
 



คำนำ 
 

 รายงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ซึ่งประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของ
การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา    ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม นำมาเป็นมูล ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ และตัวช ี ้ว ัด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนทุ ่งสังพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ ่งว่ารายงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้จะก่อให้การจัดการศึกษาเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้บริหาร คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้
จนสำเร็จลุล่วง 
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สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 

แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2564     ก 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ     3 

1.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ        8 
1.2 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้       11 
1.3 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  15 
1.4 กิจกรรมวันสำคัญ         19 
1.5 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร   30 
1.6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       34 
1.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง     38 
1.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์       42 
1.9. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา   47 
1.10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  48 
1.11  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  53 
1.12  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์     57 
1.13  กิจกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     61 

          1.14  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   66 
1.15  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ      70 
1.16  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย      73 
1.17  กิจกรรมนิเทศภายใน          76 
1.18  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6       79 
1.19  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4      82 
1.20  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต      78 
1.21  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ   85 
1.22  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา     83 
1.23  กิจกรรมวิถีพุทธ         90 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร         95 
3. โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล                100 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการเรียนการสอนและการสอบ             105 
5. โครงการห้องสมุด                  109 

 
 

 



 

เรื่อง                   หน้า 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม            103 
7. โครงการพัฒนาบุคลากร                113 
8. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป               119 
 8.1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ               124 
 8.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม            129 
 8.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน                     133 
 8.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           137 
9. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงเรยีน           141 
 9.1  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์              145 
10. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ              149 
 10.1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี             154 
 10.2 กิจกรรมพัฒนางานการเงินและพัสดุ              157 

10.3 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค               160 
11. โครงการพัฒนาบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน              163 
 11.1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง               165 
 11.2  กิจกรรมคัดกรอง ติดตามนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน           168 
 11.3  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน                171 
 11.4  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย              175 
 11.5  กิจกรรมเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ              176 
 11.6  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน             177 
 11.7  กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์           181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ดำเนินการ การบริหารโครงการ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ   ๑)  เพื่อพัฒนางานฝ่าย
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และวิธีการสอนที่หลากหลาย 
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     ๖.๒.๑  นักเรียนตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน 
     ๖.๒.๒  นักเรียนนำโครงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆและนำเสนอด้วยความเข้าใจและ มีความ 

สามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     ๖.๒.๓  จัดนิทรรศการโครงงานและส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนำโครงงานที่จัดทำเข้า ร่วมการ 

แข่งขันในระดับต่างๆ 
     ๖.๒.๔  เพื่อให้คณะครูของโรงเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โครงงาน 

และกระบวนการสอนอ่ืนๆ ด้วยความประจักษ์และถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ 
               ๖.๒.๕  เพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และนำผลการประเมินมา พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการ 
เรียนรู้ให้กบัตนเองได้           

 ๗.๒  ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่สอนที่หลากหลาย 
 ๗.๓  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป   ตามกิจกรรมดังนี้ 
          ๘.๑  เสนอโครงการ 
          ๘.๒  ประชุมคณะครูชี้แจงการทำโครงการ 

๘.๓  ดำเนินงานตามโครงการ    
๘.๔   การติดตามประเมินผล/รายงาน 

                      -  สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
                      -  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 
 
 
 



๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ    ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
               -  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเอง สามารถ
คิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับตนเองได้ 
 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

๒.  ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่สอนที่หลากหลาย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
 

       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๔๔,๓๔๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑๔๑,๘๘๒    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      ๒,๔๕๘    บาท 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ     มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของโครงการ  เป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

12.2จุดควรพัฒนาของโครงการ  - 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  ควรจัดให้ต่อเนื่อง 
 
 
  

 

                   ลงชื่อ             

         (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
            ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๒๐   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
......................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
               ข้าพเจ้า  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ตามปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  คือ  ๑) เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ๒)  เพื่อเป็นเวทีประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน  ๓)  เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียน ระดับต่างโรงเรียนระดับเขต ระดับ
ภาค และระดับประเทศ การดำเนินงาน  ระหว่าง  ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 

             บัดนี้ กิจกรรมพัฒนาแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม เอกสารตามแนบ 

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ            
              (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
                (นายเทพประสิทธิ์    เมืองน้อย) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
…………………ทราบ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม    แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   ข้อ 1 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
                ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

กลุ่มบริหาร   งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๕.๒  เพ่ือเป็นเวทีประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 
          ๕.๓  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียน ระดับต่าง
โรงเรียนระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา
ตาม 

ศักยภาพ 
                   ๖.๑.๒ นักเรยีนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการ และเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับภายในโรงเรียน ระดับ 
ต่างโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.๒.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
                    ๖.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ ๖๐ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับภายใน
โรงเรียน ระดับต่างโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

           



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิด

จากการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑   ประชุมเสนอกิจกรรม 
           ๘.๒   เขียนกิจกรรมและนำเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
           ๘.๓   แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 ๘.๔  การติดตามประเมินผล/รายงานผล 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  - 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   - 

       อยู่ในระดับ  - 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๐,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป            ๑๙,๘๔๑     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ       ๑๕๙      บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติแต่ใช้งบในการ
จัดซือ้อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม  - 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม  - 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม  - 
 
 

                   ลงชื่อ              

          (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
             ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๒๐   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
........................................................................................ ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
               ข้าพเจ้า  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้  ตามปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  คือ ๑) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ๒) เพ่ือให้ผู้เรียนนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   ๓)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานที่ การดำเนินงาน  
ระหว่าง  ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 

             บัดนี้ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  ไม่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     โคโรนา 2019 (COVID-19)  แต่ใช้งบในการจัดซื้ออุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอน) จึงรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
เอกสารตามแนบ 

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ            
              (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
                (นายเทพประสิทธิ์    เมืองน้อย) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
…………………ทราบ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกจิกรรม    ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    ข้อที่  2 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย   

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

กลุ่มบริหาร      งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ๕.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
          ๕.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑ คณะครู  จำนวน ๑๔ คน และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      ๖.๒.๑  ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  ความพึงพอใจ 
๗.๒  ความสำเร็จของกิจกรรม 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรม  ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑    ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรในโรงเรียน 
           ๘.๒   เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
           ๘.๓  ดำเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 ๘.๔  การติดตามประเมินผล/รายงานผล 

 



๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรม  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
- ไม่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส     โคโรนา 2019 (COVID-19)  แต่ใช้งบในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ความพึงพอใจ 
๒.ความสำเร็จของกิจกรรม 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ร้อยละ - 
ร้อยละ  - 
 

 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  - 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   - 

       อยู่ในระดับ  - 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงนิอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๖,๔๔๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป           ๒๐,๗๒๘    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ   ๕,๗๑๒    บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 



12.1จุดเด่นของกิจกรรม  - 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม  - 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม  - 
 
 
 

 

                   ลงชื่อ              

          (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๔ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒,๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายแทนไท ขาวทอง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
 
๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑ นักเรียนสังกัดประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการได้รับบริการแนะแนวการศึกษาต่อร้อยละ  
๑๐๐ 

         ๖.๑.๒ นักเรียนสังกัดประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการสนใจเข้าศึกษาต่อร้อยละ ๒๕ จากจำนวน
นักเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่บริการ 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ นักเรียนสังกัดประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการได้รับบริการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง 

            ๖.๒.๒ นักเรียนสังกัดประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการมีความสนใจเข้าศึกษาต่ออย่างแท้จริง 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๗.๑ นักเรียนสังกัดประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ ๒๕ 
จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 



