
 
 

                 

 
 

รายงานผลโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
กิจกรรม 
1.ประชุมคณะทำงาน 
๒.จัดทำแผนงานโครงการ 
3.ดำเนินตามกิจกรรม 

3.1 กิจกรรมทักทายไหว้สวย 
  3.2 กิจกรรมวันสำคัญ 
  3.3 กิจกรรมออมทรัพย์ 
4.ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
5.ประเมิน สรุปผลและรายงาน
การจัดกิจกรรม     

  1.เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
งามของเด็ก
ปฐมวัย 
  2.เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยสามารถ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
ของโรงเรียน
และชุมชน 
 

60,200.85 56,118 ด้านผลผลิต 
-เดก็ปฐมวัยร้อยละ 
100 ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม 
- เดก็ปฐมวัยร้อยละ 
100 ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชน 
ด้านผลลัพธ์        
- เดก็ปฐมวัยร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
- เดก็ปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ 100 สามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของโรงเรียนและชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ด้านผลผลิต 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน 
ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของโรงเรียนและชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น 

-เดก็ปฐมวัยไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง
จากการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามและ 
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

นางนิศากร 
ศรีรักษ์ 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการสื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการสื่อพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
๑. ประชุม/วางแผนประเมิน
การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียน 
๒. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน 
๓. ดำเนินการตามแนวทางที่
กำหนดไว้จัดซื้อจัดหาสื่อ
สำหรับกิจกรรม 
๔. ติดตามผลการดำเนินงาน 
๔. ประเมินผล วิเคราะห์ 
สรุปผล และรายงาน 

  1.เพ่ือจัดซื้อ
จัดหาสื่อสำหรับ
พัฒนาการเรียน
การสอนและสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
และรักการเรียนรู้ 

๒๘,๐๐๐ ๒๔,๑๓๐ ด้านผลผลิต 
-ร้อยละ 100 มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ 
 
ด้านผลลัพธ์        
- เดก็ปฐมวัยร้อยละ 100 
มีสื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว และรักการเรียน
รู้อยู่ในระดับมากข้ึน 

ด้านผลผลิต 
-เดก็ปฐมวัยร้อยละ 100 มี
สื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอ 
ด้านผลลัพธ์        
- เดก็ปฐมวัยร้อยละ 100 มี
สื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว และรัก
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากข้ึน 

-เดก็ปฐมวัยทุกคนมี
สื่อการเรียนการสอน
ที่เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน สนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว และรัก
การเรียนรู้ 

นางสาวมูนีเราะห์ 
ดอเล๊าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอ
บ งบที่ได้รับ งบที่ใช้

ไป 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
กิจกรรม 
๑. ประชุม/วางแผนประเมินการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
๒. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
๓. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
ไว้หลักสูตรปฐมวัย 
    - ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
    - ครูนำหลักสูตรปฐมวัยไปใช้ 
    - ประเมินคุณภาพหลักสูตรปฐมวัย  
๔. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผลและ
รายงานการจัดกิจกรรม 
-  ค่าวัสดุ  
    กระดาษ a4    กระดาษหน้าปก 
-  ค่าเอกสาร 
๕. ติดตามผลการดำเนินงาน 
๖. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล และ
รายงาน 

  1.เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
สูตรปฐมวัย 
2560ให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
โรงเรียน 
  2  เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียน 

๕,๐๐๐ ๔,๙๗๐ ด้านผลผลิต 
-- ร้อยละ 100พัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 
- ร้อยละ100 นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน 
ด้านผลลัพธ์        
-  ร ้ อยละ100 ได้ หล ักส ูตร
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียนให้มากขึ้น 
-ร้อยละ100  ครูได้นำหลักสูตร

ปฐมวัยไปใช้พัฒนากับผู้เรียน 
-  ร ้ อ ย ล ะ 1 0 0  ผ ู ้ เ ร ี ย น มี

พัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

-ร้อยละ100  ผู้ปกครองเกิด
ความพึงพอใจในหลักสูตร 

ด้านผลผลิต 
-- ร้อยละ 100พัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 
- ร้อยละ100 นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ100 ได้หลักสูตรปฐมวัย
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
2560 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโรงเรียนให้มากขึ้น 
-ร้อยละ100  ครูได้นำหลักสูตร

ปฐมวัยไปใช้พัฒนากับผู้เรียน 
- ร้อยละ100 ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
-ร้อยละ100  ผู้ปกครองเกิด
ความพึงพอใจในหลักสูตร 

-ครูได้นำ
หลักสูตร
ปฐมวัยไปใช้
พัฒนากับ
ผู้เรียน 

 

นางจันทรา
มาศ 
ประสงค์
ผล 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการห้องเรียนคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
กิจกรรม 
1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
     - ให้มีมุมประสบการณ์
ในห้องเรียนอย่างน้อย  
3 – 5 มุม 
     - จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี 
4.ติดตามผลการดำเนิน
กิจกรรม 
5.ประเมิน สรุปผลและรายงาน 
 

1. เพ่ือพัฒนา
ห้องเรียนให้มี
คุณภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
2 เพื่อให้นักเรียน
ม ีพ ัฒนาการท ี ่ดี  
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

85,118 ๕๘,๑๕๘ ผลผลิต(Outputs) 
-  ห้องเรียนร้อยละ 100 

ได้รับการพัฒนา
คุณภาพที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

-  ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
เหมาะสมกับวัย 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ห้องเรียนร้อยละ 100 

มีคุณภาพที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

-  ผู้เรียนร้อยละ 100 มี
พัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมกับวัย 

ด้านผลผลิต 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
เหมาะสมกับวัย 
ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องเรียนมีคุณภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
มากยิ่งขึ้น 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
เหมาะสมกับวัยมากยิ่งขึ้น 

- ห้องเรียนปฐมวัย
มีคุณภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
ที่ดี เหมาะสมกับวัย 
 

นางวัชรี   
พิพัฒนวานิช 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กปฐมวัย 
กิจกรรม 
1.ประชุมวางแผนการ 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
   ๓.๑.กิจกรรมพัฒนา
สมรรถภาพ 
ทางกายบูรณการณผ่าน๖
กิจกรรม 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ  
-กิจกรรมในวงกลม  
-กิจกรรมสร้างสรรค์  
-กิจกรรมกลางแจ้ง  
-กิจกรรมเล่นตามมุม   

1. เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้ทราบ
ภาวะสมรรถภาพ
ทางร่างกายของ
ตนเอง  
๒. เพื่อให้เด็กได้
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายของตนเอง
อย่างเต็ม
ความสามารถ  
๓. เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่
เจริญเติบโตตาม
วัย 
  

5,000 ๕,๐๐๐ ผลผลิต(Outputs) 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
ได้ทราบภาวะสมรรถภาพ
ทางร่างกายของตนเอง 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
ได้ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ  
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100  
มีพัฒนาการด้านร่างกายท่ี
เจริญเติบโตตามวัย 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร้อยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
ภาวะสมรรถภาพทาง
ร่างกายของตนเอง 
 
 

ด้านผลผลิต 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุก
ด้านเหมาะสมกับวัย 
-ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ได้ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ  
- ร้อยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เจริญเติบโตตามวัย 
ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการส่งเสริมภาวะ
สมรรถภาพทางร่างกายของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

- เด็กปฐมวัยได้
ทราบถึงปัญหา
ภาวะสมรรถภาพ
ทางร่างกายของ
ตนเองและได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ทันท่วงที 

 

นางสาวมารีนา 
ดอกา 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

- เกมการศึกษา 
๓.๒.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและ
อุปกรณ์ในการทด 
สอบสมรรถนะประกอบด้วย 
-วิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวาง 
-กระโดดสองเท้าข้ามสิ่งกีด
ขวาง 
-โยนลูกบอลให้ลงช่องโดย
กำหนด 
เกณฑ์ระยะทาง 
4.ติดตามผลการดำเนิน
กิจกรรม 
5.ประเมิน สรุปผลและรายงาน 
   การจัดกิจกรรม     

   ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ร้อยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายที่
เจริญเติบโตตามวัย 
 

ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายที่
เจริญเติบโตตามวัยมากยิ่งขึ้น 

 นางสาวมารีนา 
ดอกา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการส่งเสริมความพร้อม
สู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 
1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
 4.๑. กิจกรรมทักษะการ
สื่อสาร 
-ทักษะการฟัง 
-การพูด การอ่าน การเขียน 
4.๒. กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก 
4.ติดตามผลการดำเนิน
กิจกรรม 
5.ประเมิน สรุปผลและรายงาน 
   การจัดกิจกรรม     

๑.เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีความ
มั่นใจและกล้า
แสดงออก  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารจาก
ประสบการณ์ตรง 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีทักษ
ความสามารถด้าน
การสื่อสาร  
๒.๔ เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยนำ
ทักษะการสื่อสาร
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย   

162,000 ๑๓๒,๒๙๐ ผลผลิต(Outputs) 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออก  
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
จากประสบการณ์ตรง 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
มีทักษะความสามารถด้าน
การสื่อสาร  
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
มีทักษะความสามารถด้าน
การสื่อสาร  
-เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
 นำทักษะการสื่อสารไปใช้
ในชีวิตประจำวันเป้าหมาย 
 

ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความม่ันใจและกล้า
แสดงออก 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของของเด็ก
ปฐมวัยมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารจาก
ประสบการณ์ตรง 
- ร้อยละ ๑๐๐ เด็กปฐมวัย
ร้อยละ มีทักษะความสามารถ
ด้านการสื่อสาร  
-ร้อยละ ๑๐๐ ของปฐมวัย
ร้อยทักษะความสามารถด้าน
การสื่อสาร 
-ร้อยละ ๑๐๐ ปฐมวัยร้อย 
นำทักษะการสื่อสารไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป้าหมาย 

ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีความกล้า
แสดงออกมากข้ึน 

นางวัชรี   
พิพัฒนวานิช 

 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

      ผลลัพธ์(Outcomes) 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลมีความ
มั่นใจและกล้าแสดง 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคน
มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
จากประสบการณ์ตรง 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลมี
ทักษะด้านการสื่อสารที่
เหมาะสมกับวัย 
๔.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล
สามารถนำทักษะการ
สื่อสาร ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ด้านผลลัพธ์        
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกมากข้ึน 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของของเด็ก
ปฐมวัยมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารจาก
ประสบการณ์ตรงมากข้ึน 
- ร้อยละ ๑๐๐ เด็กปฐมวัย
ร้อยละ มีทักษะความสามารถ
ด้านการสื่อสารมากข้ึน  
-ร้อยละ ๑๐๐ ของปฐมวัย
ร้อยทักษะความสามารถด้าน
การสื่อสารมากข้ึน 
-ร้อยละ ๑๐๐ ปฐมวัยร้อย 
นำทักษะการสื่อสารไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น 

 นางวัชรี   
พิพัฒนวานิช 

 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทำงาน 
3.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน  
4.ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
   4.1วิเคราะห์สภาพความ
พร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียน  
   4.2สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจกับบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 
   4.3ดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

