดทำเอกสารการรับนักเรียน 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565  
 2.2 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สะดวกต่อการนำมาใช้ในการบริหารจัดการ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 3,800 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง   จำนวน   987 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565 อย่างทั่วถึง 

2. กิจกรรมการจัดทำเอกสารการรับนักเรียน ระบบการรับนักเรียนมีความสะดวกต่อการ
นำมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 การรับนักเรียนชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
    (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง)                     (นางสมร  สินทวี) 

             ตำแหน่ง  ครู       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565              

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการงานรับนักเรียนใหม่ 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการงานรับนักเรียนใหม่ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
    ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  

1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อที ่4 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2  

          1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
          2.1 เพ่ือจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการใช้งาน 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนิดา ยีสมัน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 8,250 บาท 
6.2 ทีใ่ช้จ่ายจริง    จำนวน 4,260 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์ต่าง ๆ ตามเป้าหมาย 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ  
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      ได้หมึกพิมพ์มาใช้ในการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
       - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
      ควรดำเนินการต่อเนื่อง 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
      2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
     3. กิจกรรมประกวดเรียงความ 
     4. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 
     5. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
     6. กิจกรรมวันภาษาไทย 
              7. กิจกรรมรักการอ่าน 
     8. กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยกับหน่วยงานอื่น  
1.1 ลักษณะโครงการ       (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 1 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนภาคภูมิใจในภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
2.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางคำคม ชาลี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 3,300 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 2,293 บาท 
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7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน นักเรียนมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือเพ่ือน 
2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพ่ิม

มากขึ้น 
3. กิจกรรมประกวดเรียงความ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

5. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

6. กิจกรรมวันภาษาไทย ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

7. กิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือเพ่ิม
มากขึ้น 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ........................................................................... ......................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
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9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
9.2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน  
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่น 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน  ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน 

              (นางคำคม ชาลี)                        (นางสมร สนิทวี)  
               ตำแหน่ง ครู                            หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           25 เมษายน 2565                                        25 เมษายน 2565                          
 

ลงชื่อ 
(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 

หัวหน้างานแผนงาน 
 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
    2. กิจกรรมจัดซื้อ จัดทำ ซ่อมบำรุง สื่อ การจัดการเรียนรู้ 

1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผานิต ษรเดช 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 1,760 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 1,215 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา

คณิตศาสตร์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรมจัดซื้อ จัดทำ ซ่อมบำรุง สื่อ การจัดการ
เรียนรู้ 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(   ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ.....................................................................................................  
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
9.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
9.3 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
  นักเรียนบางคนยังไม่สามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ได้ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนเป็นรายกรณีแบบ On Site หรือ On Hand 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

       (นายผานิต  ษรเดช)                       (นางสมร  สินทวี) 
   ตำแหน่ง ครู          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                    25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์ 
     2. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
     3. กิจกรรมแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ 
     4. กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
     5. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน   
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1 และ 3  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 และ 2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.7 เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
2.8 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.9 เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
2.10 เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริง และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรอุมา  เกื้อกลู 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

( ✓ ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 4,950 บาท 
6.1 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 3,824 บาท 

 
 
 
 
 

วช. 15 
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7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการ

สอน และทำสื่อประกอบการสอน 
2. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม และมีทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
3. กิจกรรมแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4. กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 

8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
( ✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
( ✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความสามารถของแต่ละคน 
9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
9.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
9.4 นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริงและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
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11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 จัดกิจกรรมในรปูแบบออนไลน์ หรือจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวอรอุมา  เกื้อกูล)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการ  งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
                         2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
      3. กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา 

1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อที ่3 

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2  
          1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพื่อให้ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
2.2  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา และวันอาเซียน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคี ทำงานเป็นกลุ่ม  
2.4 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น      

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,750 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 2,100 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตามเป้าหมาย 
2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

วช. 16 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ  
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      ได้เผยแพร่ความรู้และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
      - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
      ควรดำเนินการต่อเนื่อง 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา   
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 และ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านพลศึกษา 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ มีเจคติที่ดีต่อการรักษา และปรับปรุงสุขภาพของตัวเอง ครอบครัว
และชุมชน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย และความกล้าแสดงออก 
2.5 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 5,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. .................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9.2 นักเรียนมีความเข้าใจการดูแลสุขภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
9.3 นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา 
9.4 นักเรียนมีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด และกล้าแสดงออก 
9.5 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน อย่างเพียงพอ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 จัดกิจกรรมในรปูแบบออนไลน์ หรือจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 
 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อกิจกรรม การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการขับร้องเพลงที่ดี และมีความไพเราะ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวิทย์  เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมประกวดการขับร้องเพลง ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 นักเรียนมีทักษะการขับร้องเพลงทีดี และมีความไพเราะ 
9.2 นักเรียนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 จัดกิจกรรมในรปูแบบออนไลน์ หรือจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 

ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 
      (นายวราวิทย์  เจริญสุข)                      (นางสมร  สนิทวี) 

   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการ งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อประกอบการเรียนการสอน 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุม่บริหารวิชาการ  
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย   ข้อที ่2  

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
     2.1 เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร  

2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็ม 
ศักยภาพ  

     2.3 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน        

3. ผู้รับผดิชอบโครงการ นางกาญจนา ช่วยคง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  เริ่มเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  กุมภาพันธ์  2565 
      ( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน  4,400  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง             จำนวน   4,400  บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์สื่อประกอบการเรียน

การสอน 
สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ทีไ่ด้จากการดำเนินงานโครงการ 

    9.1 มีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอ  
    9.2 จำนวนนักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
- 

12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
  
 

ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงาน 
       (นางกาญจนา ช่วยคง)                                (นางสมร  สินทวี) 

             ตำแหน่ง ครู                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                          25 เมษายน 2565 
 

 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/ โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) 
     2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day 
     3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
     4. กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ    
      ภาษานั้น ๆ  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 4,400 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 1,500 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) นักเรียนมีศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรม
ของภาษานั้น ๆ 

วช. 20 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4. กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ปรับรูปแบบกจิกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
    (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง)                     (นางสมร  สินทวี) 

             ตำแหน่ง  ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565 

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              74 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการ 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ   
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมอาชีพต่าง ๆ ด้านอาหาร ขนม 
     2. กิจกรรมอาชีพงานประดิษฐ์ 
       3. กิจกรรม 1 คน 1 ดนตรี   

    4. กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา   
1.1 ลักษณะโครงการ  ( ✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที ่1   
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที ่2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะพ้ืนฐานด้านดนตรี กีฬาและอาชีพ 
     2.2 เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามท่ีผู้เรียนสนใจและถนัด 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมร สินทวี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 

( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 22,385 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน  3,470   บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมอาชีพต่าง ๆ ด้านอาหาร ขนม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2. กิจกรรมกิจกรรมอาชีพงานประดิษฐ์   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3. กิจกรรมกิจกรรม 1 คน 1 ดนตรี   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
4. กิจกรรมกิจกรรม 1 คน 1 กีฬา   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
 

วช. 21 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะพ้ืนฐานด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ 
       9.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด 
       9.3 ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ   
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
          นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น  และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมที่บ้าน 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
          (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
             ตำแหน่ง ครู                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 

 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหนา้งานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              78 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการ 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ 

อาชีพด้านอาหารและขนม 
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อาชีพการเพาะกล้าไม้ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพจับจีบผ้าอเนกประสงค์ 
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อาชีพงานประดิษฐ์ (ต่อ) 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการต้านทุจรติศึกษา 
    ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนหลักสูตรต้านทุจริต  

1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อที ่3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่1  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือสร้างพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ “คุณลักษณะ 5 ประการ ” 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาคุณลักษณะ 5 ประการ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจคุณลักษณะ 5 ประการ สู่การปฏิบัติ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกิจกรรมโครงการหลักสูตรต้านทุจริต 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนิดา ยีสมัน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 800 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน  -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมตอบแบบสอบถามต้านทุจริต

ศึกษา 
ตามเป้าหมาย 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์(ตำ่กว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ  
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      ได้เผยแพร่ความรู้และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
      - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
  ควรดำเนินการต่อเนื่อง 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 
1. ชื่องาน/ โครงการตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ 
     2. กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่1 และ 5 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือสร้างพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา” 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์ของพระราชาและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกิจกรรมศาสตร์แห่งพระราชา 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 5,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 5,000 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์ของพระราชาและน้อม

นำไปสู่การปฏิบัติ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- ผู้เรียนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กิจกรรมศาสตร์แห่งพระราชา 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 ผู้เรียนไดศ้ึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การ
รวมกลุ่มจัดกิจกรรมต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่าง
เคร่งครัด 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 11.1 ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 
 11.2 ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
อย่างเคร่งครัด 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
    (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง)                     (นางสมร  สินทวี) 