๘.  การดำเนินงาน 
  
ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม  ๒๕๖๓ นายแทนไท  ขาวทอง 
๒ เสนอกิจกรรมขออนุมัติ ตุลาคม  ๒๕๖๓ นายแทนไท  ขาวทอง 

๓ แต่งคณะกรรมการ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ นายแทนไท  ขาวทอง 

๔ วางแผนรูปแบบดำเนินงาน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ นายแทนไท  ขาวทอง 

๕ ดำเนินงานตามกิจกรรม กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ นายแทนไท  ขาวทอง 

๖ การติดตามประเมนิผล / รายงานผล กันยายน ๒๕๖๔ นายแทนไท  ขาวทอง 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การให้ความร่วมมือของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 

๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑๐.๑.๑ นักเรียนสังกัดประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ
เข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ ๒๕ จาก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๖.๗๖  

 
๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

๑๐.๒.๑ ตารางแสดงจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

โรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.๖ 
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มา
สมัครเรียน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ชุมชนบ้านหน้าเขา ๑๐ ๕ ๕๐  
บ้านโคกวัด ๑๑ ๖ ๕๔.๕๕  
บ้านบางรูป ๑๒ ๒ ๑๖.๖๗  
วัดควนยูง ๑๒ ๔ ๓๓.๓๔  

บ้านนาท่อม ๑๒ ๑ ๘.๓๔  
เทศบาลตำบลทุ่งสัง ๒๑ ๑๑ ๕๒.๓๘  

บ้านวังตลับ ๑๖ ๐ ๐  
วัดควนกอ ๒๒ ๐ ๐  

รวม ๑๑๖ ๒๙ ๒๕  



 
๑๐.๒.๒ ตารางแสดงจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียน จำนวนนักเรียน ม.๓ 

(คน) 
จำนวนนักเรียนที่ให้
การตอบรับ (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หมายเหตุ 

วัดประดิษฐาราม ๑๔ ๗ ๕๐  
บ้านวังหิน ๗ ๓ ๔๒.๘๖  

บ้านทุ่งกรวด ๒๘ ๔ ๑๔.๒๙  
รวม ๔๙ ๑๔ ๒๘.๕๗  

 จากการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 
๘ โรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑๖ คน มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทุ่งสังพิทยา
คม จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
 และจากการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ 
จำนวน ๓ โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๙ คน มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทุ่งสัง
พิทยาคม จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ 
 เฉลี่ยรวม มีนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการจำนวน ๑๖๕ คน มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ทุ่งสังพิทยาคม จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๖ ของนักเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่บริการ นับได้ว่าสูงกว่า
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว้ 
 

๑๐.๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๔ 
       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 

เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๕๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑,๕๐๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ       ๐      บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 



กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสำเร็จขององค์กร 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
ควรวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อให้รวดเร็วมากข้ึนกว่าเดิม 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และควรได้รับ
งบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

                    
        
 

       ลงชื่อ                 

               (นายแทนไท ขาวทอง) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    ตำบลทุ่งสัง   อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ พิเศษ / 256๔                                วันที่  30 กันยายน  ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 ข้าพเจ้า นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการวันสำคัญ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ของพิธีกรรมในวันสำคัญได้ถูกต้อง 2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงาม โดยระยะเวลา
ดำเนินการ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 25624 
 

 บัดนี้ โครงการวันสำคัญ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
วันสำคัญ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       

      ลงชื่อ                         ผู้รายงาน 
                     ( นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา) 
                      ตำแหน่งคร ู
 
                                                              
 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
                 ทราบ 
 

      ลงชื่อ                    
                                   (นางวารินดา จู้ห้อง) 
               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
 

 

 



กิจกรรมที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันพ่อแห่งชาติ 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้  

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเตรียมงาน 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ 
3. ประชุมนักเรียนซักซ้อมพิธีการ 
4. ดำเนินงานตามกำหนดการ 
5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 4 ธันวาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  - บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรยีนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติได้ 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันพ่อแห่งชาติ 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
 
 

                        ลงชื่อ................... .....ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 



กิจกรรมที่ 2 

1. ชื่อกิจกรรม  วันลอยกระทง 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันลอยกระทงได้ 

                           2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้  

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมนัดหมายนักเรียนในการจัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน และวัสดุทำกระทง 
2. จัดซื้อ หา วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือทำกระทง 
3. ครูให้นักเรียนทำกระทงจากต้นกล้วยและใบตอง 
4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  - บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันลอยกระทงได้ 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันลอยกระทง 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

                        ลงชื่อ............. ...................ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 
 



กิจกรรมที่ 3 

1. ชื่อกิจกรรม  วันขึ้นปีใหม่ 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผดิชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันขึ้นปีใหม่ 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน 1,000 บาท 

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมนัดหมายนักเรียนในการจัดเตรียมสิ่งของที่จะใส่บาตรและเงินที่จะทำบุญ 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร 
3. จับสลาก แลกเปลี่ยนของขัวญ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 28 ธันวาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ได้ 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันขึ้นปีใหม่ 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
                         

                        ลงชื่อ....... .................ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 



กิจกรรมที่ 4 

1. ชื่อกิจกรรม  วันมาฆบูชา 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชาได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันมาฆบูชา 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้   

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมนัดหมายนักเรียนในการจัดเตรียมปิ่นโต ดอกไม้ และเงินที่จะทำบุญ 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง นำของที่จัดเตรียมไปวัด 
3. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมเวียนเทียน  
4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน - บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชาได้ 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันมาฆบูชา 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
                         

                        ลงชื่อ............. ..............ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 



กิจกรรมที่ 5 

1. ชื่อกิจกรรม  วันวิสาขบูชา 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม  1. เพ่ือให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันวิสาขบูชาได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันวันวิสาขบูชา 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้   

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมนัดหมายนักเรียนในการจัดเตรียมปิ่นโต ดอกไม้ และเงินที่จะทำบุญ 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง นำของที่จัดเตรียมไปวัด 
3. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมเวียนเทียน  
4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน - บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันวิสาขบูชาได้ 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันวิสาขบูชา 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
                         

                        ลงชื่อ........... ..............ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 



กิจกรรมที่ 6 

1. ชื่อกิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์  
                พระบรมราชินี 

2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก     ( ✓ )  กิจกรรมรอง    (     )  กิจกรรมสนับสนุน 
3. ผู้รับผิดชอบ นายณัฎฐพล  ไม้เรียง และนางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม  1. เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ     

                       นางเจ้าสุทธดิาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 
                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินี 
                           3. เพ่ือให้นักเรียน ครู  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2 ด้านงบประมาณที่ใช้   

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเตรียมงาน 
2. จัดสถานที่เพ่ือนำไปถวายบังคมพระบรมรูป 
3. นัดหมาย นักเรียน ครู เพ่ือถวายบังคมพระบรมรูป 
4. ดำเนินการตามกำหนดการ 
5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน - บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 

สุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนและครูระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินี 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
                         

                        ลงชื่อ............. ..............ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



กิจกรรมที่ 7 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม  1. เพ่ือให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชินที่ดี 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้  800 บาท 

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมนัดหมายนักเรียนในการจัดเตรียมปิ่นโต ดอกไม้ และเงินที่จะทำบุญ 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง นำของที่จัดเตรียมไปวัด 
3. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมเวียนเทียน  
4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน 800 บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาได้ 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

                        ลงชื่อ.......... ...............ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

 