1.เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

55,628.67 34,102 ด้านผลผลิต 
-เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาทั้ง ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  
และสังคมอย่างทั่วถึง        
ด้านผลลัพธ์        
-เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญา  และสังคม 
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ร้อย
ละ 8๐  
 

ด้านผลผลิต 
-ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาทั้ง ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา  และ
สังคมอย่างทั่วถึง        
ด้านผลลัพธ์        
-ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  
และสังคม ผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อย ร้อยละ 8๐ 

-เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาทั้ง 
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา  
และสังคมอย่าง
ทั่วถึง        

นางสาวสุปราณี 
หมัดอะดัม   

 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย(ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

      4.๓.๑รูจ้ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  
       4.๓.๒ การคัดกรอง
นักเรียน  
       4.๓.๓ การส่งเสริม
นักเรียน  
      4.๓.๔ การป้องกัน  
      4.๓.๕ การแก้ไขปัญหา  
      4.๓.๖ การส่งต่อ  
      4.๓.๗ เยี่ยมบ้าน 
      4.3.8 อุปกรณ์ป้องกัน
โควิด1๙ 
5.นิเทศ ติดตามผล 
ตรวจสอบการดำเนินงาน 
6.รายงานผลการดำเนินงาน 

       

 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
1) ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 
2) ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพ่ือ
วางแผนการทำงาน 
3) ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
    3.1 กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
       - ทาส ี
       - จัดป้ายนิเทศ 
       - ค่าจัดซื้อจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ 
    3.2 กิจกรรมโรงเรียนสะอาด
ด้วยมือหนู 
4) นิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
5)ประเมินผล/สรุปผลและ
รายงานผล 

- เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยมาก
ยิ่งขึ้น 

80,000 77,500 ด้านผลผลิต 

- สิ่งแวดล้อมท้ังภายนอก
และภายในเรือนอนุบาล
ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
ด้านผลลัพธ์ 
- สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้มากขึ้น 
-  นักเรียน ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
อยู่ในระดับมากข้ึน 
 

ด้านผลผลิต  
-ร้อยละ ๑๐๐ สิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในเร ือน
อนุบาลได้รับการพัฒนาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
ด้านผลลัพธ์ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
และผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อสิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

- ส ิ ่ ง แวดล ้ อมทั้ ง
ภ า ย น อ ก แ ล ะ
ภายในเรือนอนุบาล
ได้รับการพัฒนาให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- น ั ก เ ร ี ย น 
ผู ้ปกครอง มีความ
พ ึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ส ิ ่ งแวดล ้อมของ
โ ร ง เ ร ี ย น อย ู ่ ใ น
ระดับมากข้ึนไป 
-นักเร ียนม ีความ
ปลอดภ ัย  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 

นางจันทรามาศ 
ประสงค์ผล 

 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการการพัฒนานักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการการพัฒนานักเรียน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 
กิจกรรม 
       - แต่งตั้งคณะทำงาน 
       - ประชุมวางแผน-   
ดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 -  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
ปางช้าง 
    อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด 
สงขลา 
-  นิเทศ ติดตาม  
ประเมินผลงานและหา
แนวทางปรับปรุง 
- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-เพ่ือให้เด็กมี
ทักษะพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิต อยู่ 
ได้อย่างมีความสุข
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

75,000 - ด้านผลผลิต 
- เ ด ็ ก ป ฐ ม ว ั ย ท ุ ก ค น
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 
( ร า ษ ฎ ร ์ ส า ม ั ค ค ี ) ปี
การศึกษา 256๔ ได้รับ
การพัฒนาโดยใช ้แหล่ง
เรียนรู้  
ด้านผลลัพธ์ 
- เ ด ็ ก ป ฐ ม ว ั ย ท ุ ก ค น
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 
(ราษฎร ์สาม ัคค ี ) ได ้รับ
ประสบการณ ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้      
-เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการพัฒนาโดยใช้
แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป   

ด้านผลผลิต 
ร้อยละ๑๐๐ของเด็กปฐมวัย
ทุกคนโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง (ราษฎร์สามัคคี)ไม่ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙            
ด้านผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๑๐๐ เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการพัฒนาโดยใช้
แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
 

- ผลสำเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อโคโรน่า 
๒๐๑๙ โรงเรียนจึง
ไม่สามารถจัด
โครงการการพัฒนา
โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ระดับปฐมวัยได้ 
 

นางอำภา  
นาคะวัจนะ 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ PISUTN MODEL 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยใช้ PISUTN MODEL 
กิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
  4.๑ จัดอบรมครู,ประชุม,
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
จัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป 
  4.2 จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ด้วยเทคนิค
วิธีการแบบไฮสโคป  
  4.3 จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนได้นำแนวการจัดแบบ 
ไฮสโคป 

-เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
และเต็มศักยภาพ 
-เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ระดับปฐมวัยมี
ความรู้
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้
แบบ Active  
Learningโดยใช้
แบบไฮสโคป 
 

13,200 13,150 ด้านผลผลิต 
-เดก็ปฐมวัยทุกคนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ Active  
Learning แบบ ไฮสโคป 
ด้านผลลัพธ์ 
-เดก็ปฐมวัยทุกคนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ Active  
Learning แบบ ไฮสโคป 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ 
- ค รู ร ะ ด ั บ ม ี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
จัดการเรียนรู้แบบ Active  
Learning โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
ไฮสโคป 
 

ด้านผลผลิต 
- ร้อยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนรู้ 
Active  Learning แบบ 
ไฮสโคป 
เชิงคุณภาพ   
-ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย
ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
Active  Learning แบบ 
ไฮสโคป มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
-ร้อยละ 100 ของครรูะดับ
ปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active  Learning โดยใช้
แบบไฮสโคปอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
 

-เดก็ปฐมวัยทุกคน
ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ Active  
Learning แบบ 
ไฮสโคป 
- เด็กปฐมวัยทุกคน
ได ้ร ับการจ ัดการ
เ ร ี ย น ร ู ้  Active  
Learning แ บ บ 
ไ ฮ ส โ ค ป  มี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ 
-ครูมีความรู้
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้
แบบ Active  
Learning โดยใช้
แบบไฮสโคป 
 

นางสาวธารปภัสร์ 
กาญจนโชติพัฒน์ 

 

 



 
 

รายงานผลโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ PISUTN MODEL 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

4.4 จัดซื้อและจัดหาสื่อ 
และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ ไฮสโคป
5. นิเทศ ติดตามผล 
ตรวจสอบการดำเนินงาน 

6. ประเมินผล/สรุป/รายงาน
ผล 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019                                   
กิจกรรม 
๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
  ๔.๑กิจกรรมจัดประชุม
อบรมการจัดทำสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ 
  ๔.๒ กิจกรรมจัดหา วัสดุ 
สื่อ อุปกรณ์สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
๕.นิเทศ ติดตามผล  
๖.ประเมิน/สรุป/รายงานผล 

๑.เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

๒.เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนมีคุณธรรม 
มีความรู้และ
พัฒนาตนเองได้ 

๓.เพ่ือให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น   

 

1๕๓,๐๐๐ ๕๙,๒๖๗ ผลผลิต  
๑.นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ได้เรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์  ร้อยละ ๘๐ 

 

ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  มี
คุณธรรม มีความรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ร้อยละ 
๘๐ 
 

ผลผลิต 

๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้
เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์  ร้อยละ 
๙๐ 

 

ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  มี
คุณธรรม มีความรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ร้อยละ ๘๕ 
 

การสื่อสารกับ
ผู้ปกครองในการ
อธิบายรายละเอียดการ
เรียนออนไลน์ และบาง
ครอบครัวไม่มีเวลาดูแล
นักเรียนให้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้
นักเรียน หันไปสนใจสิ่ง
รอบข้างในบางเวลา 
และไม่จดจ่อกับการ
เรียนรู้มากเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางโสภา  ธิวงค ์
 



 
 

รายงานผลโครงการนิเทศภายในแบบ ๓๖๐ องศา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
นิเทศภายในแบบ๓๖๐องศา 
กิจกรรม 
1. ประชุม/วางแผน 
   -  จัดทำโครงการ  
   -  แต่งตั้งคณะทำงาน  
   -  กำหนดหัวข้อการนิเทศ 
   -  จัดทำปฏิทินการนิเทศ 
๒. จัดทำแบบนิเทศ  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษ
ถ่ายเอกสาร) 
๓. นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
4. นำผลการนิเทศ มาแจ้ง
ผู้รับการนิเทศ แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
5. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุป
รายงาน 

๑.เพ่ือให้ครูมีการ
กำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.เพ่ือให้ครูมกีาร
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

 

๑,๕๐๐ ๑,๑๘๐ ผลผลิต  
๑.ครูทุกคน ได้รับการ
นิเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒.ครูทุกคน นำผลการ
นิเทศมาใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน และแก้ปัญหา
นักเรียน 
ผลลัพธ์ 
๑.  ครูทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน ถูกต้อง 
  ๑.๑ มีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๒ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 

ผลผลิต  
๑.ครูทุกคน ได้รับการนิเทศ
ออนไลน์ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒.ครูทุกคน นำผลการนิเทศ
มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และ
แก้ปัญหานักเรียน 
 
ผลลัพธ์      
๑.ครูทุกคนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง 
๒. ครูร้อยละ  ๙๐  มีความพึง
พอใจในการนิเทศ 

เนื่องด้วยสภานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื่อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID -๑๙) จึงทำให้
ไม่สามารถจัดการนิเทศ
ภายในห้องเรียนได้ 

นางโสภา  ธิวงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
 ๓.เพ่ือให้ครูออกแบบ

และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

๔. เพื่อให้ครูใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ผนวกกับ
การนำบริบท และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
มาบูรณาการในการ
จัดการความรู้ 

๕.เพ่ือให้ครูมีการวัด
ประเมินผล ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

    ๑.๓ ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
  ๑.๔ ครูใช้สื่อเหมาะกับ
เนื้อหา และผู้เรียน 
  ๑.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒. ครูร้อยละ  ๙๐  มี
ความพึงพอใจในการนิเทศ 

    

 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
กิจกรรม 
๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
  ๔.๑ จัดจ้างครูดนตรีไทย 
  ๔.๒ กิจกรรมฝึกซ้อม
แข่งขันความสามารถใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
๕.นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
๖. สรุป /ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และ
ความถนัด ของ
ตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพและ
ผลงาน เพื่อเป็น
ตัวแทนโรงเรียน เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ทั้งใน
ระดับเครือข่าย 
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค
และระดับชาติ 

๑๒๕,๑๖๔ ๙๔,๑๔๕ 

 

ผลผลิต 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ

การพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และความถนดั 

ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนดจัดขึ้น  

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 

๒. นักเรียนไดเ้ป็นตัวแทน
แข่งขันความสามารถใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน
อย่างน้อย ๕ กิจกรรม 

ผลผลิต 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ความถนัด ของตนเองอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

๒. นักเรียนไมไ่ดเ้ข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนดจัดขึ้น  
 
 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 

 

๒. นักเรียนไมไ่ดเ้ป็นตัวแทน
แข่งขันความสามารถในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงาน 

เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่มี
สามารถจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการใน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพิชชาภา 
อินชะนะ 

 



 
 

รายงานผลโครงการเปิดบ้านวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
เปิดบ้านวิชาการ 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.ประชุมคณะครู  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดเตรียมผลงาน Best  
practice  วางแผนการ 
ดำเนินงานให้เหมาะสม 
๓.รวบรวมผลงานของคณะครู 
และนักเรียนตลอด ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
๔.จัดนิทรรศการนำเสนอ
ผลงาน 
๕.นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง 
๖.สรุป /ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
๗.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๑.เพ่ือเผยแพร่ผล
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรอบปี ๑ 
การศึกษา ต่อ
สาธารณชน 

๑๐,000 - ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับความรู้ 
และนำความรูไ้ปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มผีลงาน 
Best practice นำเสนอใน
งานเปิดบ้านวิชาการของ
โรงเรียน 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนไดร้ับความรู้ และ
ประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 
๒.  โรงเรียนได้เผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการต่อสาธารณะชน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๓.  ผู้ปกครอง ชุมชน ไดร้ับ
ทราบผลงานทาง 
วิชาการของโรงเรียนและมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

ผลผลิต 
๑. นักเรียนไมไ่ดเ้ข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ 
๒. ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ ไมม่ี
ผลงาน Best practice นำเสนอ
ในงานเปิดบ้านวิชาการของ
โรงเรียน 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนไมไ่ดร้ับความรู้ และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน
เปิดบ้านวิชาการ 
๒.  โรงเรียนได้เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการต่อสาธารณะชนผ่านทาง
สื่อออนไลน ์
๓.  ผู้ปกครอง ชุมชน ไดร้ับทราบ
ผลงานทางวิชาการของโรงเรยีน
โดยผ่านทางสื่อออนไลน ์

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) จึงทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางโสภา  ธิวงค ์

 

 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวิเคราะห์   ผลการ
ทดสอบ (O-Net ) และ (NT) 
ทุกกลุ่มสาระในปีที่ผ่านมา 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
๔.จัดทำแผนการเรียนรู้ และ
สื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(Active Learning) 
๕.จัดกิจกรรมสอนเสริม 
๖.ส่งเสริมและพัฒนาการ 
วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ
จัดทำคลังข้อสอบ (O-net) 
,(NT) 
๗.นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง 
๘. .สรุป /ประเมินผล 

เพ่ือพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
(RT ,NT, O-NET) 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑, 
๓ และ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี 6 ให้
สูงขึ้น 

๕๑,๐๓๖                   ๔๔,๔๘๖ ผลผลิต 
๑.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ ทุก
คนได้รับการจัดการเรียนรู้
และสอนเสริม  
ผลลัพธ์ 
๑นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓,๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ,(O-NET) 
สูงขึ้น  

ผลผลิต 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓,๖ ทุกคนได้รับการจัดการ
เรียนรู้และสอนเสริม  
ผลลัพธ์ 
๑นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓,๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(NT) ,(O-NET) สูงขึ้น ดังนี้   
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓  ไมม่ีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  
-นักเรียน ป. ๖  ไมม่ีผลการ
ทดสอบระดับชาติ o – net ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  
 

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) จึงทำให้ไม่
สามารถเข้าทดสอบ (O-
Net ) และ (NT) ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุไหรหนับ  
หะยีเตะ  
 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการสานฝันปันลูก 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
สานฝันปันลูก 
กิจกรรม 
๑.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๒.ครูผู้รับผิดชอบนักเรียน
เรียนร่วมกับครูประจำชั้น
ร่วมกันคัดกรองนักเรียนมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning disability : LD 
ตั้งแต่ชั้น ป.๑ –๖ 
๓.จัดทำ/จัดหา/ผลิตแบบฝึก 
การอ่าน เขียน 
๔.จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม/
สอนเสริม 
๕.นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง 
๖. .สรุป /ประเมินผล 

๑.เพ่ือให้นักเรียนที่มี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
(Learning 
disability : LD) 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผลผลิต 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของ 

นักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ มี

ความสามารถทางด้านการ

อ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณดีขึ้น 

ผลลัพธ์ 
๒.นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ที่

มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อย

ละ ๗๐ 

 

ผลผลิต 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของ นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี

ความสามารถทางด้านการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคำนวณดีขึ้น 

ผลลัพธ์ 
๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๑ – ๖ที่มคีวามบกพร่อง

ทางการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๗๕ 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ครูผู้สอน
ไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือให้
เข้าใจถึงสภาพปัญหา
ของนักเรียนเพื่อจะ 
ได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
และถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อ
การจัดการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 

นางสุไหรหนับ  
หะยีเตะ  

 

 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการวัดผลและประเมินผล   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
วัดผลและประเมินผล   
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
๔.ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
  ๔.๑ จัดซื้อแบบ ปพ. ๖และ
แบบปพ.ต่าง ๆ ชั้นป. ๑-๖ 
  ๔.๒ จัดอบรมครูโปรแกรม
การวัดผลประเมินผล 
อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ปพ.๕) 
ระดับชั้นป.๑-๖ 
  ๔.๓.ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  ๔.๔.ทดสอบการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ป.๑-๖ 
   

๑. เพ่ือให้คร ูมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 

๒. เพ่ือให้ครูนำผล
การวัดและประเมิน
มาพัฒนาและ
ปรับปรุงผู้เรียน 

๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

๓๕,๐๐๐ ๒๘,๓๒๕ ผลผลิต 
๑.คุณครูทุกคน ร้อยละ 
๑๐๐ จัดทำเอกสารวัด
และประเมินผล ด้วย
โปรแกรมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ปพ.๕) ได้
ถูกต้อง 
ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 
๗๐ 
๒.นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการอ่านออกเขียนได้
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 
๑-๓ ดีขี้นและด้านการ
อ่านคล่องเขียนคล่องใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-
๖ ได้ขึ้น 

ผลผลิต 
๑.คุณครูทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ 
จัดทำเอกสารวัดและ
ประเมินผล ด้วยโปรแกรม
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปพ.๕) ได้
ถูกต้อง 
ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 
๒.นักเรียนมีพัฒนาการด้านการ
อ่านออกเขียนได้ในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ดีขี้นและ
ด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง
ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ไดดี้ขึ้น 

๓. ครรู้อยละ ๑๐๐มีทักษะใน
การออกข้อสอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
 

๑.จัดทำเอกสารหลักฐาน
ด้วยโปรแกรมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เสียเวลา
ในการปริ้นปพ.ออกมา
เปลืองกระดาษและหมึก
ที่ใช้ในการปริ้น 
๒.เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ทำให้
นักเรียน ป. ๑  ไมม่ีการ
ทดสอบระดับชาติ 
RT  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ไม่
มีการทดสอบระดับชาติ 
(NT)  
-นักเรียน ป. ๖  ไมม่ีการ
ทดสอบระดับชาติ o – 
net  
 
 
 

นางสุไหรหนับ  
หะยีเตะ  
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

วัดผลและประเมินผล   
กิจกรรม 
  ๔.๕ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่, 
ระดับชาติ 
  ๔.๖ .จัดทำหลักฐาน
ใบรับรองแสดงตัวตนนักเรียน 
,ใบรับรองผลการเรียน,ปพ.๗ 
  ๔.๗ จัดทำปพ.๑ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ 
๕.นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง 
๖. .สรุป /ประเมินผล 
 

   ๓.นักเรียน ป. ๑  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
RT  ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สูงขึ้น 
๔.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  มีผล
การทดสอบระดับชาติ 
(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สูงขึ้น 

๕.นักเรียน ป. ๖  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
 o – net ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ สูงขึ้น 

๖.ร้อยละ ๑๐๐ ครูมี
ทักษะในการออกข้อสอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

๗.ร้อยละ ๘๐ ครูนำผล
การประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงผู้เรียน 
 

    ๔. ครรู้อยละ ๘๐นำผลการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
ผู้เรียน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการห้องเรียนคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ห้องเรียนคุณภาพ 
กิจกรรม 
๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔. ดำเนินการตามปฏิทิน 
  ๔.๑ สำรวจสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
สำหรับห้องเรียนที่ต้องการ 
  ๔.๒ จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
ประจำห้อง 
  ๔.๓ ตกแต่งปรับปรุงห้องเรยีน
คุณภาพ  
  ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียนคณุภาพ 

๕.ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ภาคเรียนละ ๑-๒ ครั้ง 
๖.มอบเกียรติบัตร 
๗.นิเทศ ติดตาม 
๘.ประเมิน สรุป รายงานผล 

๑.  เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและจัด
บรรยากาศชั้นเรียน 

๑๐๒,๘๐๐ ๙๕,๘๓๐ ผลผลิต 
๑.ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
มีความสะอาด สวยงาม 
ปลอดภัยและมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
๑. ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
สะอาด ปลอดภัย มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ๑๔ 
ห้องเรียน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

ผลผลิต 
๑.ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
และมีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
๑. ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ๑๔ 
ห้องเรียน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพที่
สถานศึกษากำหนด 
 

๑.วางแผนการ
ดำเนินงานใช้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่านี้ 

นางสาวณัฐพร  
เลพล 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
   ๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
ท้องถิ่น    
   ๔.๒ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภมูิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
คอมพิวเตอร์และหลักสตูรท้องถิ่น
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและกลุม่สาระการ
เรียนรู้อื่นๆ          

๕.นิเทศ ติดตาม 
๖.ประเมิน สรุป รายงานผล 

๑.เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
ความทันสมัย 
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการ
ท้องถิ่นและนโยบาย
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

๒.เพ่ือพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 

๓,๐๐๐ ๑,๐๐๕ ผลผลิต 
๑.ได้พัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศ ึกษาขั้น
พ ื ้ น ฐ าน  พ ุ ทธศ ั ก ร า ช 
๒๕๕๑ ให้สองคล้องกับ 
บริบทและความต้องการ
ท้องถิ ่นและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
ผลลัพธ์ 
๑ .ห ล ั ก ส ู ต ร ท ้ อ ง ถิ่ น 
หลักสูตรสถานศึกษา  มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับบริบทของ
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น แล ะน โ ยบา ย
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒ . ผู ้ เร ียนได ้พ ัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข 

ผลผลิต 
๑ . ได ้ พ ัฒนาและปร ั บป รุ ง 
หล ักส ูตรท ้องถ ิ ่น  หล ักส ูตร
สถานศ ึ กษาตามหล ั ก ส ู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ ุทธศ ักราช ๒๕๕๑ ให ้สอง
คล ้องก ับ  บร ิบทและความ
ต้องการท้องถิ ่นและนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
ผลลัพธ์ 
๑.หลักสูตรท้องถิ ่น หลักสูตร
สถานศึกษา  มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของ
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น แ ล ะ น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข 

๑.วางแผนการ
ดำเนินงานใช้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่านี้ 
๒.ศึกษาข้ันตอนการ
พัฒนาหลักสูตรให้
ชัดเจนมากกว่านี้ 

นางวรินทร์ธาร  
กิจฉาโณ 

 



