


รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก 
2. กิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
4. กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

1 เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ชั้นป.3และป.6 ให้
สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุก
กลุ่มสาระ 
2 เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อมี
ความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้รับจากพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการการเรียน
ของตนเอง 
3 เพ่ือนำผลการ
ประเมินในระดับ
โรงเรียนมาเทียบเคียง
กับการประเมินผลใน
ระดับชาติ 

10,000 36,300 ผลผลิต 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสูงขึ้น 
2.นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น 
3.นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ในระดับดี 
ผลลัพธ์ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึนร้อยล3 
2.ผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยราย
กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน5 
3.นักเรียนผ่านเกณฑ์
การอ่านออกเขียนได้
อยู่ในระดับ 
 

ผลผลิต 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงขึ้น80 ร้อยละ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ร้อยละ 80 
3.นักเรียนอ่านออกเขียนได้
ในระดับดี 
ผลลัพธ์ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยล3 
2.ผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยรายกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ5 
3.นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
อ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ 

 นางจามรี  นาคทิม 
นางสาววัชร ี
ย่องสรรเจริญ 

 



รายงานผลโครงการลูกเสือ เนตรนาร ี

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมคูหาโมเดล 
2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
เครือข่ายท่าชะมวง 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาและทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของลูกเสือ 
2.เพ่ือจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้
ลูกเสือเนตรนารีได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง 
3.เพ่ือฝึกความอดทน
และสร้างวินัยให้แก่
นักเรียน รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของกิจกรรม
ลูกเสือ 

5,000 8,170 ผลผลิต 
1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของลูกเสือ 
2.นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารีด้วยตนเอง 
3.นักเรียนความอดทน
และสร้างวินัยให้แก่
นักเรียน รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.นักเรียนได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมลูกเสือ 

ผลผลิต 
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 
100 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎระเบียบของ
ลูกเสือร้อยละ 100 
2.นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีด้วยตนเอง
ร้อยละ 100 
3.นักเรียนความอดทนและ
สร้างวินัยให้แก่นักเรียน 
รู้จักช่วยเหลือตนเองและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนร้อยละ 
100 
4.นักเรียนได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าร้อยละ 100 

 นางสาวศิรภัสสร์   
เก้นุ้ย 

นางสาวบุษรา 
ช่อมณี 



รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมสวดมนต์สุด
สัปดาห์ 
2. กิจกรรมนักธรรมประจำปี  
3. กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
4. กิจกรรมสหกรณ์และออม
ทรัพย์ 
 

1.เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักประหยัด 
และอดออม 
3.เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
เป็นนักเรียนที่ดี เป็น
ลูกที่ดี 

5,000 - ผลผลิต 
1.นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
และเติบโตเป็นเด็กท่ีมี
คุณภาพควบคู่ 
คุณธรรมรู้จักประหยัด
อดออมและเป็นคนดี
ของสังคม 
ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีความพึง
พอใจในโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม 
2.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ 
3.นักเรียนสามารถ
สอบผ่านนักธรรม
ประจำปี 
  

ผลผลิต 
1.นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
เติบโตเป็นเด็กที่มี
คุณภาพควบคู่ 
คุณธรรมรู้จักประหยัด
อดออมและเป็นคนดี
ของสังคมร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีความพึง
พอใจในโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมร้อย
ละ 100 
2.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ร้อย
ละ 100 
3.นักเรียนสามารถสอบ
ผ่านนักธรรมประจำปี
คุณค่าร้อยละ 80 

 นางสาวบุญยา 
รัตนมณี 

 



รายงานผลโครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
2. กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ  
3. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 
4. กิจกรรไหว้ครู 
5. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
6. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
7. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
8. กิจกรรมวันสถาปนา ร.ร. 
9. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
10. กิจกรรมววันพ่อ /วันแม่ 
11. กิจกรรมวันขึ้ปีใหม่ 
12. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของวัน
สำคัญต่างๆและ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
2.  เพ่ือให้นักเรียน
แสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้
ความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ทักษะการ
เรียนรู้และสร้าง
จิตสำนึกในการ
รักพัฒน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