กิจกรรมที่ 8 

1. ชื่อกิจกรรม  วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง  
                กรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดม
                บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก     ( ✓ )  กิจกรรมรอง    (     )  กิจกรรมสนับสนุน 
3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม  1. เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

                                พระเจ้าอยู่หัว 
                            2. เพือ่ให้นักเรียนและครูระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัว 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2 ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน 1,495 บาท  

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเตรียมงาน 
2. จัดสถานที่เพ่ือนำไปถวายบังคมพระบรมรูป 
3. นัดหมาย นักเรียน ครู เพ่ือถวายบังคมพระบรมรูป 
4. ดำเนินการตามกำหนดการ 
5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน 1,495 บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้นักเรียนและครูระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัว 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
                         

                        ลงชื่อ........... ...............ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



กิจกรรมที่ 9 

1. ชื่อกิจกรรม  วันแม่แห่งชาติ 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพ่ือให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันแม่แห่งชาติ 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน 1,400 บาท 

6. การดำเนินงาน 
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเตรียมงาน 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ 
3. ประชุมนักเรียนซักซ้อมพิธีการ 
4. ดำเนินงานตามกำหนดการ 
5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 9 สิงหาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  1,400 บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
4. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติได้ 
5. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันแม่แห่งชาติ 
6. นักเรยีน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
                         

                        ลงชื่อ............. ................ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



กิจกรรมที่ 10 

1. ชื่อกิจกรรม  วันไหว้ครู 
2. ประเภทกิจกรรม         (     )  กิจกรรมหลัก 

          ( ✓ )  กิจกรรมรอง 
                   (     )  กิจกรรมสนับสนุน 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
4. วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพ่ือให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันไหว้ครูได้ 

                           2. เพื่อให้นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันไหว้ครู 
                           3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองละชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 

5. เป้าหมาย    5.1 ด้านการผลิต ( ✓ ) นักเรียน  ( ✓ ) ครู  (     ) อาคารสถานที่  ( ✓ ) ชุมขน 
5.2  ด้านงบประมาณที่ใช้  จำนวน 600 บาท 

6. การดำเนินงาน 
6. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเตรียมงาน 
7. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ 
8. ประชุมนักเรียนซักซ้อมพิธีการ 
9. ดำเนินงานตามกำหนดการ 
10. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      

7. ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 9 สิงหาคม 2564  
8. การใช้จ่ายงบประมาณ  600 บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( ✓ ) ด้านปริมาณ   สำรวจ/ตรวจสอบ  

                       ( ✓ ) ด้านคุณภาพ  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
                       ( ✓ ) ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
              ( ✓ ) ด้านระยะเวลา  แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 
7. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันไหว้ครูได้ 
8. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อวันไหว้ครู 
9. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

                        ลงชื่อ.......... ...............ผู้เสนอแผนกิจกรรม 
                               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 



 

                 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๒๐   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ............................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
               ข้าพเจ้า  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร  ตามปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพื่อ
ดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  คือ  ๑)  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่
ตนสนใจหรือความถนัด  ๒)  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักวิธีการลูกเสือและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ๓)  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยยึดมั่นในค่านิยมที่ดีงาม ๔)  เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ๕)  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อชุมชนสังคมและ
สังคม   การดำเนินงาน  ระหว่าง  ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 

             บัดนี้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม เอกสารตาม
แนบ 

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ            
              (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
                (นายเทพประสิทธิ์    เมืองน้อย) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
ทราบ 
 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.  ชื่อกิจกรรม   ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   1,2,3,4 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข้อที่ 1 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย   

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

กลุ่มบริหาร     งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีตนสนใจหรือความถนัด 
 ๕.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักวิธีการลูกเสือและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
          ๕.๓  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยยึดมั่นในค่านิยมที่ดีงาม 
          ๕.๔  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
          ๕.๕  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อชุมชนสังคมและสังคม 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑  นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกในกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   ร้อยละ  90 

                    
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.๒.๑  นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี  มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม  มีทักษะที่จำเป็นในการ   
ประกอบอาชีพ  และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคม 
                     
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
๗.๒  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

                     ๗.๓  นักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมทุก
คน 
 

๘.  การดำเนินงาน 



 การดำเนนิงานกิจกรรม ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑  ประชุมปรึกษา กำหนดการทำกิจกรรม ,เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ ,แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
           ๘.๒  กำหนดขอบข่ายของแต่ละกิจกรรม  ,จัดทำ จัดซื้อ สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม 
,ดำเนินการตามปฏิทินของแต่ละกิจกรรม 
         ๘.๓  การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรม   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 

- ไม่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส     โคโรนา 2019 (COVID-19)  แต่ใช้งบในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 

๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารี 
๒. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนเข้าร่วม  
    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
นักศึกษาวิชา    
    ทหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  - 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   - 

       อยู่ในระดับ  - 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 



 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๕,๐๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป           ๑๑,๒๐๕     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๓,๗๙๕     บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ) 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม  - 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม  - 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม  - 
 
 
 

 

                   ลงชื่อ                

          (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                         บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    ตำบลทุ่งสัง   อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่  ๒๐      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
..............................................................................................................................................................................  
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายไพบูลย์  จุลภักดิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ .1  ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือดำเนินการตามกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ ๑ . เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   ๒. 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  ๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
๔. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้   ๕. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาการดำเนินงานระหว่าง  ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน ๒๕๖๔ 

บัดนี้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ                      
                 (นายไพบูลย์  จุลภักดิ์) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

                  ลงชื่อ                          
               (นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 

                  ลงชื่อ        
          (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายไพบูลย์   จุลภักดิ์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ  
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.1 เพ่ือขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ 

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ๕.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ตาม ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 ๕.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
 ๕.4 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

๕.๕ เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ  
๖.๑.๑ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ  ร้อยละ ๑๐๐ 

๖.๒ ด้านคุณภาพ  
       ๖.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๖.๒.๒ การดำเนินการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
มีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 
 



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 

“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ  ร้อยละ ๑๐๐ 
๗.๒ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  ๗.๓ การดำเนินการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้  

๘.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
๘.๒ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 
๘.๓ ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 

๘.๔ การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2563 
 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
  - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่มีการจัดกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด 
 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑.โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน 
และจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

๒. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ร้อยละ80        ร้อยละ ๙๐ 

๓. ประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   
 
    ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๘๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 



  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายไดส้ถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๒,๐๗๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ        ๔๓๐ บาท 
 

๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และทักษะชีวิตต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

12.2จุดควรพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ควรมีกิจกรรมกลุ่มย่อยที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ควรมีการพัฒนาด้านชิ้นงานของนักเรียนที่สามารถเป็นจุดเด่น
ของโรงเรียน และสามารถจัดจำหน่ายได้ เพ่ือให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงการประกอบอาชีพและ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

         

                                            ลงชื่อ               

                   (นายไพบูลย์   จุลภักดิ์) 
 
                  ผู้รายงาน 
 



                              บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    ตำบลทุ่งสัง   อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่  ๑๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมชุมนุม) 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
ข้าพเจ้า  นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมชุมนุม) ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือ
ดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ  1  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา  เรียนรู้  
และฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ ครู นักเรียน    ชุมชน  และฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน ๒๕๖๔ 

บัดนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมชุมนุม) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงรายงายผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม
ชุมนุม) ตามแบบรายงานการดำเนินงานกิจกรรม เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ            
            (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
                                                                               ผู้รายงาน 

                  ลงชื่อ            
               (นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ   

ทราบ 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชือ่กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมชุมนุม) 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ข้อ   ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา  เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของ ครู นักเรียน    ชุมชน  และฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     - นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เรียนรู้   ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 -มีแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครู นักเรียน  ชุมชน 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      -  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีความรู้   ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกจิกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามกิจกรรมดังนี้ 
           8.1 ประชุมเสนอกิจกรรม 
 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 8.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
     -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     -  จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
     -  จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 



 8.4 การติดตามประเมินผล 
  1.สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสรุปผล 
  2.นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมชุมนุม) ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 -     ด้านการจัดหาแหล่งตลาด เพ่ือขายผลผลิตจากกิจกรรม 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ รอ้ยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้   ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีความรู้   
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๐
  

ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๙๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑,๒๙๓     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๗๐๗      บาท 



 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโรงเรียนเพราะ
การดำเนินงานทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้วางแผนการจัดกิจกรรมหรือกิจกรรม 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
ควรปรับกิจกรรมบางกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
                   - 
                   ลงชื่อ............................. .................................... 