 
 

รายงานผลโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
กิจกรรม 
๑.จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 
๒.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
  ๔.๑. จัดกิจกรรม LB 
Fanclub หนูน้อย
บรรณารักษ์ 
  ๔.๒ กิจกรรมงานบริการ
ของห้องสมุด 
  ๔.๓ กิจกรรมงานเทคนิค
ห้องสมุด 
  ๔.๔ ซื้อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
  ๔.๕ จดักิจกรรมหนูน้อยนัก

อ่าน 
  ๔.๖.กิจกรรมทำการ์ดวันแม่ 
 

๑ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
๒ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเขียนบันทึก
ความรู้จากเรื่องที่
อ่าน ตามความคิด
ของนักเรียน  
๓ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนนำความรู้ที่
ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ผลผลิต 
๑.  .ห ้องสม ุด  ม ีมาตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนด 
เหมาะสม พร ้อมใช ้ งานมี
บรรยากาศและการบริการที่
เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน
และครูทุกคน 
๒. .ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ทุกระดับชั้น ตั ้งแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ ได้รับ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ผลลัพธ์ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน

และครมูีความพึงพอใจต่อ 

ห้องสมุด 

๒.ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมี

ทักษะการอ่าน 
๓. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนมี

ความสามารถในการอ่าน 

๔. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ผลผลิต 
๑. .ห้องสมุด มีมาตรฐานเปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด เหมาะสม พร้อมใช้
งานมีบรรยากาศและการบริการที่
เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและครู
ทุกคน 
๒. .ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทุก
ร ะ ด ั บ ช ั ้ น  ต ั ้ ง แ ต ่ ร ะ ด ั บ ช้ั น
ประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ ได้ร ับการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ผลลัพธ์ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและครูมี

ความพึงพอใจต่อ ห้องสมุด 

๒.ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมีทักษะการ

อ่าน 
๓. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนมี

ความสามารถในการอ่าน 

๔. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
๕. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนมีนสิัยรัก

การอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

 

 

๑.คุณครูควรเสริมแรง
และกระตุ้นให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านให้มี
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

นางวรินทร์ธาร  
กิจฉาโณ 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
   ๔.๗ กิจกรรมทำการ์ดวัน
พ่อ 
   ๔.๘ กิจกรรมเรื่องน่ารู้หนู
ตอบได้ 
   ๔.๙ จัดซื้อ กระดาษ A ๔ 
เพ่ือจัดทำข้อมูลทุกกิจกรรม 
๕.สรุปและรายงานผล 
 

๔.เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด  
ให้เหมาะสมมีความ
มั่นคงสะอาด
ปลอดภัย  พร้อมใช้
งาน มีบรรยากาศ
และการบริการที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้แก่
นักเรียนและครูทุก
คน 

  ๕. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนมีนสิัย

รักการอ่านใฝรู่้ใฝ่เรียน 

๖. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนมี

ความสามารถในการเขียน

บันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน 

๗. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีน

สามารถเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมี

ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

๘. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีน

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ

อ่านไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  

๙. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีน

สามารถสืบค้นข้อมลูหาความรู้

จากหนังสือในห้องสมุดและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑๐. ร้อยละ ๙๕ ความพึง

พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ

อ่านของนักเรียน 

๖. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนมี

ความสามารถในการเขียนบันทึก

ความรู้จากเรื่องที่อ่าน 

๗. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนสามารถ

เลือกอ่านหนังสือท่ีดีมปีระโยชน์

อย่างหลากหลาย 

๘. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนสามารถนำ

ความรู้ที่ได้จากการอ่านไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

๙. ร้อยละ ๙๕ นักเรยีนสามารถ

สืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือใน

ห้องสมุดและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

๑๐. ร้อยละ ๙๕ ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของนักเรียน 

 นางวรินทร์ธาร  
กิจฉาโณ 

 

 



 
 

รายงานผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรม 
๑.จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 
๒.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
   ๔.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ ๔ H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ค่า
วัสดุฝึก 
๕.นิเทศ ติดตาม 
๖.ประเมิน สรุปและรายงาน
ผล 
 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
การพัฒนารอบด้าน
ทั้งทางด้านสมอง 
ด้านจิตใจ ด้านฝึก
ฝีมือ ด้านสุขภาพ 
๒ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความ
ถนัดอย่างเต็ม
ศักยภาพและมี
ความสุขกับการเรียน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผลผลิต 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนารอบด้านทั้ง
ทางด้านสมอง ด้านจิตใจ 
ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ 
มากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
มากขึ้น 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความสุข
กับการเรียนเพ่ิมข้ึน  
 ๓.ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มี
พึงพอใจในกิจกรรมระดับ
ดีขึ้นไป      

ผลผลิต 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนารอบด้านทั้งทางด้าน
สมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ 
ด้านสุขภาพ มากข้ึน 
ผลลัพธ์ 
๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มาก
ขึ้น 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
และมีความสุขกับการเรียน
เพ่ิมข้ึน  
 ๓.ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ๙๐ มีพึงพอใจใน

กิจกรรมระดับดีขึ้นไป   

๑.วางแผนการดำเนิน 
งานใช้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่านี้ 
๒.ผลการนิเทศยังมี
ข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขก็
สามารถจะปรับปรุง
วิธีการใหม่ให้เหมาะสม 
๓.วิธีการนิเทศมีปฏิกิริยา
จากผู้รับการนิเทศ  และ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
มาก  ก็ควรจะได้วาง
แผนการนิเทศใหม่ 

นางสาวสาลินี  
เพชรคง 

 



 
 

รายงานผลโครงการวิจัยช้ันเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
วิจัยช้ันเรียน 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
  ๔.๑จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องวิจัยชั้นเรียน 
  ๔.๒ ทุกกลุ่มสาระฯ
ดำเนินการจัดทำวิจัยชั้นเรียน 
๕.นิเทศ ติดตาม 
๖.ประเมิน สรุปและรายงาน
ผล 
 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือนำผลมาใช้
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 

๕๐๐ ๕๐๐ ผลผลิต 
๑.  ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้
กระบวนการศึกษาวิจยัเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน และจดัทำรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ 
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ นำ
ผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดแกผู่้เรียน 

ผลลัพธ์ 
๑. ครูของโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง(ราษฎร์สามัคคี)ได้ใช้
กระบวนการศึกษาวิจยัเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน และจดัทำรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น 

   

ผลผลิต 
๑.  ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และจัดทำรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ นำผลการวจิยั
ในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรยีน
การสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรยีน 

ผลลัพธ์ 
๑. ครูของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)ได้ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และจัดทำรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น 

๒. ครูโรงเรยีนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎรส์ามัคคี) นำผลการวิจัยใน
ช้ันเรียนมาใช้  
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดแกผู่้เรียนเพิ่มขึ้น 

๑.วางแผนการ
ดำเนินงานใช้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่านี้ 

นางสาวณัฐพร  
เลพล 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
 
 
 
 

   ๒. ครูโรงเรยีนบ้านหน้าควน
ลัง(ราษฎรส์ามคัคี) นำ
ผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้  
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดแกผู่้เรียน
เพิ่มขึ้น 
๓.นักเรยีน ของโรงเรียนบา้น
หน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ผู้เรยีนร้อยละ  ๙๐  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

๓.นักเรยีน ของโรงเรียนบา้นหน้า

ควนลัง(ราษฎรส์ามคัคี) ผู้เรียนร้อย

ละ  ๙๐  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
รายงานผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
  ๔.๑ พัฒนางานแนะ
แนว 
  ๔.๒ ฝึกระเบียบแถว  
  ๔.๓ เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ   – เนตรนารี 
  ๔.๔ กิจกรรมชุมนุม 
๕.นิเทศ ติดตาม 
๖.ประเมิน สรุปและ
รายงานผล 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆผู้เรียนได้แก่  
สติปัญญา ความถนัด 
ความสนใจ  อารมณ ์
และสังคม 
๒.เพ่ือเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำให้แก่นักเรียน  กล้า
คิด  กล้าทำ และ กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
๓.เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม  และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๔.เพ่ือปลูกฝังทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

๑๐,๐๐๐ - ผลผลิต 
๑.  นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญา ความถนัด 
ความสนใจ  อารมณ ์และ
สังคมผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๒.  นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ  
กล้าคิด  กล้าทำ และ กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง                
๓.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม  และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
 

ผลผลิต 
๑.  นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ ด้าน
สติปัญญา ความถนัด ความ
สนใจ  อารมณ ์และสังคมผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ  กล้า
คิด  กล้าทำ และ กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง                
๓.  นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ในการปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  
และเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
๔.  นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม
ทักษะการทำงานด้วยกระบวนการ
กลุ่ม 

 

เนื่องดว้ยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ
ให้จัดกิจกรรม ให้
นักเรียนไม่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ 
 

นางสาวพิชชาภา 

อินชะนะ   



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
    ๔.  นักเรียนได้รับการ

ส่งเสริมทักษะการทำงาน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีพัฒนาการ ด้าน
สติปัญญา ความถนัด 
ความสนใจ  อารมณ์ และ
สังคม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีภาวะผู้นำ  กล้าคิด  กล้า
ทำ และ กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม  และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีทักษะการทำงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา 
ความถนัด ความสนใจ  
อารมณ์ และสังคม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ภาวะผู้นำ  กล้าคิด  กล้าทำ 
และ กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม  และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะการทำงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
 

  

 



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
  ๔.๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มสาระ (Lesson 
Study) 
   ๔.๒ กิจกรรมร่วมกันผลิต
สื่อในกลุ่มสาระ  
   ๔.๓ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
   ๔.๔ กิจกรรมเปิดชั้นเรียน
กลุ่มสาระเดียวกัน 
๕.นิเทศ ติดตาม 
๖.ประเมิน สรุป รายงานผล 

๑.เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจ
การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
๓. เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของ
ผู้เรียน 

๑๓,๐๐๐ ๓,๙๗๕ ผลผลิต 
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ความเข้าใจต่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active Learning) 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active Learning) 
ผลลัพธ์ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ได้
พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึนระดับดีทุกกลุ่ม
สาระ 

ผลผลิต 
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจต่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ จัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
ผลลัพธ์ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึนระดับดีทุกกลุ่มสาระ 

เนื่องด้วยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ
ให้จัดกิจกรรม ให้
นักเรียนไม่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ 
 

นางสาว
ฟาฏ็อนนฮั 

บิงดอเลาะ 
  

 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
พัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาเด็กพิการเรียนรวม 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
   ๔.๑ กิจกรรมคัดกรองเด็กวัย
เรียนที่มีปญัหาการเรยีนช้ันป.๑-๖ 
   ๔.๒ กิจกรรมร่วมกันกำหนด
แนวทางเพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.๑-๖  
(ท่ีมีปัญหาด้านการเรียน)ให้มี
ความสามารถดา้นการอ่าน คิด
วิเคราะห์และการเป็นไปตามแผน 
iep    
   ๔.๓ กิจกรรมร่วมกันผลิตสื่อ
ตามแผน iep    
   ๔.๔กิจกรรมการจัดการเรยีน
รวมตามแผน iep    