10,000 4,420 ผลผลิต 
1. นักเรียนได้เรียนรู้
เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของวัน
สำคัญต่างๆ 
2.นักเรียนแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
3. นักเรียนได้ความรู้
จากการปฏิบัติจริง  
ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 
 
  

ผลผลิต 
1. นักเรียนได้เรียนรู้
เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของวัน
สำคัญต่างๆร้อยละ 100 
2.นักเรียนแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนได้ความรู้
จากการปฏิบัติจริง ร้อย
ละ 100 
ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
ร้อยละ 80 

 นางฟองนภา 
จันทร์แดง 

นางสาวไซตน 
สะมะแอ 

 



รายงานผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. กิจกรรมการดำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
8 ขั้นตอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. กิจกรรมเผยแพร่ผลงาครู 
นักเรียน ในงานมหกรรมตลาด  
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ระบบ และ
วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ 

1,000 - ผลผลิต 
1. โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
สามารถดำเนินงาน
ประกันคุณภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถ 
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมี
โครงสร้างการ
บริหารงานชัดเจน 
กำหนดผู้รับผิดชอบมี
ระบบนิเทศติดตาม 
ประเมินผล 
2. โรงเรียนดำเนินการ
ตามระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
สามารถดำเนินงาน
ประกันคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 
80 
ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารงานชัดเจน 
กำหนดผู้รับผิดชอบมี
ระบบนิเทศติดตาม 
ประเมินผล ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนดำเนินการ
ตามระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

 นางสาวศิรภัสสร์ 
เก้นุ้ย 

นางฟองนภา 
จันทร์แดง 

 

 



รายงานผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
1. กิจกรรมสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ 
2. กิจกรรส่งเสริมการอ่าน 
การเขียน 
3. กิจกรรมจิดอาสา 
4. กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
5. กิจกรรรมส่งเสริมงานอาชีพ 
 
 

1.เพ่ือให้บริหาร
จัดการเวลาเรียนและ
กิจกรรม“ลดเวลา
เรียนด เพิ่มเวลารู้”ได้
อย่างเหมาะสม  
3..เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์พัฒนา
ตนเอง ตามความ
สนใจและความถนัด 
3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดการ
ศึก ของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

10,000 - ผลผลิต 
1. โรงเรียนจัดการเวลา
เรียนและกิจกรรม“ลด
เวลาเรียนด เพ่ิมเวลารู้”ได้
อย่างเหมาะสม  
2..นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
3. ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึก ของ
โรงเรียน 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามท่ีกำหนดใน ๓ หมวด 
2.นักเรียนสามารถเรียนรู้
พัฒนาการในการเรียนรู 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนจดัการเวลา
เรียนและกิจกรรม“ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 
2..นักเรียนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ร้อย
ละ 80 
3. ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจดั
การศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึก ของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนมีคณุลักษณะ
ตามที่กำหนดใน ๓ หมวด
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนสามารถเรียนรู้
พัฒนาการในการเรยีนร ู
ร้อยละ 80 

 นางสาววัชร ี
ย่องสรรเจริญ 
นาสาวบุญยา 

รัตนมณี 
 



รายงานผลโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้รับ
ความรู้ใหม่ๆมี
ความคิดท่ีกว้างไกล
และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 
2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
วางตัวให้เหมาะการ
ตัดสินใจรู้จักแก้ปัญหา
ได้เมื่ออยู่นอกสถานที่ 
3 เพ่ือให้ผู้เรียเปลี่ยน
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ได้เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงเกิด
ความสนุก มีความสุข
ในการเรียนรู้ 

30,000 19,850 ผลผลิต 
1. นักเรียนได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 
2 ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองเป็นคนใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง
เกิดทักษะในการ
แสวงหาความรู้และนำ
ความรู้ประสบการณ์ที่
ได้จากการทัศนศึกษา
มาใช้ 