               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๑๘   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
               ข้าพเจ้า  นางปราณี    รัตนะ  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์  ตามปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  คือ  ๑)  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ๒)  
เพ่ือให้นักเรียนมีการศึกษาด้วยตนเองและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ตนเอง  ๓) เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน  ๔) เพ่ือให้
นักเรียนไดท้ดสอบความรู้ความสามารถของตนเองทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุก
หน่วยงานที่มีการสอบแข่งขัน   ๕) เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ  ผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม  ๖) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาและทุกช่วงชั้น  รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๗) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยและจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน   การดำเนินงาน  ระหว่าง  ตุลาคม  
๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 

             บัดนี้ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงาน
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์  ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
เอกสารตามแนบ 

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                  ลงชื่อ            
                  (นางปราณี    รัตนะ) 
                                                                                 ผู้รายงาน 

                  ลงชื่อ       
                (นายเทพประสิทธิ์    เมืองน้อย) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓ , ๔  และ ๖  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีการศึกษาด้วยตนเองและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ตนเอง   
          ๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้เป็น
ตัวแทนของโรงเรียน   
          ๕.๔  เพ่ือให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุกหน่วยงานที่มีการสอบแข่งขัน    
          ๕.๕ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ  ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ 
เหมาะสม   
           ๕.๖ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและทุกช่วงชั้น  
รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
          ๕.๗ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐   เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา  เข้าร่วม 

ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุกหน่วยงานที่มีการ
สอบแข่งขัน                   
                   ๖.๑.๒ หมวดคณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอนเพียงพอและ 
ตรงกับเนื้อหา   ร้อยละ  ๑๐๐ 

                    ๖.๑.๓ ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น 



 ๖.๑.๔ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียน / ปีการศึกษาละ  ๑  เรื่อง 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐   เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา  เข้าร่วม
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุกหน่วยงานที่มีการ
สอบแข่งขัน       
                    ๖.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม                            
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น             

          ๖.๒.๓  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ๖.๒.๔  ครูมีผลงานทางวิชาการ ( งานวิจัย )  ที่ถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบและหลักการ
ทำวิจัย 

 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  หมวดคณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร 
๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

                     ๗.๓  นักเรยีนได้รับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ในการสอบวัดความรู้ทางวิชาการใน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ 
                     ๗.๔ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลงานทางวิชาการท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วนตามรูปแบบและหลักการทำวิจัย 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์  ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑  ประชุมเสนอกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์   
           ๘.๒  แต่งตั้งคณะดำเนินงานในกิจกรรม 
           ๘.๓  ดำเนินงานตามข้ันตอนในกิจกรรม 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หมวดคณิตศาสตร์ 
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทั้งในและนอกสถานที่ 
- จัดและตกแต่งมุมคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรม  A – Math ,  เกม 24 
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
- กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
- กิจกรรมทักษะการคิด , คณิตคิดสนุก 
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

  ๘.๔  การติดตามประเมินผล/รายงานผล 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 



 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. หมวดคณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับความ
ต้องการของบุคลากร 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ใน
การสอบวัดความรู้ทางวิชาการในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ 
๔. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
ผลงานทางวิชาการท่ีถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบและ
หลักการทำวิจัย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

       
 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๓.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจปานกลาง 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 



       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป     ๙๘๖     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๒,๐๑๔      บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ) 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์   เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อนักเรียนเพราะ
การดำเนินงานทุกอย่างจะเป็นการวางพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน  นักเรียนจะประสบ
ผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ถ้านักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในระดับที่ดีพอ 

12.2จดุควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์  มีระยะเวลาในการดำเนินการน้อย เช่น  กิจกรรมท่อง
สูตรคูณ 
ควรจัดกิจกรรมทุกตอนเย็นก่อนกลับบ้าน  ควรจัดกิจกรรมชุมนุม  A – Math ,  เกม 24 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และชัดเจน 
 
 
 

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

               (นางปราณี   รัตนะ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ พิเศษ/๒๕๖๔   วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
............................................................. ....................................................................................... .......................... 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

  ข้าพเจ้า  นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการตามกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ 1.เพ่ือการ
จัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 2. เพ่ือให้มีสื่อและ
อุปกรณ์กีฬาเพียงพอต่อการเรียน การสอนและตรงตามรายวิชา 3. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางด้าน
กีฬามากข้ึน 4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกติกามากข้ึนการดำเนินงานระหว่าง  ตุลาคม ๒๕๖๓ –  
กันยายน ๒๕๖๔ 

บัดนี้ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้วรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ……………………………..…………….            
                 (นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ……………………………………………            
               (นางสาวนิสารัตน์  บญุคล่อง) 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 
                  ลงชื่อ……………………………………………  
          (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    ตำบลทุ่งสัง   อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ พิเศษ / 256๔                                วันที่  30 กันยายน  ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 ข้ฃลาพเจ้า นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
เพื่อดำเนินการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3  2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา  3. เพื ่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 25624 
 

 บัดนี้ โครงการวันสำคัญ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
วันสำคัญ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       

      ลงชื่อ..................... ..........ผู้รายงาน 
                     ( นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา) 
                      ตำแหน่งครู 
 
                                                              
 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

ทราบ 
 
      ลงชื่อ..................... .............................................                  
                     (นางวารินดา  จูห้้อง) 
               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม วันที่ 30 กันยายน2564 
กิจกรรม           พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ    
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ           ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
.............................................................................................................. .................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 
(4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู ่มาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผู ้เรียนสมรรถนะครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 



  3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐาน การเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา 
 3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6  สูงขึน้
อย่างน้อยร้อยละ 3 
 3.2.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
 4.  วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอกิจกรรม 

- เขียนกิจกรรมและนำเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
ตุลาคม 2564 นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2564 ครูในกลุ่มสาระ 
3 การดำเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
2564 
- ประชุมสัมมนาคณะทำงานฯคณะกรรมการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเรื่องการสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
-จัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-จัดทำคลังข้อสอบ 
-วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564. ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 

 
ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 
นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
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การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2564 

กันยายน  2564 นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 

 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดทำคลังข้อสอบ - 2,325  2,325 - 2,325 
 รวม - 2,325  2,325 - 2,325 

 
6.  ผลสำเรจ็ของโครงการ 
      ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนมีความรับผิดชอบงานมีความรู้ความสามารในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
        
7.  งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ (✔) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  3,000 บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป 2,325 บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ 675 บาท 
8.ผลการดำเนินงาน 