๕.นิเทศ ติดตาม 

๖.ประเมิน สรุป รายงานผล 

๑.เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.เพ่ือให้ครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนา                                                                               
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้พัฒนา
นักเรียนกลุ่มเป้า 
หมายให้มีศักยภาพ
ตามช่วงวัย 
๔.เพ่ือให้ครูมีการวัด
และประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีที่หลากหลาย 

๑๐,๐๐๐ ๗,๖๒๐ ผลผลิต 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที๑่-๖ได้รับการเรียนรู้ทุก
คน (เด็กที่มีปัญหาด้านการ
เรียน) 
ผลลัพธ์ 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน
พึงพอใจในโครงการ 

ผลผลิต 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที๑่-๖ได้รับการเรียนรู้ทุก
คน (เด็กที่มีปัญหาด้านการ
เรียน) 
ผลลัพธ์ 
๑.ร้อยละ ๘๕ของนักเรียน

พึงพอใจในโครงการ 

เนื่องด้วยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ
ให้จัดกิจกรรม ให้
นักเรียนไม่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ 
 

นางนงนภัส    
ยอดแก้ว 

 



 
 

รายงานผลโครงการทักษะการคัดลายมือ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
พัฒนาทักษะการคัดลายมือ 
กิจกรรม 
๑.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔ ดำเนินการตามปฏิทิน 
   ๔.๑ กิจกรรมฝึกทักษะการ
คัดลายมือตามแบบอักษร
ต่างๆตามเอกสาร 
   ๔.๒ กิจกรรมประกวดการ
คัด “ ลายมืองามตามแบบ
ไทย ”โดยจัดภาคเรียนละ ๑  
ครั้ง  มีการคัดเลือกของแต่ละ
ห้องเรียน 
๕.นิเทศติดตามผลการดำเนิน 
งาน 
๖.ประเมินผล/สรุปผลและ
รายงานผล 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักในความ 
สำคัญของลายมือ   
และส่งเสริมการคัด
ลายมืออย่างต่อเนื่อง 
๒.เพ่ือพัฒนาทักษะ
การลายมือของ
นักเรียนตามความ
พร้อมและเต็ม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง
๓.เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้าน
การคัดลายมือให้เป็น
ที่ปรากฏเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและโรงเรียน 

๕,๐๐๐ ๔,๘๔๐ ผลผลิต 
๑. ครูและนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๓ 
ทุกคนตระหนักในความสำคญั
ของลายมือ   และส่งเสรมิการ
เขียนคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง 
๒.นักเรยีนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๓ ทุกคน
ฝึกและพัฒนาการคัด
ลายมือ   ตามความพร้อมและ
เต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
ผลลัพธ์ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๓ มีความ
ตระหนักเห็นความ 
สำคัญของลายมือ  และไดร้ับ
การฝึกและพัฒนาการคัดลายมือ
ตามความพร้อมและเตม็
ศักยภาพอย่างทั่วถึง 

ผลผลิต 
๑. ครูและนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๓ 
ทุกคนตระหนักในความสำคญั
ของลายมือ   และส่งเสรมิการ
เขียนคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง 
๒.นักเรยีนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๓ ทุกคน
ฝึกและพัฒนาการคัด
ลายมือ   ตามความพร้อมและ
เต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
ผลลัพธ์ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๓  มีความ
ตระหนักเห็นความ 
สำคัญของลายมือ  และไดร้ับ

การฝึกและพัฒนาการคัดลายมือ

ตามความพร้อมและเตม็

ศักยภาพอย่างทั่วถึง 

๑.นักเรียนใช้เวลาในการ
คัดลายมือมากเกิน
กำหนด 
๒.นักเรียนเขียนลบบ่อย
จึงทำให้การคัดลายมือไม่
สะอาดเรียบร้อย 
๓.เขียนตัวอักษรไม่
ชัดเจน วางเครื่องหมาย
และสระผิดที่ 
๔.เขียนลายมือไม่
สม่ำเสมอ  โย้มาข้างหน้า
บ้าง  โย้ไปข้างหลังบ้าง
ทำให้อ่านเข้าใจยาก 
 

นางยุพาพักตร์ 
แก้วงาม   
นางนงนภัส  
ยอดแก้ว 

 



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรม 
๑.ประชุม/แต่งตั้งคณะทำงาน 
๒.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓ ดำเนินการตามปฏิทิน 
   ๓.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรูโ้ดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    -  ติดต่อประสานงานวิทยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    -  จัดทำทะเบียนประวัติภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
    -  เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู้กับนักเรียน 
   ๓.๒ กิจกรรมนำนักเรียนไป
แหล่งเรียนรู ้
   - ติดต่อประสานงานกับแหล่ง
เรียนรู ้
   - นำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู ้

๔.นิเทศ ติดตาม 
๕.ประเมิน สรุป รายงานผล 

๑.เพ่ือส่งเสริมการใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

๑๐,๐๐๐ - ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน
รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น 
๔. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี
ความพึงพอใจกับกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ผลผลิต 
๑. นักเรียนไมไ่ด้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน
รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น 
๔. โรงเรียนไม่ได้นำนักเรียน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

เนื่องด้วยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ
ให้จัดกิจกรรม ให้
นักเรียนไม่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ 
 

นางสุนันทา          
พรหมอินทร์ ,   
นางอำภา   
นาคะวัจนะ 

 



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
กิจกรรม 
๑.ประชุมคณะ
กรรมการบริหารวิชาการทำ
ความเข้าใจ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
งาน 
๓.จัดกิจกรรมให้นักเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย 
๔.นำผลผลิตออกสู่ตลาด
ภายในโรงเรียน 
๕.นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง 
๖.นำเสนอผลงานในรอบปีที่
ดำเนินงานในที่ประชุม 
 
 

1.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) 
ภายในสถานศึกษา  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลาการทาง
การศึกษาใช้
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร (ICT) ในการ 
จัดการเรียนการสอน
และบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้นให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในการ
เรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
   

  ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ ผลผลิต 
๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ผลลัพธ์ 
๒. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต มีทักษะกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ผลผลิต 
๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ผลลัพธ์ 
๒. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ

ชีวิต มีทักษะกระบวนการ

ทำงานเป็นทีม สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

มีความสุข 

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID) ทำให้นักเรียน
ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนได้
เต็มที่ 

 

นางสาวกาญจนา   
ปราบณรงค์ 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
 4.  เพ่ือปรับปรุง

พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ให้สนองตอบความ
ต้องการของครูและ
ผู้เรียน 
 
 

      

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning                   
Community : PLC) เพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
1. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินการตามที่ปฏิทิน
กำหนด 
    4.1 กิจกรรมประชุมกลุ่ม
ครู PLC ที่สอนระดับชั้น
เดียวกันหรือกลุ่มสาระ
เดียวกัน 
   4.2 กิจกรรมกระบวนการ
แก้ปัญหาตามนโยบายของ
กลุ่ม PLC   

 

๑.  เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือให้เกิดการ
ร่วมมือ  รวมพลังของ
ทุกฝ่ายในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน 
๓.  เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพครูด้วย
การพัฒนาผู้เรียน 

  ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐ ผลผลิต 
  ผู้บริหารและคณะครูทุก
คนร่วมกันจัดการเรียนการ
สอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๙๐  
ผลลัพธ์ 
   การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และเกิดคุณภาพต่อนักเรียน
อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๘๕ 

ผลผลิต 
  ผู้บริหารและคณะครูทุก
คนร่วมกันจัดการเรียนการ
สอนแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๙๐.๒๕  
ผลลัพธ์ 
   การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และเกิดคุณภาพต่อ
นักเรียนอย่างทั่วถึง ร้อย
ละ ๘๕ 

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID) ทำให้ครูไม่
สามารถแลกเปลี่ยนเรียน
ได้เต็มที่ 

 

นางโสภา  ธิวงค์ 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

   ๔.๓ กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
รายงานผลต่อผู้อำนวยการ 
5. นิเทศ ติดตามผล 
ตรวจสอบการดำเนินงาน 
6. ประเมินผล/สรุป/ 
รายงานผล 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินการตามที่ปฏิทินกำหนด 
   ๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ในสถานการณ์ โควิด ๑๙ 
   4.๒ กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
นักเรียน4.๓ กิจกรรมการกำจดั
ลูกน้ำยุงลาย 
   4.๔ กิจกรรมการจัดซื้อยา
เวชภัณฑ์ และปรับปรุงห้องพยาบาล 
   4.๕ กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
   4.๖ กิจกรรมทันตสุขภาพ 
   ๔.๗ กิจกรรมกำจัดเหา 
   ๔.๘ กิจกรรมส่งเสรมิสุขลักษณะ
ในโรงเรียน 
5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
 6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

1.เพื่อให้นักเรยีนทุก
คนมีร่างกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตสมวัย 
จิตใจสดชื่น พร้อมที่
จะเฝา้ระวังสุขภาพ
ของตน ให้มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์และ
นำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง เพื่อน และ
ครอบครัว 
 2.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะทีด่ี 
สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ัง
ด้านร่างกายและ 
จิตใจ 

135,350.09 4,292.09  1.1 ผลผลิต (Outputs)  
      นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 - 6 ทุกคนได้รับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 1.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ๑.2.1 นักเรียนมรี่างกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 
จิตใจสดชื่น พร้อมท่ีจะเฝ้า
ระวังสุขภาพของตน ให้มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์  
    ๑.2.2 นักเรียนมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านรา่งกายและ
จิตใจ 
 

    1 นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จติใจ
สดชื่น พร้อมท่ีจะเฝ้าระวังสุขภาพ
ของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์และนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเพื่อน 
และครอบครัว 
     2 นักเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคที่ถูกต้อง 
ออกกำลังกายทุกวันและรูจ้ัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 
    3 มีเครือข่ายในการสร้างเสรมิ
สุขภาพและการเฝ้าระวังให้
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มสีุขภาพด ี
 
 

    โรงเรียนได้จัดสรร 
ชุดตรวจ ATK ให้กับ
นักเรียนในช่วงที่มีการ
แผ่รระบาดหนักและ
จัดสรรคไ์ว้สำหรับ
ตรวจให้กับนักเรียนทุก
คนในช่วงเปิดเรียนออน
ไซต์ พร้อมทั้งจัดหาเจว
แอลกอฮอล์ เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภมูิ ยา
สามัญ  ให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 

นางสุนันทา  
        ถาวรจิตร 
 

 
 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
1. ข้ันวางแผน (P) 
     1.1  ประชุม 
     1.2  แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน 
     1.3  ปฏิทินการดำเนินงาน 
     1.4  ขออนุมัติโครงการ 
     1.5 บันทึกเสนอขอใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน 
2. ข้ันดำเนินการ (D) 
๒.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2.๒ กิจกรรมป้องกันยาเสพตดิใน
โรงเรียน 
๒.3 กิจกรรมการรักษา (คลินิกเสมา
รักษ์) 
๒.๔ กิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดใน
โรงเรียน  
(ตู้แดงเสมารักษ์) 
๒.๕ กิจกรรมการบูรณาการการ 
เรียนรู ้
๒.๖ กิจกรรมการรายงานผ่านระบบ 
NISPA และระบบ CATAT 
๒.๗ กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี ่
3. ข้ันตรวจสอบ (C) 
   3.1  การนิเทศ / 