ผลผลิต 
11. นักเรียนไดเ้ปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรูไ้ด้
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ี ร้อยละ 100 
2 ผู้เรียนได้รบัการพัฒนา
ให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองเป็นคนใฝ่
รู้ใฝ่เรยีน ร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
1.นักเรียนได้เรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงเกดิ
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้และนำความรู้
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการ
ทัศนศึกษามาใช้ร้อยละ 80 

 นางฟองนภา 
จันทร์แดง 

นางสาวบุษรา 
ช่อมณี 

 

 



รายงานผลโครงการส่งเสริมควาพร้อมและพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการส่งเสริมควาพร้อม
และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
พัฒนาการเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 
2. กิจกรรม Project 
Approach 
3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

1 เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัย 
2 เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจที่
เหมาะสมกับวัย 
3 เพ่ือให้เด็กมี
พฤติกรรมแสดงออก
ด้านสังคมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
4 เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัวที่เหมาะสม
กับวัย 

20,000 - ผลผลิต 
1. เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
2 เด็กมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออก
ทางอารมณ์จิตใจ
เหมาะสมกับวัย 
 3. เด็กมีพฤติกรรม
แสดงออกด้านสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
4. เด็กมีลักษณะ
พฤติกรรมสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว 
ผลลัพธ์ 
1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้
พัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านอารมณ์-จิตใจ 
ด้านสังคมและด้าน
สติปัญญา 

ผลผลิต 
1. เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยร้อยละ 
80 
2 เด็กมีลักษณะพฤติกรรม
ที่แสดงออกทางอารมณ์
จิตใจเหมาะสมกับวัยร้อย
ละ 80 
 3. เด็กมีพฤติกรรม
แสดงออกด้านสังคมได้
อย่างเหมาะสมร้อยละ 80 
4. เด็กมีลักษณะพฤติกรรม
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ร้อย
ละ 80 
ผลลัพธ ์
1. .เด็กปฐมวัยทุกคนได้
พัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านอารมณ์-จิตใจ 
ด้านสังคมและด้าน
สติปัญญา ร้อยละ 80 

 นางสาวศิรภัสสร์ 
เก้นุ้ย 

นางฟองนภา 
จันทร์แดง 

 
 



รายงานผลโครงการกิจกรรมแนะแนว 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการกิจกรรมแนะแนว 
 

1 เพ่ือเป็นการให้
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสมัครเข้า
เรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษา 
2.3 เพ่ือค้นหานักเรียน
ที่เรียนดี กิจกรรมเด่น 
ความประพฤติ
เรียบร้อย ให้ได้เรียน
ต่อในโรงเรียน 
2.4 เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียนดับ
ประถมศึกษา 

5,000 - ผลผลิต 
1. นักเรียนทุกคนได้
ความรู้เพิ่มเติมและ
ได้รับบริการแนะแนว
ทั้ง 5 บริการ 
2.นักเรียนได้รับ
ความรู้เพิ่มเติเกี่ยวการ
การแนะแนวศึกษาเข้า
เรียนต่อ 
3. มีจำนวนนักเรียน
สมัครเข้าเรียนต่อปี
การศึกษา 2563 ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มากกว่า ปี
การศึกษา 2562
ผลลัพธ์ 
1. นักเรียน ที่ได้รับ
ความรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

ผลผลิต 
1. นักเรียนทุกคนไดค้วามรู้
เพิ่มเตมิและไดร้ับบริการ
แนะแนวทั้ง 5 บริการ ร้อย
ละ 100 
2.นักเรียนได้รับความรู้
เพิ่มเตมิเกี่ยวการการแนะ
แนวศึกษาเข้าเรียนต่อ ร้อย
ละ 100 
3. มีจำนวนนักเรียนสมัคร
เข้าเรียนต่อปีการศึกษา 
2563 ในระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 มากกว่า ปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 100 
ผลลัพธ ์
1. .นักเรียน ที่ได้รับความรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนวร้อยละ 100 