   1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 112 คน  
       มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 109คน  
       เพศ  
  หญิง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
  ชาย จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 56 
    2 การประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ 
       การประเมินผลความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยละส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
       ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
       ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
       ค่าเฉลี่ย 2.62 – 3.42 หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง 
                ค่าเฉลี่ย 3.43 – 4.23 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 



                ค่าเฉลี่ย 4.24 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
       ผลการประเมินความคิดเห็นต่อโครงการดังตารางแสดงผล 

ตารางแสดงผลสรุปโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1 การดำเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.6 0.48 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
2 สถานที่ในการให้ความรู้มีความเหมาะสม 4.8 0.69 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
3 ระยะเวลาในการให้ความรู้มีความเหมาะสม 4.3 0.57 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
4 การถ่ายถอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.5 0.76 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
5 มีความรู้ความเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4.1 0.70 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
6 เห็นประโยชน์ของการนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
4.4 0.81 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
7 มีความตระหนักในคุณค่าของศาสนาที่มีต่อชีวิต 4.2 0.68 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
8 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.1 0.75 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
9 ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป 4.6 0.54 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
10 ความพึงพอใจต่อโครงการนี้โดยภาพรวม 4.4 0.72 พึงพอใจมาก

ที่สุด 
 

 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการวันสำคัญ โดย
ภาพรวมเห็นว่ามีการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับพึงใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับความพึงใจมากที่สุด โดยผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการจัด
กิจกรรมวันสำคัญอีก   
 
 

                                                ลงชื่อ................ ....................  
                                                          (นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา)                                         
                                                                       ผู้รายงาน  
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓ , ๔  และ ๖  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ ร.ต.หญิงชยานันท์  แท่นแสง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีการศึกษาด้วยตนเองและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ตนเอง   
          ๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้เป็น
ตัวแทนของโรงเรียน   
          ๕.๔  เพ่ือให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพทุกหน่วยงานที่มีการสอบแข่งขัน    
          ๕.๕ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ  ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ 
เหมาะสม   
           ๕.๖ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและทุกช่วงชั้น  
รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
          ๕.๗ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนำมาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐   เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา  เข้าร่วม 

ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกับทุกหน่วยงานที่มีการ
สอบแข่งขัน                   
                   ๖.๑.๒ หมวดการงานอาชีพมีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอนเพียงพอและ 
ตรงกับเนื้อหา   ร้อยละ  ๑๐๐ 

                    ๖.๑.๓ ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น 
 ๖.๑.๔ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียน / ปีการศึกษาละ  ๑  เรื่อง 



 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐   เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา  เข้าร่วม
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกับทุกหน่วยงานที่มีการ
สอบแข่งขัน       
                    ๖.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม                            
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น             

          ๖.๒.๓  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ๖.๒.๔  ครูมีผลงานทางวิชาการ ( งานวิจัย )  ที่ถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบและหลักการ
ทำวิจัย 

 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  หมวดการงานอาชีพมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร 
๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพ 

                     ๗.๓  นักเรยีนได้รับความรู้และทักษะการงานอาชีพในการสอบวัดความรู้ทางวิชาการใน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ 
                     ๗.๔ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลงานทางวิชาการท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วนตามรูปแบบและหลักการทำวิจัย 

 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ  ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑  ประชุมเสนอกจิกรรมพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ   
           ๘.๒  แต่งตั้งคณะดำเนินงานในกิจกรรม 
           ๘.๓  ดำเนินงานตามขั้นตอนในกิจกรรม 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หมวดการงานอาชีพ 
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทั้งในและนอกสถานที่ 
- จัดและตกแต่งมุมการงานอาชีพ 
- กิจกรรม นักอาชีพอิสระ  
- กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพช่วงวันหยุด 
- กิจกรรมฝึกคิดสร้างธุรกิจรอบตัวเรา 
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน 

  ๘.๔  การติดตามประเมินผล/รายงานผล 

 



๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. หมวดการงานอาชีพมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับความ
ต้องการของบุคลากร 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาการงานอาชีพ 
๓. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการงานอาชีพในการ
สอบวัดความรู้ทางวิชาการในกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ 
๔. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
ผลงานทางวิชาการท่ีถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบและ
หลักการทำวิจัย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

       
 
 
 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเปน็ร้อยละ  ๘๐.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๓.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจปานกลาง 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 



(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ       ๕,๓๐๐    บาท  
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป    ๕๐๐    บาท  
  ๓. งบประมาณคงเหลือ           ๔,๘๐๐   บาท  
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ) 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกจิกรรมพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ   เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อนักเรียนเพราะ
การดำเนินงานทุกอย่างจะเป็นการวางพื้นฐานทางด้านอาชีพให้กับนักเรียน  นักเรียนจะประสบ
ผลสำเร็จในการเรียนการงานอาชีพได้ถ้านักเรียนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพในระดับที่ดีพอ 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ควรมีการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงและ
ฝึกปฏิบัติจริง  

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และชัดเจน 
 
 
 

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

        (ว่าที่ ร.ต.หญิงชยานันท์  แท่นแสง) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 

 

 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่  ๑๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 

..................................................................................... .................................................................................... ..... 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ข้าพเจ้า  นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง  ตำแหน่ง  ครูผู ้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔        เพ่ือ
ดำเนินการ บริหารโครงการ    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  ๑) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์  ๒)  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ๓) 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  การดำเนินงาน ระหว่าง  ตุลาคม ๒๕๖๓  –  
กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโคโรน่า19 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ตามแบบ
รายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
            (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
                                                                               ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
               (นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3   4    6   10   13 และ 15 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์  
 ๕.๒ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     ๖.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
     ๖.๑.๒ ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
     ๖.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ๑๐๐
           
 ๗.๒  งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ ๑๐๐ 

๘.  การดำเนินงาน 
๘.๑  ประชุมเสนอกิจกรรม 
๘.๒  เสนอกิจกรรมขออนุมัติ 
๘.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๘.๔  วางแผนรูปแบบดำเนินงาน 
๘.๕ ดำเนินงานตามกิจกรรม 



๘.๖ การติดตามประเมินผล / รายงานผล 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ - 

๒. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมคีวามสุข 

ร้อยละ ๑๐๐ - 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  - 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   - 

       อยู่ในระดับ  - 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๘๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๘๐๐    บาท 



 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

- 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 

- 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
- 

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

               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่        เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
............................................................... ............................................................................................................... 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายไพบูลย์  จุลภักดิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ .1  ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือ
ดำเนินการตามกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  ๓   ๒. เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการได้  ๓. เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   ๔. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู ้เรียน   การดำเนินงานระหว่าง  ตุลาคม ๒๕๖๓ –  
กันยายน ๒๕๖๔ 

บัดนี้ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์  ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ                       
                 (นายไพบูลย์  จุลภักดิ์) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ                  
               (นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย) 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
                  ลงชื่อ……………………………………………  
          (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1, 3 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายไพบูลย์   จุลภักดิ์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ

โรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 ๕.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 
 ๕.3 เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 ๕.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ  
๖.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ       

ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
๖.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 
๖.๑.๓ รอ้ยละ ๘๐ นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 
๖.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี 

๖.๒ ด้านคุณภาพ  
       ๖.๒.๑ โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓ 
และ ม.๖ สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
  ๖.๒.๒ นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๖.๒.๓ นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 
๖.๒.๔ นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓ และ ม.๖  

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓  



๗.๒ นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าร่วมกจิกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได ้  

๗.๓ นักเรียนมผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 
  ๗.๔ นักเรียนมผีลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี 

๗.๕ นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มดังนี้ 

๘.๑  ประชุมเสนอโครงการ 
๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
๘.๓  ดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 

- ประชุมคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 

         -  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-
2561  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 
          -  จัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
        -   จัดงานวันวิทยาศาสตร์/ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ 
         -   ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
       -   จัดหาสนามแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

    -   จัดทำคลังข้อสอบ 
 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
  - ไม่มีการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓ และ ม.๖  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๓ 

ร้อยละ ๓ ต่ำกว่าระดับชาติ
ร้อยละ ๑.๔๑  

๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้  

ไม่มีการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

๓. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ ๘๐ สูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ใน
ระดับดี 

ร้อยละ ๘๐ สูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

   
 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๕. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ สูงกว่าภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ร้อยละ 
๕.๕๘ 

 
    ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔,๓๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๖,๑๘๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -๑,๘๘๐ บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

12.1จุดเด่นของกิจกรรม 
กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน มีการจัดบทปฏิบัติการต่างๆ และกิจกรรม
ในห้องเรียน รวมถึงการสอนเสริมเพ่ือการสอบโอเน็ตของนักเรียน     

12.2จุดควรพัฒนากิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์และห้องวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในบางกิจกรรมของบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

 

  

                                            ลงชื่อ               

                   (นายไพบูลย์   จุลภักดิ์) 
                  ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที่ พิเศษ/๒๕๖4  วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มภาษาต่างประเทศ
........................................................................................................................................................................ ...... 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ข้าพเจ้า  นายศุภนาท  รัตนคช  ตำแหน่ง  ครู  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  เพื่อให้การดำเนินการบริหารกิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่ 

1)  เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  
๒) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  
3) เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกฝนการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น 
4) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคีจากการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5) เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา 
บัดนี้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ 
       (นายศุภนาท  รัตนคช) 
                                                                               ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
               (นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
ทราบ                   
 
      ลงชื่อ 
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ข้อที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 15  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายศุภนาท  รัตนคช 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1) เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  
5.๒) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  
5.3) เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกฝนการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น 
5.4) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคีจากการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5.5) เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา 

๖.  เป้าหมาย 
๖.๑ ด้านปริมาณ 

  ๖.๑.๑  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้น 
  ๖.๑.๒  มีสื่อ หนังสือภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 5 ชิ้น 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๖.๒.๒  นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น 
  ๖.๒.๓  ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติกิจกรรม กล้าแสดงออกตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๗.๑ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 ๗.๒ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 



๘.  การดำเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมและเขียนกิจกรรมและนำเสนอ
กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 

พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ 

นายศุภนาท  รัตนคช 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายศุภนาท  รัตนคช 

๓ การดำเนินงานตามกิจกรรม 

 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศเรียนรู้ 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

นายศุภนาท  รัตนคช 

๔ การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุป
รายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

กันยายน  
๒๕๖๔ 

นายศุภนาท  รัตนคช 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ได้มีหน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑๐.๑.๒ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผล
เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๑.๓ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 
       
 
 
 



ลงช่ือ   

(นายศุภนาท  รัตนคช) 
ผู้รายงาน 

 

 ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๑ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงนิอื่นๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๔๘๐       บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๒,๕๒๐    บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
ควรจะมีการอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทางภาษาอังกฤษและ
สามารถนำมาใช้ได้จริง 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ และควรได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดต่อนักเรียน 

           
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓, ๑๑ และ ๑๓ 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์   

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๑.๑  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
๑.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑.๑  ครูผู้สอนมีสื่อหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการ จัดการเรียนการสอน ๑๐๐  เปอร์เซ็น 
     ๑.๒  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐ 
เปอร์เซ็น 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๒.๑  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ิมข้ึน 
     ๒.๒  นักเรียนได้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเกิดทักษะความรู้ความชำนาญทั้งวิชาการ และ
ทักษะชีวิตอย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
       
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้  
๗.๒ นักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดทักษะความรู้ความชำนาญทั้งวิชาการ และ

ทักษะชีวิตอย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มดังนี้ 



๘.๑  ประชุมเสนอโครงการ 
๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
๘.๓  ดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 
 - เขียนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ /ดนตรี-นาฎศิลป์ 
 - จัดทำแผนการจัดการศึกษาและแผนการสอน 
 - ดำเนินกิจกรรมตามกิจกรรม   
 - ดูพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน หลังใช้สื่อนวัตกรรมที่โรงเรียนจัดหาหรือผลิตขึ้น 

- ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- พัฒนารูปแบบสื่อ นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน ให้ดียิ่งขึ้น 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
  - ไม่มีการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 

ไม่มีการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

๒. นักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดทักษะ
ความรู้ความชำนาญทั้งวิชาการ และทักษะชีวิตอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

       
 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๓.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจปานกลาง 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓,๔๒๐     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  -๔๒๐      บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ) 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่าง
ดีในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่ 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 

ผู้ปกครองบางคนยังขาดโอกาสและปัจจัยในการสนับสนุนนักเรียนในด้านที่นักเรียนสนใจ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 

โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ในปีการศึกษา
ต่อไปศกึษา ปรับปรุง พัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและเกิด
ความรู้ที่นักเรียนสามารถนำไปสู่ประสบการณ์จริงได้ 
 
 
 

 

                   ลงชื่อ                         
(นางสาวชิดชนก หยู่หนูสิงห์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ , ๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายแทนไท ขาวทอง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

 ๕.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น  
๕.2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 

๖.  เป้าหมาย 
๖.๑ ด้านปริมาณ 

  ๖.๑.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
  ๖.๑.๒  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑  นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย อย่างเต็มศักยภาพ 

๖.๒.๒  นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นอย่าง
น้อยรอ้ยละ ๑ 
 ๗.๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรม  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



๘.  การดำเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม /ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ - ประชุมเสนอกิจกรรม 
-เขียนกิจกรรมและนำเสนอกิจกรรมเพ่ือ
ขออนุมัติกิจกรรม 

ตุลาคม  ๒๕๖๓ นายแทนไท  ขาวทอง 
 

๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแทนไท  ขาวทอง 

๓ - การดำเนินงานตามกิจกรรม 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
- ดำเนินการจัดกิจกรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ

๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 
 
 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑๐.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๑ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ 

๑๐.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด เข้าร่วม
กิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

       
 ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๖ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 



  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓,๐๐๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ       ๐      บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้นักเรียนได้ 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
ควรจะมีการอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทางภาษาไทยใน
หลากหลายด้านมากขึ้น 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ และควรได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดต่อนักเรียน 

 
 

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

               (นายแทนไท ขาวทอง) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    ๖  พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ  
                                            โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่   ๗ , ๑๐  และ  ๑๔  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  สมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.๒  เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
          ๕.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของ
ผู้เรียน          
          ๕.๔  เพ่ือให้มีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบการเรียนการสอน และสามารถนำผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
      ๖.๑.๑  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน อย่างน้อย  ๒  ครั้ง 

ต่อภาคเรียน 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

              ๖.๒.๑  โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายในและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
                     ๗.๒  โรงเรยีนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน 
                      

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน   ตามกิจกรรมดังนี้ 



           ๘.๑  ประชุม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
           ๘.๒  วางแผนจัดทำกิจกรรมการนิเทศภายใน 
           ๘.๓  แต่งตั้งคณะดำเนินงานในกิจกรรม 
           ๘.๔  เสนอกิจกรรม  ดำเนินงานตามขั้นตอนในกิจกรรม 
   - กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมนิเทศภายใน 
        ๑) กิจกรรมนิเทศภายในแบบเป็นทางการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการนิเทศตามคำสั่ง  
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู  คณะครูนิเทศซึ่งกันและกัน 
        ๒) กิจกรรมนิเทศแบบไม่เป็นทางการโดยปรึกษาหารือกัน 