             ตำแหน่ง  ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565 

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
     2. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ            
                  การเรียนการสอน 
1.1 ลักษณะโครงการ (    ) โครงการต่อเนื่อง     (✓) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 และ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือจัดหา และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีภายในโรงเรียน  
 2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครู สร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 17,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 7,625 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อ และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
- ครู สร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
- ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความ
ในการจัดการเรียนการสอน 

วช. 24 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความพร้อมใน
การใช้งานตลอดเวลา 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความในการจัดการเรียนการสอน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการเรียน
การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ สื่อและนวัตกรรมจึงพัฒนาในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ครูยังขาดความชำนาญใน
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 11.1 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 11.2 ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ในการสร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
    (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง)                     (นางสมร  สินทวี) 

             ตำแหน่ง  ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565 

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
       (COVID-19)  
    ชื่อกิจกรรม  1. การจัดการเรียนการสอน 
                         2. จัดเตรียมอาคาร สถานที่ อ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ 
                         3. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่เหลวสำหรับ 

     ล้างมือ    
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.        ข้อที ่1 

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ     ข้อที ่4  
          1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที ่1  และ 2          
2. วัตถุประสงค์โครงการ    
          2.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 
 2.2 เพ่ือคัดกรองครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2.3 เพ่ือจัดเตรียมอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
 2.4 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม 

และสังคมแก่นักเรียน 
2.5 เพ่ือจัดเตรียมอ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์และน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับ
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน, นางสาวประภาพร วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
 

วช. 25 
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6. งบประมาณ  
6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน  93,020  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน  86,500  บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. การจัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, 

On-Hand และ On-Demand ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามศักยภาพและความพร้อม
ของผู้เรียน 
- นักเรียนความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและสังคมแก่นักเรียน 

2. จัดเตรียมอาคาร สถานที่ อ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้าง
มือ 

มีอ่างล้างมือ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ที่
พร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

3. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจ
ลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่เหลวสำหรับล้างมือ    
 

- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดกรองครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
- มีอุปกรณ์ล้างมือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์
และน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับทำความ
สะอาดฆ่าเชื้อโรค เพียงพอในการใช้งาน 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ  
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      9.1 นักเรียนเรียนตามรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 9.2 นักเรียน ครูและบุคลกร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 9.3 นักเรียนมีความตระหนักและมีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 9.4 นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
     โครงการควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นางสาวชนิดา  ยีสมัน)                      (นางสมร  สนิทวี) 
 ตำแหน่ง คร ู       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

        25 เมษายน 2565                                           25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                                     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1.ชื่องาน/โครงการ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
1.1 ลักษณะโครงการ ( ✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ  
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่ 1, 2 และ 3   
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่  2 และ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่ 2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่ 1 

2.วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและใช้ชีวิตร่วมกัน 
 2.2 เพ่ือทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมร  สินทวี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ์  2565 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 17,000  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน     .-       บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมค่าอุปกรณ์ในพิธีฝึกอบรม ไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค ์เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. กิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากร 
3. กิจกรรมค่าป้ายกิจกรรม 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(✓) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

          นักเรียนมีประสบการณ์ในการ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  
10. ปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

จัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์  เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ   
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกจิกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                ผู้รายงาน       ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน                     
          (นางสมร  สินทวี)                              (นางสมร  สินทวี) 
             ตำแหน่ง ครู                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        25 เมษายน 2565                                      25 เมษายน 2565 

 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชุมนุม 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมชุมนุม 
1.1 ลักษณะโครงการ (   ) โครงการต่อเนื่อง     (✓) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 4 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 15,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน   3,045 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมชุมนุม - มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเข้า

ร่วมตรงตามความถนัดและความสนใจ 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความในการจัดการเรียนการสอน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดกิจกรรม
ชุมนุมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
  ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 

          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
    (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง)                     (นางสมร  สินทวี) 

             ตำแหน่ง  ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565 

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
     2. กิจกรรมการฝึกภาคสนาม 
     3. กิจกรรมการอบรม ประชุมและสัมมนา 
     4. กิจกรรมจัดซื้อเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   
1.1 ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื่อง (✓) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ในวิชาทหาร 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตาม 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 4,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาวิชาทหารมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี

ขึ้น พร้อมทดสอบในภาคปฏิบัติ 
2. กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ ความสามารถ 

วิชาทางด้านการทหาร 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมการอบรม ประชุมและสัมมนา 

 
ผู้กำกับ และนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ 
ประสบการณ์ และทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. กิจกรรมจัดซื้อเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชา
ทหาร 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

( ✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ...................................................................................................... 
( ✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ทีไ่ด้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ในวิชาทหาร 
9.2 นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย มีภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี 
9.3 นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อ
สังคม 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
ควรตระหนักในเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อระหว่างการฝึกภาคปกติ และภาคสนาม  
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                      (นางสมร  สนิทวี) 
   ตำแหน่ง ครู        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 
 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
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รายงานและประเมินผลงานโครงการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการ บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
1.1 ลักษณะโครงการ (   ) โครงการต่อเนื่อง (✓) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที ่3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่6 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม 
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน 
การทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผานิต ษรเดช 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,000 บาท 
6.4 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน      -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

งบ. 1 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(    ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ.................................................................................................................. 
(    ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
- 

10. ปัญหาและอุปสรรค 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือเรียนรู้ผ่านแพลทฟอร์มต่าง ๆ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
   ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

           (นางผานิต  ษรเดช)                     (นางผานิต  ษรเดช) 
   ตำแหน่ง ครู       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 
 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่องาน/โครงการพัฒนาแผนงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมพัฒนาการบริหาร และการจัดการของงานแผนงาน 
     2. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
1.1 ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื่อง (✓) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 6 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารและการจัดการของงานแผนงานให้เป็นระบบ 
2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
2.3 เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

( ✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 3,000 บาท 
6.4 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 2,060 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาการบริหาร และการจัดการของงาน

แผนงาน 
โรงเรียนมีพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ของงานแผนงานให้เป็นระบบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานที่
ชัดเจนเป็นระบบ 

 
 

งบ. 2 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 โรงเรียนพัฒนาการบริหารและการจัดการของงานแผนงานให้เป็นระบบ 
9.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
9.3 โรงเรียนมีระบบการติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืน เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดของโรค   
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                      (นางผานิต  ษรเดช) 
   ตำแหน่ง ครู                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 
 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หวัหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.1 ลักษณะโครงการ       (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 6 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือติดตาม กำกับการใช้งานพัสดุของกลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน 
2.2 เพ่ือพัฒนาและบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันท์นภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเม่ือ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 1,750 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ มีพัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้เพียงพอในสำนักงาน 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(   ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ตำ่กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
บุคลากรมีอุปกรณ์สำนักงานใช้อย่างเพียงพอ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน  
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน  ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน 

    (นางนันท์นภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ)            (นางผานิต ษรเดช)  
               ตำแหน่ง ครู                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
           25 เมษายน 2565                                        25 เมษายน 2565                          
 

ลงชื่อ 
(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 

หัวหน้างานแผนงาน 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการซ่อมแซม พัสดุ และครุภัณฑ์ 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.1 ลักษณะโครงการ       (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 6 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือติดตาม กำกับการใช้งานพัสดุของกลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน 
2.2 เพ่ือให้พัสดุทุกรายการ สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงดูแลอย่างต่อเนื่อง อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะแก่การ เหมาะแก่
การปฏิบัติงาน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันท์นภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(   ) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 42,580 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน      -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ และครุภัณฑ์ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    )  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(    ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ.................................................................................................................. 
(    ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 
9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

- 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 -  
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน  ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงาน 

    (นางนันท์นภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ)            (นางผานิต ษรเดช)  
               ตำแหน่ง ครู                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
           25 เมษายน 2565                                        25 เมษายน 2565                          
 

ลงชื่อ 
(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 

หัวหน้างานแผนงาน 
 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนางานการเงินและบัญชี 
ชื่อกิจกรรม จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 3  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
2.2 มีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ 
2.3 มีวัสดุการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ 
2.4 เพ่ือให้มีวัสดุ ในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิรา เหมทานนท์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,500  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 1,100  บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. จัดซื้อนํ้าหมึกพิมพ์ มีวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
2. จัดซื้อแฟมเอกสาร มีวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
3. จัดซื้อสมุดบัญชี มีวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
4. จัดซื้อตรายาง มีวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
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                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              119 
 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(    ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................................................................ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 มีวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
9.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
- 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ                       ผู้รายงาน  ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงาน 

         (นางสุทธิรา เหมทานนท์)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
                ตำแหน่ง ครู               หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
              25 เมษายน 2565                            25 เมษายน 2565                           

 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่3 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่3 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผานิต ษรเดช 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 52,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 34,025 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน 

บุคคล 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ในการพัฒนา
งาน 

2. ค่าเดินทางไปราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพตลอดเวลา 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(    ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................................................................ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนเป็นที่

ประจักษ์จากผลงานครูและนักเรียน  
10. ปัญหาและอุปสรรค 

การอบรมพัฒนาครูบางหลักสูตรไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ       ผู้รายงาน  ลงชื่อ       ผู้รับรองรายงาน 