1.  เพื่อปลูกฝังให้
ผู้เรยีนรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สื่อลามกอนาจารและ
ปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท  
หลีกเลี่ยงจนเองจาก 
อบายมุข   
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อม
สามารถรับมือ กับภยั
คุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่นภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง
การคุกคาม ในชีวิต
และทรัพยส์ิน  
การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภยัพิบัติต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

1,000 
 

1,000 1.1 ผลผลติ (Outputs)  
      1.1.1  นักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับการจัด
กิจกรรมเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง  
ค้นหา  และแก้ปัญหา สิ่งเสพ
ติดให้โทษ  สื่อลามกอนาจาร
และปัจจยัเสีย่ง ทะเลาะวิวาท   
และอบายมุข   
1.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
(ระบุกว้างๆตามวัตถุประสงค์) 
     1.2.1  นักเรยีนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยง
ตนเองจากอบายมุข เพิ่มขึ้น 
     1.2.2  นักเรยีนปลอด
จากยาเสพติด สื่อลามก
อนาจาร การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุข 
 
 
 
 
 
 

     ได้ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
เป็นที่เรียบร้อยได้รับการนิเทศ
ติดตามผล ตรวจสอบการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องพร้อมดำเนินการสรุปผล/
ประเมินผลรายงานผลการจัด
กิจกรรมเป็นที่เรยีบร้อย 

     เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโคโร
น่า 2019 ทำให้
ดำเนินกิจกรรมบาง
กิจกรรมไดไ้ม่เต็มที ่
 

นางสาวสุนันธา       
      พัฒนดิเรกรัตน์ 

        



 
 

รายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

การติดตาม 
  3.2 การตรวจสอบ 
  3.3 การดำเนินงาน 
๔. ข้ันปรับปรุง แก้ไข (A) 
    ๔.๑ ประเมินผล 
     ๔.๒ สรุป/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
 

รายงานผลโครงการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยใชสภานักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการการปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 
1. ขั้นวางแผน (P) 
 1.1  ประชุม 
 1.2  แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน      
 1.3 ปฏิทินการดำเนินงาน 
 1.4  ขออนุมัติโครงการ 
 1.5 บันทึกเสนอขอใช้งบ 
ประมาณในการดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (D) 
๒.๑ เลือกตั้งคณะกรรมการสภานกัเรียน 
๒.๒กิจกรรมดำเนินงานของสภา
นักเรียน ดังนี ้
 - บันทึกการทำความดีรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- บันทึกการมาโรงเรียนสาย 
- บันทึกการพูดหน้าเสาธง 
- บันทึกพฤติกรรมนักเรยีน 
๒.๓ กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
 ๒.๔กิจกรรม สภาพีสู่่สภาน้อง 
๒.๕กิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรยีน 
3. ข้ันตรวจสอบ (C) 
   3.1  การนิเทศ /การตดิตาม 
   3.2 การทดสอบ 
   3.3 การประเมินผล 
4. ข้ันปรับปรุง แก้ไข (A)  
4.1  การประชุมสามญัสภา 
    นักเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

.1  เพื่อปลูกฝังปญัญา
ธรรม สามัคคีธรรม 
และคารวะธรรมตาม
วิถีประชาธิปไตยให้แก่
นักเรียน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนนำหลัก
ปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะ
ธรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๓,๐๐๐   ๓,๐92   ผลผลิต(Outputs)    
 ๑.นักเรียนมีปัญญาธรรม 
สามัคคีธรรม และคารวะธรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย 
    1.1  ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
    1.๒ คณะกรรมการสภาฯ 
ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ของสภานักเรียน  
     
1.3 คณะกรรมการสภาฯ 
ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมประชุม
สภานักเรียน 
     1.๔  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม สภาพีสู่่สภา
น้อง 
  1.5  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐เข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าคา่ยสภา
นักเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   2.1 นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถนำหลักปญัญาธรรม 
สามัคคีธรรม และคารวะธรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันมากข้ึน   

กิจกรรมทีไ่มไ่ด้ดำเนินการ คือ 
การเลือกตั้งและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน  
กิจกรรมสภาพีสู่่สภาน้อง กิจกรรม
เข้าค่ายสานสัมพันธส์ภานักเรียน
ของเครือข่ายและเขตพื้นท่ี 
เนื่องจาก เขตพื้นท่ีไมไ่ด้จดัสรร
งบประมาณสำหรับ กิจกรรมเขา้
ค่ายสานสัมพันธ์สภานักเรียน 
เนื่องจาก ปีการศึกษาน้ีมี
ผลกระทบจากการแพร่เช้ือของ  
Covid19  มีการจัดการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน ์

ในการทำงานตลอดปี
การศึกษา นักเรียน
ไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
เต็มที่เนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 

นายเกษม  
ตะลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.ขั้นวางแผน (P) 
     1.1ประชุม 
     1.2  แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน 
     1.3  ปฏิทินการดำเนินงาน 
     1.4  ขออนุมัติโครงการ 
     1.5 บันทึกเสนอขอใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน 
๒.ขั้นดำเนินการ (D) 
   ๒.๑ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก  
   ๒.๒ กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
   ๒.๓ กิจกรรมการเพาะเหด็ 
3. ข้ันตรวจสอบ (C) 
   ๑.  การนิเทศ / การติดตามขั้น4. 
รายงาน (A) 
   ๑. ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
   ๒. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจดัทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินงาน 
   ๓.  รายงานผลการดำเนินงาน/
รายงานประจำป ี
 
 
 
 
 

2.1 เพื่อจดัการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรยีนรู้ผา่น
กระบวนการคดิ และ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตได ้
2.2 เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 
 

1,000 - ผลผลิต(Outputs)    
ระบุผลงานท่ีเกิดขึ้นหลังจาก
ดำเนินการเสร็จในแตล่ะ
กิจกรรม 
1.ผูเ้รียนร้อยละ 90 สามารถ
บอกวิธีการหรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้มี
ผลผลติจำหน่าย 
ผลลัพธ์(Outcomes)  
(ระบผุลประโยชน์ ที่เกดิขึ้นจาก
ผลผลติสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์
1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถบอกวิธีการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานได ้
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีรายได้
ระหว่างเรยีน 

   1  ผู้เรียนเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ 
    2  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพ 
    3  ผู้เรียนมีจะมผีลติภณัฑ์
ออกจำหน่าย 
    4  ผู้เรียนมรีายได้ระหว่าง
เรียน 
 

     จัดสรรค์
งบประมาณในการซื้อ
ก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า 
อุปกรณ์ทางการเกษตร 
แต่ด้วยสถานการณ์โค
วิดครูจึงดูแลด้วย
ตนเองและให้ความรู้
นักเรียนผ่านทาง
ออนไลน ์

นายณัฐพล 
       ไชยมะโณ 



 
 

รายงานผลโครงการมุจลินทร์สัมพันธ์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการมุจลินทร์สัมพันธ ์
1. ข้ันวางแผน (P) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมวางแผนการทำงาน 
2. ข้ันดำเนินการ (D) 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรยีน
ที่ 1 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรยีน
ที่ 2 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาคเรยีนที่ 1 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาคเรยีนที่ 2 
- อัพเดทเว็บไซต ์
- ป้ายประชาสมัพันธ์ต่างๆ 
3. ข้ันตรวจสอบ (C) 
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
๔. ข้ันปรับปรุง แก้ไข (A) 
    ๔.๑ ประเมินผล 
     ๔.๒ สรุป/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เพื่อให้บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอก
ได้ทราบถึงข้อมลู
ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้นของ
โรงเรียน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากทาง
โรงเรียน 
เพื่อส่งเสริมการ
ร่วมมือท่ีดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
องค์กรสู่ภายนอก 
 
 

๗0,000 68,180 ผลผลิต (Output) 

1. บุคคลจากท้ังภายใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้รับข้อมลูข่าวสาร งาน
ประชาสมัพันธ์ต่างๆจากทาง
โรงเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

2. บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
ให้ความร่วมมือกับการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน และเกดิ
ภาพลักษณ์อันดีกับทาง
โรงเรียน 

     1 บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับข้อมลูข่าวสาร การ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่างๆที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรยีนอย่าง
ถูกต้อง 
     2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรสู่ภายนอก 
     3 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ
อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 
 
 

       ในปีการศึกษา 
2564 ไมส่ามารถจัด
ประชุมผู้ปกครองได้
เนื่องจากสถานการณ์
โควิดแผร่ะบาด ได้นำ
งบประมาณไปจดัสรรค์
ในส่วนของป้าย
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ในเรื่องของการ
ดูแลตนเองในช่าวง
สถานการณ์โควดิ และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
อื่นๆเช่นป้านเปิดรับ
สมัครเรียน,ป้ายวัน
สำคัญ,ปา้นนโนบาย
ต่างๆ ป้ายอะครีลิค 
นอกสถานท่ี และ
นโยบายในโรงเรียน/จัด
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2 ครั้ง 

นางสาวพิมพ์
ชนก     
        เหล็มปาน 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
 

1.ขั้นวางแผน (P) 
   1.1 ประชุม 
   1.2 แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน 
   1.3 ปฏิทินการดำเนินงาน 
   1.4 ขออนุมัติโครงการ 
   1.5 บันทึกเสนอขอใช้งบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
2. ข้ันดำเนินการ (D) 
   2.1กิจกรรม ลด ละ เลิก 
ถุงพลาสติก 
   2.2 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
   2.3 ปลูก ตดัแต่ง จัดสวน 
บำรุงรักษา ต้นไม ้
   2.4 ซ่อมแซม 
อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์  
       2.4.1 ระบบน้ำ 
       2.4.2 ระบบไฟฟ้า 
   2.5 จัดจ้างพนักงานบริการ 1  คน 
เป็นเวลา 6 เดือนๆละ 9,500  บาท 
3.ขั้นตรวจสอบ (C) 
   3.1 การนิเทศ / การตดิตาม 
   3.2 การประเมินผล 
4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข (A) 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 

     เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อ
การเรยีนรู้มาก
ยิ่งข้ึน  

308,000 262,872 3.1  ผลผลิต (Outputs) 
    3.1.1 สิ่งแวดล้อมท้ังหมด
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้
    3.1.2 นักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง จำนวน 847 
คน ได้ร่วมกันรณรงค์ ลด ละ 
เลิก การใช้ถุงพลาสติก ท้ังปี
การศึกษา ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2565 – 15 
พฤษภาคม 2566 ณ 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 
 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     3.2.1 สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนสะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น ปลอดภยั และเอื้อต่อการ
เรียนรรู้มากข้ึน 
    3.2.2 นักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 
 