 ๘.๕  การนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม 
            ๘.๖ ประเมินผลการปฏิบัติตามกิจกรรม 
            ๘.๗ สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม          
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

                   ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน 
และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครัง้ 
 
 

๒. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 



(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๕๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป      -         บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๑,๕๐๐      บาท 
           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนจึงไม่มีการนิเทศ
ภายในและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน) 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน   มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

                 กิจกรรมนิเทศภายใน     เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโรงเรียน  เพราะ คณะครูจะได้มีการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน          

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมนิเทศภายใน  ไม่เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ  เนื่องจาก คณะกรรมการนิเทศมีราชการใน 

ช่วงเวลานั้นพอดี 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรจัดกิจกรรมการนิเทศแบบจับคู่นิเทศ  เพ่ือลดภาระของคณะกรรมการนิเทศ 

                    
 

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

               (นางปราณี   รัตนะ) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑,๒,๓,๔ 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายแทนไท ขาวทอง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน 
๕.๒ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 
๕.๔ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
๕.๕ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
๕.๖ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
 ๖.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรม   

๖.๑.๒  ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.๒.๑  นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๒.๒  ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม ได้รับความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ๗.๑  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐           

 ๗.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 
๙๐       

 
 
 



๘.  การดำเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ - วางแผนจัดทำกิจกรรม เดือน ต.ค.
๒๕๖๓ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๒ - เสนอกิจกรรม ขออนุมัติ เดือน ต.ค. 
๒๕๖๓ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๓ - แต่งตั้งคณะกรรมการ เดือน ก.พ. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๔ - วางแผนรูปแบบดำเนินงาน เดือน ก.พ. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๕ - ดำเนินงานตามกิจกรรม เดือน มี.ค. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๖ - การติดตามประเมินผล/รายงานผล เดือน ต.ค. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้มี
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ใน
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐     

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๙๐  

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๘  

     อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 



  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๒,๒๒๙    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     ๒๗๑    บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นกิจกรรมทีส่ามารถ
เสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ระหว่างนักเรียนและเพ่ือนนักเรียน 
ระหว่างนักเรียนและรุ่นพี่-รุ่นน้อง ได้เป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อย ทำให้ขาดงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ควรได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน โดยต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์
ในการจัดทำกิจกรรม 
 

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

               (นายแทนไท ขาวทอง) 
             ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม    ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายแทนไท ขาวทอง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัว และในด้านการเรียน 

๕.๒ เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกันสอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ 

 ๕.๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 ๕.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบประสบการณ์จริงในสังคมและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา 
 

๖.  เป้าหมาย 
๖.๑ ด้านปริมาณ 
 ๖.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรม   

๖.๑.๒  ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.๒.๑  นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๒.๒  ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม ได้รับความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  ๗.๑  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐           
 ๗.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 

๙๐       
๘.  การดำเนินงาน 
  



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ - วางแผนจัดทำกิจกรรม เดือน ต.ค.
๒๕๖๓ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๒ - เสนอกิจกรรม ขออนุมัติ เดือน ต.ค. 
๒๕๖๓ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๓ - แต่งตั้งคณะกรรมการ เดือน มี.ค. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๔ - วางแผนรูปแบบดำเนินงาน เดือน เม.ย. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๕ - ดำเนินงานตามกิจกรรม เดือน พ.ค. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๖ - การติดตามประเมินผล/รายงานผล เดือน ต.ค. 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ได้มี
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ใน
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐     

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๙๐  

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๔  

     อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 



  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๒,๕๐๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ         ๐    บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรม  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นกิจกรรมที่สามารถ
ทำให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลโรงเรียน สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับชั้นใหม่ได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อย ทำให้ขาดงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ควรได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน โดยต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์
ในการจัดทำกิจกรรม 

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

               (นายแทนไท ขาวทอง) 
             ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET)   
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายไพบูลย์   จุลภักดิ์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวิชาการ  
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(O-NET ) ของนักเรียน ม.๓  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

และ ม.๖  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
 ๓. เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการทดสอบให้กับนักเรียนและนักเรียนเกิดความตระหนักเห็น
ความสําคัญของการทดสอบมากข้ึน 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ  
๖.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓    
๖.๑.๒ ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่เข้าสอบมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET ) เพ่ิมสูงขึ้น 
๖.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนเข้ารับการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ในการเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

      ๖.2.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓     
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ม.๖  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 ๖.2.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ในระดับดี 
๖.2.3 นักเรียนได้รับทักษะ ความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการสอนเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 



7.2 นักเรียนที่เข้าสอบมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) เพ่ิมสูงขึ้น๗.๓ การออกเอกสาร
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลาที่กำหนด 

7.3 นักเรียนเข้ารับการสอนเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อม
เข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

  7.4 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ม.๓     
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ม.๖  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

7.5 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ในระดับดี 

7.6 นักเรียนได้รับทักษะ ความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณตามกิจกรรมดังนี้ 

๘.๑  ประชุมเสนอโครงการ 
๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
๘.๓  ดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 

๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2556-2561  ระดับ ม.๓  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และระดับ 

ม.๖   
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักจัดทำแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 

๑. รวบรวมสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้สอน 
๒. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. ติดตามประเมินผล/รายงาน 

 

 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET)  ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

-  ความร่วมมือของผู้ปกครองในการพาบุตรหลานไปสอบโอเน็ต (O–NET)   
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3    

ร้อยละ 3 น้อยกว่าร้อยละ 3 

๒. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้าสอบมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET ) เพ่ิมสูงขึ้น 

ร้อยละ ๗๐ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่มี
ผลการสอบ ชั้น 
ม.6 ที่สูงขึ้นกว่า
ระดับประเทศ
0.54  

๓. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้ารับการสอนเสริมความรู้เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๙๐ 

   
    ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ๘,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป   ๓,๘๘๖      บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ   ๔,๑๑๔       บาท 
 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET)   มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET) เป็นกิจกรรมที่มีครูในโรงเรียนทำหน้าที่เป็น
ผู้ให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนสอบโอเน็ต ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนตามราย
จุดประสงค์ และสอดคล้องกับการสอบโอเน็ตในปีนั้น ๆ   

12.2จุดควรพัฒนากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET) ควรมีอุกรณ์ท่ีช่วยในการสอนเสริมหรือให้
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 
  

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต (O–NET) ควรมีการจัดให้นักเรียนในทุก ๆ ปี
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้ผู้เรียนในการสอบโอเน็ต 

 

                 
 
 

                                            ลงชื่อ               

                   (นายไพบูลย์   จุลภักดิ์) 
                 ผู้รายงาน 

 

 

 



                                               บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔      วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ 
........................................................................................................... ................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายธเนศ  สมาพงษ์ ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

อบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ  ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือดำเนินการบริหาร
กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ  ๑)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ๒)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชาวพุทธ ๓) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาท
ไทย  ๔) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

บัดนี้ กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19  จึงรายงายผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
              (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
                                                                              ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
               (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
       

ลงชื่อ  
(นางวารินดา จู้ห้อง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทุธ   ปีการศกึษา 2564 
ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม วันที่ 30 กันยายน2564 

 
กิจกรรม   วิถีพุทธ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
สนองกลยุทธ์ สพม. นศ.  ข้อ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณธรรม  
    จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ3 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่1, 2 และ 14 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
.................................................................................... ......................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข เพราะโรงเรียนวิถี
พุทธ คือโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ   การ
ปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  อันมี  
ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น” มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่า  และการ
ปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน  จะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของ
สังคม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานคุณธรรม 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ   