            (นางผานิต  ษรเดช)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
                ตำแหน่ง ครู               หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
              25 เมษายน 2565                            25 เมษายน 2565                           

 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
การอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนและการจัดการเนื้อหาห้องเรียนออนไลน์  
ด้วย Google Classroom และ google Form 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการอบรมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมค่าวิทยากร 

          2. กิจกรรมการจัดทําเอกสาร และปายไวนิล 
          3. กิจกรรมค่าอาหาร 

1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่3 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อทบทวนความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ
สมศ. 
2.3 เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ สอดคล้อง
กับ สภาพปัญหา และความจำเป็นของสถานศึกษา ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผานิต ษรเดช 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 10,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน     -     บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ค่าวิทยากร ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. ค่าเอกสาร และป้ายไวนิล ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

งบ. 8 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              126 
 

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
(COVID-19) 

3. ค่าอาหาร 

 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 

8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(    ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................................................................ 
(    ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
- 

10. ปัญหาและอุปสรรค 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือเรียนรู้ผ่านแพลทฟอร์มต่าง ๆ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงาน 

            (นางผานิต  ษรเดช)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
                ตำแหน่ง ครู               หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
              25 เมษายน 2565                            25 เมษายน 2565                           

 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ์  

          2. กิจกรรมจัดซื้อทะเบียนรับหนังสือ 
               3. กิจกรรมจัดซื้อซองใส่เอกสาร 

1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 4 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่3 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่4 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้มีเอกสาร แบบพิมพ์ และอุปกรณ์พอเพียงแก่การปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
2.3 เพ่ือให้มีระบบการจัดเก็บ และค้นหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิรา  เหมทานนท ์
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเม่ือ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 5,000  บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 3,710  บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ์  มีน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์เอกสาร

อย่างเพียงพอ 
2. กิจกรรมจัดซื้อทะเบียนหนังสือรับ มีทะเบียนรับหนังสือเพียงพอ 
3. กิจกรรมจัดซื้อซองใสเอกสาร มีซองใส่เอกสารเพียงพอ 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(   ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

มีเอกสาร เกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ            ผู้รายงาน  ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงาน 

         (นางสุทธิรา   เหมทานนท์)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
                ตำแหน่ง ครู          หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
              25 เมษายน 2565                            25 เมษายน 2565                           

 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร 

          2. กิจกรรมจดัซ้ือแฟ้มเอกสาร 
          3. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์ 

1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่6 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีข้อมูลเป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.2 เพ่ือจัดระบบงานสารสนเทศ ให้ง่ายต่อการดำเนินการและนำไปใช้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผานิต ษรเดช 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 2,486 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ในการพัฒนา

งาน 
2. กิจกรรมจดัซื้อแฟ้มเอกสาร มีแฟ้มสำหรับจัดเอกสารสำหรับใช้ในการเก็บ

ข้อมูล 
3. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์ มีหมึกพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์เอกสารสำหรับใช้

ในการเก็บข้อมูล 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(   ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

มีเอกสาร เกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              133 
 

12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงาน 

          (นางผานิต  ษรเดช)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
              ตำแหน่ง ครู          หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
           25 เมษายน 2565                            25 เมษายน 2565                           

 
 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการจ้างครูสาขาวิชาขาดแคลน 
ชื่อกิจกรรม จ้างครูสาขาวิชาขาดแคลน 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการสอนอย่างเพียงพอ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผานิต ษรเดช 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 210,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 190,500 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจ้างครูสาขาวิชาขาดแคลน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ในการพัฒนา

งาน 
8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 

8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
( ✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(     ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(     ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(    ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................................................................ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 มีครูผู้สอนครบตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
9.2 ครูผู้สอนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
- 

12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 
ลงชื่อ       ผู้รายงาน  ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงาน 

            (นางผานิต  ษรเดช)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
                ตำแหน่ง ครู               หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
              25 เมษายน 2565                            25 เมษายน 2565                           

 
ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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รายงานและประเมินผลงานโครงการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ช่ืองาน/โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
     2. กิจกรรมห้องสหกรณ์ 

          3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 4  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 6  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
       2.1 เพ่ือให้การบริหารงานมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ  

2.2 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวราวิทย์  เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565  

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ    

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 3,500 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. กิจกรรมห้องสหกรณ์ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

บท. 1 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
         9.1 การบริหารงานในโรงเรียนเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
         9.2 การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
   ตำแหน่ง ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              143 
 

แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1.ชื่องาน/โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2   
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 4 

  1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่6  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2  