    ๑ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย 
และเอื้อต่อการเรยีนรู้มากข้ึน 
    2 นักเรียน ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนอยู่ในระดบัมากขึ้นไป 
    ๓ นักเรียนมีความปลอดภัย 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
    ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
 

ใช้งบประมาณปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ และพร้อม
รับนักเรียนเปิดเรียน
ออนไซต ์

นายนรา   
      ประสงค์ผล  
นายณัฐพล   
       ไชยมะโณ 
นายนุกุล   
     ปาวิชัย  
นายสุรเชษฐ์   
     เปล่งประดับ 
 



 
 

รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินการตามที่ปฏิทินกำหนด 
     4.1 จัดวิเคราะหผ์ู้เรยีนรายบคุคล 
     4.2 การคัดกรองนักเรียน 
     4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา
และการป้องกันและแก้ไขปญัหา  
     4.4 กิจกรรมการส่งต่อ 
     4.5 จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรยีน   
     4.6 กิจกรรมการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัย การถูกทำร้ายทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของนักเรียน 
     4.7 ระบบนักเรียนยากจนพิเศษ 
4.8 การรายงานผ่าน student care 
5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 
 
 
 
 
 

2.1 เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา  
2.2 เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต 
สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 

4,000 1,908 1. ผลผลิต (Outputs)  
     3.1.1 นักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 ทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ 
ส่งเสริม ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาทั้งด้านการเรียน รวมถึง
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
 

2.ผลลัพธ์ (Outcomes)  
      3.2.1 นักเรยีนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น
คนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

     1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา  
     2 นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

     ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนผ่านระบบ
วีดีโอคอลแทนการไป
พบปะด้วยตนเองเพื่อ
ความปลอดภัยของ
ผู้ปกครองและคุณครู
ด้วยครสูัมภาษณ์ ตาม 
SDQ เพื่อนักเรียนทุก
คนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ 
ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการ
เรียน รวมถึงคณุภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
 

นางสาวไอยซะฮ์    
         นราธิปสกุล 



 
 

รายงานผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 
 

1. ข้ันวางแผน (P) 
     1.1  ประชุม 
     1.2  แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน 
     1.3  ปฏิทินการดำเนินงาน 
     1.4  ขออนุมัติโครงการ 
     1.5 บันทึกเสนอขอใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน 
2. ข้ันดำเนินการ (D) 
  2.1 กิจกรรมพัฒนา ระบบ บริหาร
จัดการ สถานศึกษา และ เสรมิสรา้ง
ทักษะทาง วิชาการ 
  2.2กิจกรรม เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ผลงาน โรงเรียนผ่าน
จดหมาย ข่าว 
   2.3 กิจกรรมประสานความร่วมมือ
กับชุมชน 
 

1. เพือ่ให้โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียน และชุมชน 
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาครู ให้มี
ความพร้อมในทุกด้าน 
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถใน
การบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบรหิาร
การจัดการเรยีนการ
สอน สร้างคลัง
นวัตกรรมการเรียน
การสอน คลังความรู้
อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความยั่งยืน 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
การพัฒนาด้าน
สติปัญญา 
(Intelligence 
Quotient) ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

1,000 - 1.1 ผลผลติ (Outputs) 
       โรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง (ราษฎรส์ามัคคี) ได้รบัการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตจ
ฐานคุณภาพโรงเรียนคณุภาพ
ประจำตำบล 
1.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1.2.1 โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรยีน และ
ชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
1.2.2 ครู มีความพร้อมในทุก
ด้าน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการ
บริหารจดัการ มคีวามคดิ
สร้างสรรค์นวตักรรมการ
บริหารการจัดการเรียนการ
สอน สร้างคลังนวัตกรรมการ 

    1 โรงเรียนมคีวามเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็นสถานศึกษาคณุธรรม 
มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA ) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรยีน 
และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
    2 ครูมีความพร้อมในทุกดา้น 
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริหาร การจดัการเรียนการ
สอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียน
การสอน คลังความรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน 
6.3 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความ 

  ได้ดำเนินงานตาม
โครงการตามกิจกรรม
ในโครงการ เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ผลงาน 
โรงเรียนผ่านจดหมาย 
ข่าว และช่องทาง
ออนไลน์  

นางชลกานต์  
      เหรัมพกุล 



 
 

รายงานผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

3. ข้ันตรวจสอบ (C) 
   3.1  การนิเทศ / 
การติดตาม 
    3.2 การประเมินผล 
4. ข้ันปรับปรุง แก้ไข (A) 
   สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

 (Emotional 
Quotient) มีทัศนคติ 
(Attitude) มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย 
(Physical) และมีพัฒนา
ทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ 
ปฏิบัติตามค่านิยม 12 
ประการ มีคุณลักษณะ
ตามโรงเรียนสุจริต มี
ความรัก หวงแหนและ
ความภูมิใจในชาติ โดย
ใช้แนวคิดแบบ STAR 
STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพื่อ
ปลูกฝังความเป็น
พลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ (Moral 
Quotient) สามารถ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
โลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เมื่อ
จบการศึกษามีงานทำ 
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

  เรียนการสอน คลังความรู้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน 
1.2.3 นักเรียนมีการพฒันา
ด้านสติปัญญา (Intelligence 
Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) มีทัศนคติ 
(Attitude) มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย (Physical) และมี
พัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตาม
ค่านิยม 12 ประการ มี
คุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต 
มีความรัก หวงแหนและความ
ภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ 
STAR STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์แนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อ
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ (Moral 
Quotient) สามารถรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามีงาน
ทำ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
 
 

รัก หวงแหนและความภูมิใจใน
ชาติตาม  มีคณุลักษณะตาม
โรงเรียนสุจริต มีคณุธรรมอัต
ลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
 

  



 
 

รายงานผลโครงการ ่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 
โครงการส่งเสริมสรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน   

๑ ข้ันวางแผน ( p ) 
     1.1  ประชุม 
     1.2  แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน 
     1.3  ปฏิทินการดำเนินงาน 
     1.4  ขออนุมัติโครงการ 
     1.5 บันทึกเสนอขอใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน 
๒.ขั้นดำเนินการ (D) 
    1.กิจกรรมสรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 
    2..กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรฑีา 
3. ข้ันตรวจสอบ (C) 
   ๓.๑ นิเทศ ติดตาม  ประเมินผลงาน
และหาแนวทางปรับปรุง 
   ๓.๒ นำเสนอผลงานในรอบปีท่ี
ดำเนินงานในท่ีประชุมทุกกลุม่สาระ / 
งาน / กลุ่มบริหาร 
4. ข้ันปรับปรุง แก้ไข (A) 
   4.1  การซ่อมเสริม 
   4.2 วิจัยชั้นเรยีน 
   4.3 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 
 
 
 

   1   เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะ 
ของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 1.1 ผลผลติ (Outputs)  
   ๑.๒.1  นักเรียนมสีุขนิสยั
ในการดูแลสุขภาพและการ
ออกกำลังกาย  สม่ำเสมอ 
 
1.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
    ๑.๒.2  นักเรียนมสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติดี  มีน้ำหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 

ผลผลิต(Outputs)    
     1.  นักเรียนร้อยละ 100 มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
การออกกำลังกาย  สม่ำเสมอ 
 
ผลลัพธ์(Outcomes)  
     2. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจติดี มีนำ้หนกั สว่นสงูและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      จัดสรร
งบประมาณในการ
จัดซื้อวอลเลย์บอล
ให้กับนักเรียน 
 
 

นายนุกุล  ปาวิชัย    



 
 

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
     1.1  ประชุม 
     1.2  แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน 
     1.3  ปฏิทินการดำเนินงาน 
     1.4  ขออนุมัติโครงการ 
     1.5 บันทึกเสนอขอใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน 
๒.ขั้นดำเนินการ (D) 
๒.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรยีน  
๒.๒ กิจกรรมบันทึกความด ี
๒.๓ กิจกรรมออมทรัพย ์
๒.4 กิจกรรมวันสำคญั ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
และสื่อสารประเพณีท้องถิ่น 
๒.5 กิจกรรมค่ายคณุธรรม 
๒.6 กิจกรรมโครงงานคณุธรรม 
สพฐ./โรงเรียนสุจริต 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
๑.  การนิเทศ / การตดิตาม 
ขั้นรายงาน (A) 
๑. ประเมินผลการดำเนินงาน 
๒. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจดัทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินงานประจำป ี
 
 

๑. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้กับ
นักเรียนทุกคน 
 

1๘,๙๗๘.๗๕   1,720 1.1 ผลผลติ (Outputs)  
    ๑.1.1 นักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
     1.1.๒.โรงเรยีนจัด
กิจกรรมด้านคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน
โดยแทรกกิจกรรม 
การเรยีนรู้ทุกกลุม่สาระ ท้ังใน
และนอกห้องเรียน             
1.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
      1.2.๑. นักเรยีนมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพิ่มขึ้น  
      1.2.๒. นักเรยีนโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ในทุกกิจกรรมตามที่
โครงการกำหนด 
 
 
 

   ๑ นักเรียนทุกคนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์                                
   ๒ นักเรียนสามารถดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ยอมรับ
ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 
 

กิจกรรมบ้างกิจกรรม
ในโครงการไม่สามารถ
ดำเนินงานได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 

นางศิริลักษณ์  ลิขิต
ธาดาภัทร 



 
 

รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการอาหารกลางวัน 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ประชุมวางแผนการทำงาน 
4.ดำเนินการตามแผน 
  4.1 จัดบริการอาหาร
กลางวัน 
  4.2 ทำ Thai School 
Lunch โปรแกรม 
  4.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
โรงอาหาร สถานประกอบปรุง
อาหารและบริเวณโดยรอบ 
  4.4 จัดหาโตะ๊-เก้าอี้ สำหรับ
รับประทานอาหาร 
  5. เบิกจ่ายเป็นเงินสดให้
นักเรียนเนื่องจากโรงเรยีนไม่
สามารถเปิดทำการเรยีนการ
สอนได้ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
วิด 19 
6.นิเทศ ตดิตามผลการ
ดำเนินงาน 
7.สรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมลู
จำนวนนักเรียนด้านภาวะ
โภชนาการและข้อมลูการ
ดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน 

๒. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัด
อาหารกลางวันช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมภีาวะทุพ
โภชนาการยากจน  
 และขาดแคลนได้รับ
สารอาหารเพียงพอกับความ
ต้องการตาม 

มาตรฐานของกระทรวง    
 สาธารณสุข 
๓. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์
ทำให้ร่างกายเจรญิเติบโต มี
น้ำหนักและ 
 ส่วนสูงไดต้ามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารสุข 
  4.  เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนำ้ที่
สะอาดและถูกสุขอนามัย 
5.  เพื่อให้นักเรียนมีสถานท่ี
รับประทานอาหารและทำ
ความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่
สะอาด 
    6.  เพื่อให้นักเรียนรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

4,000 4,000       ผลผลิต (Outputs) 
๑. นักเรียนระดับชั้นเตรยีม
อนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ไดร้ับประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีสารอาหารครบห้าหมู่ 
ร้อยละ 100 
๒. สถานศึกษาจดับริการ
อาหารกลางวันท่ีมีคณุค่าทาง
โภชนาการให้กับนักเรียน              
ร้อยละ 100 
     ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ
80 
       