 นางสาวปาริตา 
สัจจากุล 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณ
วิมล  บุญแก้ว 

 
 

 



 

รายงานผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
2. กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้
คูปองครู/TEPE 
3. กิจกรรมนิเทศและติดตาม 
4. กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

1 เพ่ือให้ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา  
2. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางศึกษาาร 
โดยการประชุม อบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 

20,000 10,560 ผลผลิต 
1. เพ่ือให้ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  
2. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางศึกษาาร 
โดยการประชุม อบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน
ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรเข้าประชม 
อบรม  
2.บุคลากรเข้ารับ 
สัมมนา   ศึกษาดูงาน 

ผลผลิต 
1. ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา ร้อยละ 
100 
2. ครูและบุคลากรทาง
ศึกษาารได้รับการ
พัฒนา โดยการประชุม 
อบรม สัมมนาศึกษาดู
งานร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรเข้าประชม 
อบรม ร้อยละ 80 
2.บุคลากรเข้ารับ 
สัมมนา   ศึกษาดูงาน 
ร้อยละ 80 
 

 นางสาวศิรภัสสร์ 
เก้นุ้ย 

 
 



 

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานงบประมาณ 
1. กิจกรรมพัฒนาการเงิน 
2. กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 
3. กิจกรรมซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ 
4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 
5. กิจกรรมจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
 

1.เพื่อตรวจสอบ
ระบบงานการเงิน การ
บัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ของ 
โรงเรียนให้ดำเนินการ
อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือจัดซื้อ วัสดุ
สำนักงานให้เพียงพอกับ
ความต้องการของ
บุคลากร 
3.เพื่อดำเนินการ
ซ่อมแซมบำรุงสื่อ
เทคโนโลยีวัสดุครุภัณฑ์
ให้สามารถใช้งานได้ดี 
4.เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว ในการเบิก
จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค  

60,000 55,818 ผลผลิต 
1. โรงเรียนบ้านพรุพ้อมี
ระบบงานการเงิน การบัญชี
พัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้มีวัสดุเพียงพอ 
และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ 
1.ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ 
การเงินและพัสดุได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง เป็น 
ระเบียบตรวจสอบได้และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
ระดับดี 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนบ้านพรุพ้อมี
ระบบงานการเงิน การบัญชี
พัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้มีวัสดุเพียงพอ 
และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 
ผลลัพธ์ 
1. ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติ
หน้าที่การเงินและพัสดุได้
อย่างรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง เป็น
ระเบียบตรวจสอบได้และ
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ร้อย
ละ 80 

 นางสาวนาซูรา 
เก็มเบ็ญหมาด 

 
 



 

รายงานผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
1. กิจกรรมจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการ
บริหารการจัดการศึกษา 
2. กิจกรรมจัดระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ 
3. กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ 
แผนปฏิบัติราชการ 
4กิจกรรมจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์ 
ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบจัดการศึกษา 
5. กิจกรรมควบคุมภายใน 
 

1 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งทุกด้าน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ
มาตรสากล สพฐ. 
และสมศ. 

5,000 - ผลผลิต 
1. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็ง  
2 โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. และ 
สมศ. 
ผลลัพธ์ 
1.มีการวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
การจัดการ 
2.มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3.มีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหาร
อย่างมีระบบ  

ผลผลิต 
1. . โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 80 
2 โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 
สพฐ. และ สมศ.ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
1. .มีการวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
การจัดการร้อยละ 80 
2.มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 
3.มีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการ ร้อยละ 
80 

 นางจามรี 
นาคทิม 

 
 



 

รายงานผลโครงการโรงเรียนสีขาว 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการโรงเรียนสีขาว 
1. กิจกรรมสภานักเรียน 
2. กิจกรรมกีฬา 
3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