2.วัตถุประสงค์โครงการ 
          2.1  เพ่ือให้สาธารณูปโภคใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  
          2.2  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของโรงเรียน  
         2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวราวิทย์ เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 7,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 7,000 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุด  บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้งานวัสดุ 

อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 

8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
       การใช้บริการสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพและ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 

ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 
       (นายวราวิทย์  เจริญสุข)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

   ตำแหน่ง ครู           หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการซ่อมแซมค่าสาธารณูปโภค 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ช่ืองาน/โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ 

ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงอาคารเรียน ประปา และระบบไฟฟ้า 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 1  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 5  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
        2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน บริเวณโรงเรียน 
   สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
         2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวราวิทย์  เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565    

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.3 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 4,000 บาท 
6.4 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 4,000 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ปรับปรุงอาคารเรียน ประปา และระบบไฟฟ้า  อาคารเรียน ห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              147 
 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
       9.1 อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น  
   ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
      9.2 สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
     9.3 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อยเกินไป 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
      ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 

ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 
       (นายวราวิทย์  เจริญสุข)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

   ตำแหน่ง ครู          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
          25 เมษายน 2565                                   25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและห้องปฏิบัติการ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ช่ืองาน/โครงการงานโสตทัศนูปกรณ์ 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจัดซื้อถ่านไฟ 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป. 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 4 

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่2  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
         2.1 จัดให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยในการบริการครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ  
        2.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกอบรม  
       2.3 จัดให้มีกล้องถ่ายรูปไว้บริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวราวิทย์  เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565    

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 1,420 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อถ่านไฟ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

บท. 4 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
       9.1 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยในการบริการครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ  
     9.2 อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม  
    9.3 มีรูปถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือนำไปเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 
       (นายวราวิทย์  เจริญสุข)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

   ตำแหน่ง ครู           หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
          25 เมษายน 2565                                    25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หวัหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ช่ืองาน/โครงการงานห้องสมุด 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์จัดบอร์ด 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่2  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
          2.1 เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมความรู้ของทุกคนในโรงเรียน  
         2.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้ห้องสมุดในการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
         2.3 เพ่ือให้บริการด้านเอกสารที่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันท์นภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเม่ือ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 1,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -     บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษAA และอุปกรณ์

จัดบอร์ด  
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

บท. 5 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
    9.1 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ช่วยในการศึกษาค้นคว้า  
    9.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
   9.3 นักเรียนได้รับบริการปริ้นท์เอกสารที่เร่งด่วนทางการเรียน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 

ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 
    (นางนันท์นภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

   ตำแหน่ง ครู          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
          25 เมษายน 2565                                    25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการงานห้องสมุด 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน 
     2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล  
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที ่1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่1 

          1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 1  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
       2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองมากข้ึน  
       2.2 มียาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการนักเรียนในการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
       2.3 เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจสุขภาพตนเองมากข้ึน  
      2.4 เพ่ือเป็นการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในด้านสุขภาพและนำความรู้ไปเผยแพร่ 
       กับชุมชน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางคำคม  ชาลี 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,660 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 1,000 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน มียาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการนักเรียนใน

การรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2.  กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

บท. 6 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ....................................................... ............................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
      9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองมากข้ึน  
     9.2 นักเรียนความตระหนักและใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น  
    9.3 นักเรียนปฏิบัติตนที่ถูกต้องในด้านสุขภาพและนำความรู้ไปเผยแพร่กับชุมชน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

           (นางคำคม  ชาลี)                          (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
  ตำแหน่ง ครู          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

          25 เมษายน 2565                                    25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ชื่อกิจกรรม 1. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
     2. สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
1.1 ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน) กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 4  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 4 และ 6 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ต่อนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ ติดตามกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนได้สะดวก 

ยิ่งขึ้น 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานทีจ่ัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 5,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 3,710 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร

ของโรงเรียน ต่อนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง 
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                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              160 
 

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ทั่วถึง 
- ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและ
บุคคลภายนอก เข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ 
ติดตามกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
 9.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 9.2 ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลภายนอก เข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ ติดตามกิจกรรม  

ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนได้สะดวก 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดทำป้ายแบนเนอร์ สาร
ประชาสัมพันธ์ และการจัดการเว็บไซต์ 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 
 
          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
    (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

             ตำแหน่ง  ครู         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
         25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565              

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 2  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่3  
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่3  
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 2  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
          2.1 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
          2.2 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน  
          2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวราวิทย์ เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565    