 การดำเนินการ 
     1 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็น
เงินสดให้นักเรียนเนื่องจาก
โรงเรียนไมส่ามารถเปดิทำการ
เรียนการสอนได้ เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโค
วิด 19 สำหรับนักเรียน 814 คน 
คน ละ 21บาท/วัน จำนวน 190 
วัน  
     2 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องบริโภคอาหารสด - แห้ง  
เครื่องปรุง แกส๊ อุปกรณ์สำหรับ
จัดให้บริการอาหารกลางวันเพ่ือ
ประกอบอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนสำหรับนักเรียน 814 คน  

ได้ปรับปรุมซ่อมแซมดู
และห้องปรุงอาหารให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ      
ปริมาณอาหารกลางวัน
เหลือบ้างเนื่องจาก
จำนวนนักเรียนขาด
เรียนมากน้อยไมเ่ท่ากัน
ในแต่ละวัน 

นางชลกานต์  
            เหรัมพกุล   
นางสุนันธา  
            ถาวรจิตร 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
๑. ประชุม/วางแผนประเมิน
การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียน 
๒. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน 
๓. ดำเนินการตามแนวทางที่
กำหนดไว ้
ระบบสารสนเทศ 
    - ประกาศรับสมัคร
นักเรียน 
    - จัดทำบันทึกข้อมูล
นักเรียนในระบบ DMC 
3. ประเมินผล วิเคราะห์ 
สรุปผลและรายงานการจดั
กิจกรรม 
-  ค่าเอกสาร 
4. นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
5. ประเมินผล วิเคราะห์ 
สรุปผล และรายงาน 

1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็น
ของโรงเรียน ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์  และเป็น
ปัจจุบัน. 
2. เพื่อเป็นแหล่งบริการและ
เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
โรงเรียนแกผู่้ใช้งาน 
 

1,000 200       ผลผลิต (Outputs) 
      ผู้บริหาร ครู นักเรยีนและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้
ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน 
ในการบริหาร จัดการเรียนการ
สอนหรือประกอบการตดัสินใจ                     

      ผลลัพธ์ (Outcomes)           
ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับความสะดวก
ในการเข้าถึงสารสนเทศ
โรงเรียน    ทันเวลา เพื่อใช้ใน
การจัดเรียนรู้  บริหารจัดการ
หรือประกอบการตัดสินใจ 

ผลผลติ (Outputs) 
      ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร คร ู
นักเรียนและผูเ้กี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล 
สารสนเทศของโรงเรียน ในการ
บริหาร จดัการเรียนการสอนหรือ
ประกอบการตัดสินใจ                     

      ผลลัพธ์ (Outcomes)           
ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับความสะดวกใน
การเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียน    
ทันเวลา เพื่อใช้ในการจัดเรียนรู้  
บริหารจดัการหรือประกอบการ
ตัดสินใจมากขึ้น 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิดจึงไมส่ามารถ
ดำเนินงานตาม
โครงการได้อย่างเต็มที ่

นางสาวสุปราณี 
หมัดอะดมั 

 

 



 
 

รายงานผลโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย 
    1) ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 
    2) ประชุมชี้แจงคณะทำงาน
เพื่อวางแผนการ 
    3)ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
ชุมชน 
      -จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรไีทย  
ไม้ระนาด สายซอ สายจะเข้  
ยางสน สายขมิ 
    4) นิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
     5)ประเมินผล/สรปุผลและ
รายงานผล 

๒.๑ เพื่อปลูกจิตสำนึก
ให้นักเรียนเกดิความ
ตระหนัก และเห็น
คุณค่าและความสำคญั
ของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒.๒. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะ
เกี่ยวกับศิลปวฒันธรรม
ไทย  
 

2,000 2,000 ผลผลิต (Out put) 

๑. ร้อยละ ๑๐๐นักเรยีนไดป้ฏิบัติ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกจติสำนึกให้
นักเรียนเกดิความตระหนัก และเห็น
คุณค่าและความสำคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

ผลผลิต (Out come) 

๑. ร้อยละ ๑๐๐นักเรยีนมี
จิตสำนึก เกดิความตระหนัก 
เห็นคุณคา่และความสำคัญของ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้
และฝึกทักษะเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สามารถเผยแพร่การแสดงออกสู่
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
       ร้อยละ 100 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี)ทุกคน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้
ปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกจติสำนึกให้
นักเรียนเกดิความตระหนัก และเห็น
คุณค่าและความสำคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เชิงคุณภาพ 
       1นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึก 
เกิดความตระหนัก เห็นคณุค่าและ
ความสำคญัของศิลปวัฒนธรรม
ไทย  
       ๒ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สามารถเผยแพร่การแสดงออกสู่
ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ โรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ทำให้
การดำเนินกิจกรรม
การฝึกซ้อมนักเรียน
แต่ละกิจกรรมไม่
สามารถปฏิบัตไิดต้าม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้

 

นาย สุรเชษฐ์   
เปล่งประดับ    
นาย นรา   
ประสงคผ์ล 



 
 

รายงานผลโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ งบท่ีได้รับ งบท่ีใช้ไป 

โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
  - แต่งตั้งคณะทำงาน 
  - ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินงานตามโครงการ
สหกรณ์ร้านคา้ 
- ระดมหุ้นสมาชิกสหกรณ์ ปี 
๒๕๖๔ 
 - จัดซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย 
- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย 
ปรับปรุงห้องสหกรณร์้านค้า 
3. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
การดำเนินงาน 
4. สรปุ /รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

         1.เพื่อให้
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมี 
ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่
พึงประสงค์มี  
คุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผดิชอบต่อ    
ครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศลีธรรม 
         ๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีความรับผิดชอบ มีนสิัย
ไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการ
ประหยดัตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - ผลผลิต (Outputs) 
 1.ร้อยละ๑๐๐ ของ
ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐานในการใน
การดำรงชีวิต  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  
   ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
         1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณม์ี
การวางแผนในการใช้จ่าย 
ประหยดัอดออม มีความ
รับผิดชอบ และสามารถนำ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม ในระดับมากขึ้นไป 

1 นักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิต
สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
       ๒ นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีนสิัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จัก
การประหยัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
       ๓ นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการ
ใช้จ่าย ประหยัดอดออม  
มีความรับผิดชอบ และสามารถนำ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณไ์ป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

เนื่องจากสถานการณ์
โควิดจึงไม่สามารถ
ดำเนินงานตาม
โครงการได้อย่างเต็มที ่

นางอำภา   
นาคะวัจนะ 

 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กิจกรรม 
๑. ประชุมวางแผนการ
ทำงาน 
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓. สำรวจข้อมูลความ
ต้องการของครูและบุคลากร 
๔.จัดทำแผนงานโครงการ  
5.ดำเนินตามกิจกรรม 
   5.1 จัดอบรมสัมมนา
พัฒนาครูและบุคลากรสู่มือ
อาชีพ 
   5.2 ศึกษาดูงานโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้ 
   5.3 จัดกิจกรรมสร้างขวัญ
และกำลังใจ 
- งานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ 
 - เยี่ยมไข้/บำรุงขวัญและ
กำลังใจ 
 

เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมากขึ้น 

60,200 60,200 ผลผลิต 

     ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครู
และบุคลกรทางการศึกษา
ทุกคนของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์ 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
และบุคลกรทางการศึกษา
ทุกคนของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

ผลผลิต 

     ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครู
และบุคลกรทางการศึกษาทุก
คนของโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

 
ผลลัพธ์ 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ 
บุคลกรทางการศึกษาทุกคน
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

      ครูและบุคลกร
ทางการศึกษาทุกคน
ของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  นางนิศากร ศรี
รักษ์ 
  น.ส.กาญจนา 
ปราบณรงค์ 
  นางจันทรามาศ 
ประสงค์ผล 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 
   - งานเลี้ยงให้ขวัญกำลังใจ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.๔ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร 
   5.๕ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมของ
คร ู
6. นิเทศ ติดตามผล 
ตรวจสอบการดำเนินงาน 
7. ประเมินผล สรุปผลและ
รายงานผล 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 
จุดเด่น/ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป 

โครงการพัฒนาระบบงาน
การเงินบัญชีและพัสดุ 
กิจกรรม 

1.ประชุมอบรมครูฝ่าย
งบประมาณ 
2 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
การเงิน /บัญช ี
3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
พัสดุ  งานตรวจสอบการจัดซื้อ/
จัดจ้าง   งานทะเบียนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบงาน
การเงินบัญชีและพัสดุให้
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และกฎกระ
ทรงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 เพื่อตรวจสอบ
ระบบงาน การเงิน การ
บัญชีและพัสดุของโรงเรียน
ให้ดำเนินการอยา่งถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 
2.3 เพื่อพัฒนาระบบงาน
การเงิน บัญชีและพสัดุของ
โรงเรียนใหม้ีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องสมัพันธ์กัน 
2.4 เพื่อจดัทำทะเบียนสื่อ
และครภุณัฑ์ที่ต้องการซ่อม
บำรุงให้สามารถใช้งานได้
เป็นปัจจุบัน  
 

12,000 12,000 ผลผลิต 
1.ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงาน 
การเงินและพสัดไุด้
ถูกต้องตามระเบียบ 
และเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด 
ผลลัพธ ์
1.ระบบงานการเงิน
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบ เป็นปัจจุบัน 
ตรวจสอบไดร้ะดบัดีมาก 
2.ระบบงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ระดับดีมาก 
3.มีข้อมลูสารสนเทศ 
ทะเบียนสื่อ-ครุภณัฑ์ที่
เป็นระบบ พร้อมใช้งาน
ระดับด ี
 

ผลผลิต 
1.ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรที่เกีย่วข้องมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุได้
ถูกต้องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
ผลลัพธ ์
   1. ระบบงานการเงินบญัชี
และพัสดุของโรงเรยีนถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน 
ตรวจสอบไดร้ะดบัดีมาก 
   2. ระบบงานการเงิน บัญชี
และพัสดุของโรงเรยีนถูกต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กันระดับดี
มาก 
   3. มีข้อมูลสารสนเทศ 
ทะเบียนสื่อ-ครุภณัฑ์ที่เป็น
ระบบ พร้อมใช้งานระดับด ี
 4. มีสื่อเทคโนโลยีและ
ครุภณัฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพระดับด ี

จุดเด่น 
โรงเรียนมีระบบงาน
การเงิน บัญชีและพสัดุที่
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้ มีข้อมลู
สารสนเทศ ทะเบยีนสื่อ-
ครุภณัฑ์ที่เป็นระบบ 
พร้อมใช้งาน ครูได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 
ปัญหา 
การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรยีน
บางโครงการไม่ได้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 
 
 

นางนันทา   
กิมิเส 
นางสาวสุนทรี 
รัตนโชเต 
นางยุพาพักตร ์
แก้วงาม 
นางสุนันทา 
พรหมอินทร ์

 



 
 

 