1 เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
2.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ 
3 เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การปฏิบัติตนให้ห่าง
จากสิ่งเสพติด 

2,000 - ผลผลิต 
1. นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 
2.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ  
3.นักเรียนรู้จักการ
ปฏิบัติตนให้ห่างจาก
สิ่งเสพติด 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนได้เข้าร่วม
เล่นกีฬาทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
2.นักเรียนรู้จักการ
ปฏิบัติตนให้ห่างจาก
สิ่งเสพติด  

ผลผลิต 
1.นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ร้อยละ 80 
2.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพร้อยละ   
3.นักเรียนรู้จักการปฏิบัติ
ตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด
ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
1. .นักเรียนได้เข้าร่วมเล่น
กีฬาทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนร้อยละ 80 
2.นักเรียนรู้จักการปฏิบัติ
ตนให้ห่างจากสิ่งเสพตืด 
ร้อยละ 100 

 นางสาววริษา 
ไชถาวร 

วา่ท่ี 
ร.ต.หญิงวรรณนิมล 

บุญแกว้ 
 
 



 

รายงานผลโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1. กิจกรรมประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
นักเรียนใหม่ 
3. กิจกรรมร่วมในงานพิธีงาน 
ต่าง ๆ หรือกิจกรรมของ 
ชุมชน 

1 เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ทั้งหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2 เพื่อดำเนินการ
ประชุม ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน
อย่างน้อย เรียนละ 1 
ครั้ง 
3 เพื่อสนับสนุนการ
ทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

3,000 260 ผลผลิต 
1. โรงเรียนกับชุมชน
ทั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ผลลัพธ์ 
1.ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  
2.ประชุม ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรีย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3 การทำกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

ผลผลิต 
1.โรงเรียนกับชุมชนทั้ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันร้อย
ละ 100 
ผลลัพธ์ 
1.ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ร้อยละ 100  
2.ประชุม ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรีย ภาคเรียนละ 1 
ครั้งร้อยละ 80 
3 การทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ร้อยละ 80 

 นางฟองนภา 
จันทร์แดง 

 
 



รายงานผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
1. กิจกรรมแปรงฟัน 
หลังรับประทานอาหาร 
2. กิจกรรมกายบริหาร 
ทุกเช้า 
3. กิจกรรมตรวจ 
สุขภาพปากและฟัน 
นักเรียน 
4.กิจกรรมชั่งน้ำหนัก 
และวัดส่วนสูงนักเรียนทุก
คน 
5..กิจกรรมคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
น้ำหนัก-ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์รวมทั้งดูแล
ตนเองให้มีความ 
ปลอดภัย 
2.. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

5,000 825 ผลผลิต 
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสุข
นิสัย สุขภาพกาย  
2.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
3.ได้เฝ้าระวังและติดตามเก่ียวกับ
ภาวะโภชนาการขอนักเรียน 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนมีการแปรงฟันทุกตอน
เที่ยง 
2.มีการจัดกิจกรรมกายบริหารทุก
เช้า 
3 มีการตรวจสุขภาพปากและฟันข
นักเรียน 
4.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 
5.มีการตรวจสอบการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ผลผลิต 
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสุข
นิสัย สุขภาพกาย ร้อยละ 100 
2.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
ที่มีประโยชน์ร้อยละ 100 
3.ได้เฝ้าระวังและติดตามเก่ียวกับ
ภาวะโภชนาการขอนักเรียนร้อย
ละ 100 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนมีการแปรงฟันทุกตอน
เที่ยงร้อยละ 100 
2.มีการจัดกิจกรรมกายบริหารทุก
เช้าร้อยละ 100 
3 มีการตรวจสุขภาพปากและ
ฟันขนักเรียนร้อยละ 100 
4.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80 
5.มีการตรวจสอบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคร้อยละ 80 

 ว่าที่ ร.ต.หญิง
วรรณนิมล 
บุญแก้ว 

 

 



รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1. กิจกรรมBig 
Cleaning Day 
2.งานปรับปรุงอาคารสถานที่ 
3.กิจกรรมทำความ 
สะอาดเขตรับผิดชอบ 
 

1.เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ ให้มีความ
สวยงามน่าอยู่ 
2.เพ่ือให้สิ่งปลูกสร้าง 
วัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งของเครื่องใช้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  
3.เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการใช้
อาคารสถานที่ 
ได้อย่างคุ้มค่า 
4. เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

15,000 21,311 ผลผลิต 
1.ได้ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่ ให้มีความ
สวยงามน่าอยู่ 
2.สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งของ
เครื่องใช้อยู่ในสภาพดี
ปลอดภัย 
3. มีการใช้อาคาร
สถานที่จัดการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า 
4.มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน 
5.ครูและนักเรียนมีจิต
สาธารณะในการอนุรักษ์
และพัฒนา 
ผลลัพธ์ 
1.อาคารสถานที่ได้รับ
การปรับปรุง แก้ไข 

ผลผลิต 
1. .ได้ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่ ให้มีความ
สวยงามน่าอยู่ร้อยละ 80 
2.สิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งของเครื่องใช้อยู่ใน
สภาพดีปลอดภัยร้อยละ 100 
3. มีการใช้อาคารสถานที่
จัดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าร้อย
ละ 100 
4.มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนร้อยละ 
100 
5.ครูและนักเรียนมีจิต
สาธารณะในการอนุรักษ์และ
พัฒนาร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
1.อาคารสถานที่ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไขร้อยละ 100 

 นางสาวบุษรา 
ช่อมณี 

นางสาวนาซูรา 
เก็มเบ็ญหมาด 



5. เพ่ือส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะในการ
อนุรักษ์และพัฒนา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน 
 
 

1.เพ่ือจัด ปรับปรุงและสร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนให้สะอาด 
สวยงาน น่าอยู่ น่าเรียน และ
ปลอดภัย 
2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครูและนักเรียนในการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน 
3. เพื่อปรับปรุง ตกแต่ง
ห้องเรียนสื่อการเรียนการสอน
ให้มีสภาพดี   
4. เพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจในการ
เรียน  
5. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

34,000 34,194 ผลผลิต 
1.ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การพปรับปรุงตกแต่ง
ห้องเรียนให้สะอาด สวยงาน 
น่าอยู่ น่า เรียน และปลอดภัย 
2.ห้องเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีความสวยงาม
เหมาะแก่การเรียนรู้ 
3.นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจในการ
เรียนมากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1.ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
2.ครูและนักเรียนช่วยกัน
บำรุงรักษาและสร้าง 
ห้องเรียนให้สะอาด 

ผลผลิต 
1ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การพปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน
ให้สะอาด สวยงาน น่าอยู่ น่า 
เรียน และปลอดภัยร้อยละ 100 
2.ห้องเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีความสวยงาม
เหมาะแก่การเรียนรู้ร้อยละ 80 
3.นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจในการเรียนมากร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
1.ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ร้อยละ80 
2.ครูและนักเรียนช่วยกัน
บำรุงรักษาและสร้าง 
ห้องเรียนให้สะอาดร้อยละ 100 

 นางสาววัชร ี
ย่องสรรเจริญ 

 

รายงานผลโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 
 

1.เพ่ือให้การบริหาร
จัดการในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้ครูได้จัดหา
วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้
ในสำนักงาน เพื่อให้
เกิดการทำงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

30,000 80,634 ผลผลิต 
1.คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวัสดุ
สำนักงานเพียงพอต่อ
การเรียนการสอน อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ 
1.สำนักงานมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่สามารถ
นำมาใช้มีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
1.คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวัสดุ
สำนักงานเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน อย่างมี 
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
1. .สำนักงานมีวัสดุครุภัณฑ์ที่
สามารถนำมาใช้มี
ประสิทธิภาพรอ้ยละ 80 

 นางสาวจามรี 
นาคทิม 

นางลัดดา 
แก้วหนู 

 