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 2,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน    -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ................................................................. ..................................... 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
     9.1 เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    9.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
        (นายวราวิทย์  เจริญสุข)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

             ตำแหน่ง  ครู         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
         25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565              

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 
     2. กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ 
     3. กิจกรรมตรวจความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและมอบเกียรติบัตร 
1.1 ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื่อง (✓) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่2  

           1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที ่3 และ 5                                               
           1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่2 และ 3  
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความรู้ความ
เข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  
2.2 เพ่ือให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวราวิทย์ เจริญสุข 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565    

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 6,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 4,088 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด มีวัสดุ และอุปกรณ์เพียงพอในการทำความ

สะอาดบริเวณโรงเรียน 
2. กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ  คร ูนักเรียนและบุคลากร มีความรู้ความ

เข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะ และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  

บท. 9 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมตรวจความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบและ

มอบเกียรติบัตร  
- คร ูนักเรียนและบุคลากร สามารถทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบในการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ...................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
9.1 ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และ
ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง  

       9.2 ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  
       9.3 โรงเรียนปลอดขยะ 
10. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
 

          ลงชื่อ         ผู้รายงาน      ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงาน 
        (นายวราวิทย์  เจริญสุข)                   (นางกาญจนา  ช่วยคง) 

             ตำแหน่ง  ครู         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
         25 เมษายน 2565                      25 เมษายน 2565              

 
ลงชื่อ         

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
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รายงานและประเมินผลงานโครงการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และพิธีการ 
     2. กิจกรรมงานวินัยนักเรียน 
     3. กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย    
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่2 และ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
   2.4 เพ่ีอให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดี 
   2.5 เพ่ีอให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและรู้แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา 
 2.6 เพ่ือฝึกการเป็นผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 
   2.7 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 21,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 14,196 บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. เทิดพระเกยีรติ และพิธีการ บุคลากรและนักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

กจ. 1 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2. งานวินัยนักเรียน ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1  นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
9.2  นักเรียนกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
9.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียนวินัยของโรงเรียน 
9.4  นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดี 
9.5  นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและรู้แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา 
9.6  นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 
9.7  นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้มีความยากลำบากและมีข้อจำกัดหลายด้าน 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 การจัดกิจกรรม ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ ขอความร่วมมือครู บุคลากรและนักเรียน ลงนามถวายพระ
พรและเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
   ตำแหน่ง ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
    ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                  ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการพัฒนางานกิจการนกัเรียน 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่องาน/โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือกนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
     2. กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่างๆ 
     3. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 และ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ  
ทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ  
ตรวจสอบและประเมินผลได้  
2.3 เพ่ือให้นักเรยีนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา  
2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนา 
ความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
2.5 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี  
ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 11,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน 2,690 บาท 

 
 
 

กจ. 2 
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7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. คัดกรองนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบ ตรงตาม

ปัญหา และมีประสิทธิภาพ 
2. อบรมนักเรียนแกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่าง ๆ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 

3. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง บุคลากร ครู 
และนักเรียน 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 โรงเรียนมกีารดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
9.2 โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทำงาน 
ร่วมกัน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้  
9.3 นักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา  
9.4 นักเรียน รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาตนเอง  
9.5 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  

10. ปัญหาและอุปสรรค 
 การดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์มีข้อจำกัดในหลายด้าน 
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11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 การจัดกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ มีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์สื่อสารของผู้ปกครอง และนักเรียนแต่
ละคน จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุมย่อยระดับชั้นเรียนอีกครั้งโดยครูที่ปรึกษา 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
   ตำแหน่ง ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
   ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              178 
 

แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด 
     2. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
     3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมจริยธรรม 
     4. กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
     5. กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ    
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่2 และ 3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 2 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดี มีคุณธรรมนำชีวิต และมีความเอ้ืออาทรกับ 
ผู้อื่น  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 24,000 บาท 
6.2 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน     -     บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ค่ายคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านยาเสพติด นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด 

กจ. 3 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทาง

ศาสนา 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 

3. อบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 

4. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 

5. กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ คณะครูและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดีตามแนววิถีพุทธ โดยการร่วมทอดกฐิน         
ณ วัดควนเกย 

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเองนับถือ 
          9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
   ตำแหน่ง ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
   ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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ภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย”  
1.1 ลักษณะโครงการ  (✓) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที ่3 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อที่ 2 และ 4 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการไหว้ที่ถูกต้อง  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดี  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ มีบุคลิกภาพที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 

(✓) เสร็จตามกำหนดเวลา (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. งบประมาณ  

6.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน 580 บาท 
6.1 ที่ใช้จ่ายจริง    จำนวน  -    บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 

 
 
 
 

กจ. 4 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
(   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
(✓) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเองนับถือ 
          9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
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12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 
 

 
ลงชื่อ      ผู้รายงาน  ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงาน 

      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
   ตำแหน่ง ครู      หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          25 เมษายน 2565                                  25 เมษายน 2565 

 
   ลงชื่อ 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 

 
                 ลงชื่อ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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บทที่ 4  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

ปัญหาอุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

ทั้งกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่วาง
ไว้  

2. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ หรือถูกปรับลด ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน หรือ  
ดำเนินงานได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการโยกย้าย และการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ทำให้การดำเนินงาน 
ต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง และล่าช้า  

4. การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 
19) ซึ่งไม่สามารถจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได้ ครูจึงต้องดำเนินการสอนในรูปแบบ 
Online /On demand และ On air เป็นต้น ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพน้อยลง  
ข้อเสนอแนะ  

1. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประยุกต์กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปลูกฝัง การ
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม สามารถใช้ทักษะชีวิต คิด สื่อสาร 
แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง 
สร้างสรรค ์ 

3. ส่งเสริมนักเรียนให้อยู่แบบพอเพียงบนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำสู่การ
พัฒนาให้ยั่งยืน  

4. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความความรู้และทักษะครอบคลุม 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในสถานศึกษา  

5. สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงครอบคลุมตามความจำเป็นและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  

6. บริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ บูรณาการการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณท่ีจำกัด  

7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
ที่  18 /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
------------------------------------ 

                    ตามที่โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด และให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการนั้น 

                   ดังนั้นเพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงได้แต่งตั้ง
คณะทำงานรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

๑.๑. นางบังอร  แป้นคง    ประธานกรรมการ 
๑.๒. นางสมร  สินทวี    รองประธาน 
๑.๓. นางกาญจนา  ช่วยคง   กรรมการ 
๑.๔. นางผานิต  ษรเดช    กรรมการ 
๑.๕. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   กรรมการและเลขานุการ  
๑.๖. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๗. นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการรายงานผลงาน โครงการ  ประกอบด้วย  
2.1 นางบังอร  แป้นคง     ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสมร  สินทว ี     รองประธาน 
  2.3 นางกาญจนา  ช่วยคง    กรรมการ 

2.4 นางผานิต  ษรเดช     กรรมการ 
  2.5 นางสาวชนิดา  ยสีมัน    กรรมการ 
  2.6 นายวราวิทย์  เจริญสุข    กรรมการ 
  2.7 นางสาวณิชากร  เส้งสุย    กรรมการ 
  2.8 นางคำคม  ชาลี     กรรมการ 
  2.9 นางนันท์นภัส  ประสิทธิช์ัยชาญ   กรรมการ 
  2.10 นางสุทธิรา  เหมทานนท์    กรรมการ  
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2.11 นางสาวชาลิณี  นวลจนัทร์    กรรมการ 
  2.12 นางสาวอรอุมา  เกื้อกูล    กรรมการ 
  2.13 นายวชิัยรัตน์  ทองทิพย์    กรรมการและเลขานุการ 
  2.14 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ขอให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 
  

สั่ง ณ วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

                (นางบังอร  แป้นคง) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา  

 นางบังอร  แป้นคง   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 นางสมร  สินทวี    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   
 นางกาญจนา  ช่วยคง   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 นางผานิต  ษรเดช   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  
 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
 ผู้สนับสนุนข้อมูล  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

หัวหน้ากลุ่มบริหารทุกกลุ่ม  

บุคลากรทีร่ับผิดชอบโครงการและกิจกรรมทุกท่าน 

รวบรวม/จัดรูปเล่ม  

นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   หัวหน้างานแผนงาน  
นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง  ผู้ช่วยงานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                รายงานและประเมินผลงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา              191 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่  17/2564    วันที ่28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                   จำนวน 1 เล่ม                 

  เนื่องด้วยงานแผนงานโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้ดำเนินการ กำกับ ติดตาม รวบรวม
ข้อมูล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564         
ของแต่ละกลุ่มบริหารงานนั้น 
 

  บัดนี้การรวบรวมข้อมูลการรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

ได้ดำเนินการ จัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผล เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ 

                       (นายวชิัยรัตน์  ทองทิพย์) 
                               หัวหน้างานแผนงาน 

      โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

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

 
ลงชื่อ 

                      (นางบังอร  แป้นคง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