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เรียนรู้หลักธรรมการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางของศาสนาพุทธ    
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ตามวิถีทางของศาสนาพุทธ  
 3.2ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา 
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90  ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาพุทธมี
ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข 
  3.2.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรม- 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 

 4 
 

ประชุมเสนอกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรม 
   -  จัดซื้อวัสด ุ
   -  จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูสอนสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 
   -  จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
   -  จัดกิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
   -  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แปล 
   - แผ่เมตตา (แปล) และ สงบนิ่ง สมาธิ ตอนเช้าก่อน
เรียน 
    - กิจกรรมลูก ท.ส.พ.เข้าวัดทุกวันพระ คณะครูและ
นักเรียน คนในชุมชน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่วัด  
  - กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ สรภัญญะ   ,
มารยาทไทย 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

 
ตุลาคม 63 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
คณะครู  
คณะกรรมการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 การติดตามประเมินผล 
1.สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสรุปผล 
2.นำผลการปะเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปี 
ต่อไป 

กันยายน 2564 
 

 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมสวดมนต์  ไหว้พระ  ระลึกถึงชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ทุกวัน  ทุกเช้าหน้าเสาธง 
- กิจกรรมบริหารจิต ทำสมาธิ ทุกชั้นเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตอนเช้าและตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียนภาคบ่าย 
- กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร
กลางวัน  เพ่ือให้กินเป็น  กินอย่างมีสติ   มีปัญญา  รู้ เข้าใจ 
- กิจกรรมสวดมนต์  ฟังธรรม  นิมนต์พระมาเทศน์
ประจำเดือน เพ่ือพัฒนาศีล  สมาธิ  ปัญญา 
- กิจกรรมเด็กดีที่น่ายกย่อง  เพ่ือเน้นย้ำ  และเสริมแรงการ
ทำความดี 
- กิจกรรมการบูรณาการโดยนำพุทธธรรมสอดแทรกในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมน้องเคารพพ่ี  มีการทักทายน้อมไหว้ทุกเช้า เวลา
เจอกัน 
- กิจกรรมเข้าวัด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือปลูกฝัง
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 
 
 

 
 

นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
และคณะครูทุกคน 

 
 
 
 

 

7. งบประมาณ 
       

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ  รวม 

1 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - - - - - - 
2 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ 

มารยาทไทย 
- -     -     - - - 

รวม - - - - - - 



8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตาม
หลักธรรม ทักษะการดำเนินชีวิตตาม
วิถีทางพุทธศาสนา 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม และ
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรม
อัลักษณ์ของโรงเรียน 

             ประเมิน 
             สังเกต 

แบบประเมิน 
             แบบสังเกต 

 
9. สรุปผลการประเมิน 

 

 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ /ตัวช้ีวัดคุณภาพ ไม่มี ไม่ปฏิบัติ ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติ 

0 1 2 3 4 
1 กิจกรรมน้องเคารพพ่ี  มีการทักทายน้อมไหว้ทุก

เช้า เวลาเจอกัน 
     

2 กิจกรรมสวดมนต์  ไหว้พระ  ระลึกถึงชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ทุกวัน  ทุกเช้าหน้าเสาธง 
 

     

3  กิจกรรมบริหารจิต ทำสมาธิ ทุกชั้นเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอนเช้าและตอนกลางวัน
ก่อนเข้าห้องเรียนภาคบ่าย 

     

4 - กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร
กลางวัน  เพ่ือให้กินเป็น  กินอย่างมีสติ   มี
ปัญญา  รู้ เข้าใจ 

 
 
 
 

    

5 กิจกรรม ลูก ท.ส.พ.เข้าวัดทุกวันพระ สวดมนต์  
ฟังธรรม เพื่อพัฒนาศีล  สมาธิ  ปัญญา 
 

     

6 กิจกรรมเด็กดีท่ีน่ายกย่อง  เพื่อเน้นย้ำ  และ
เสริมแรงการทำความดี 
 

     



 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 (0 = ไม่ปฏิบัติ    1= นักเรียน   ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 
  2 = นักเรียน  ร้อยละ 50 -69 ปฏิบัต ิ
  3 =  นักเรียน  ร้อยละ 70 -89 ปฏิบัต ิ
  4 = นักเรียน ร้อยละ 90-100  ปฏิบัต ิ
 จากกการประเมินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยใน
ตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ 4 อยู่ในระดับดีมาก เป็น
จำนวน 6 กิจกรรม      
10. ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการทำกิจกรรมสวดมนต์  ไหว้พระ  ระลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกวันทุกเช้าหน้าเสาธง 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมช้า ทำให้การทำกิจกรรมล่าช้า และในกิจกรรม  
11. ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมฟังธรรมนิมนต์พระมาเทศน์ประจำเดือน เพื่อพัฒนาศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็น
การจดัชั่วโมงฟังธรรมจากสื่อออนไลน์ทุกชั้นเรียน  
 
 

ลงชื่อ.......... .....................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                                  (นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา) 
                                ตำแหน่ง ครู 

 
 
 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดคุณภาพ ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

7 กิจกรรมการบูรณาการโดยนำพุทธธรรมสอดแทรก
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

     

8 กิจกรรมเขา้วัด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

     

 สรุป   1 0 0 1 6 



                                   บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๒๐   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร 

........................................................................ ...................................................................................................... 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

       ข้าพเจ้า  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย   ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๔   เพื่อให้การดำเนินการ การ
บริหารโครงการ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ   ๑)เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาการใช้
หลักสูตร เอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  ๒) เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและเอกสาร  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการให้มีความสอดคล้องกับสภาพของการใช้งานของโรงเรียนผู้เรียน และตอบสนองเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ.๒๕๔๕ 

และ(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓   ๓) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ระยะเวลา
ดำเนินการระหว่าง   ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

       บัดนี้  โครงการพัฒนาหลักสูตร  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอรายงานผล 
การดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตร  ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ            
             (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

                  ลงชื่อ            
              (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตร 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   ข้อ1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท    

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย              

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

กลุ่มบริหาร    บริหารงานวิชาการ     

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาการใช้หลักสูตร เอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
 ๕.๒  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและ
เอกสาร  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการให้มีความสอดคล้องกับสภาพของการใช้งานของโรงเรียนผู้เรียน และ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ.2545 
และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553 
 ๕.๓  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
                ๖.๑.๑  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 
โรงเรียน ท้องถิ่นและตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553 ร้อยละ 100 

     ๖.๑.๒  สถานศกึษามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  ร้อยละ 100 
     ๖.๑.๓  สสถานศึกษามีเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน 

วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑  สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ 

ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
     ๖.๒.๒  สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้าน 

วิชาการต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 



      ๖.๒.๓  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
                ๖.๒.๔  สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 
โรงเรียน 

ท้องถิ่นและตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553           

 ๗.๒  สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
 ๗.๓  สถานศึกษามีเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป   ตามกิจกรรมดังนี้ 
          ๘.๑  ประชุมคณะครูเสนอโครงการและเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมในการปรับปรุงหลักสูตร 
          ๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๘.๓  ดำเนินงานตามโครงการ  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
                 -สำรวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหาการใช้หลักสูตรการวัดผลประเมินผล  เอกสารงานวิชาการ 
                 -รวบรวมและสรุปสภาพปัญหา 
                 - กำหนดวิธีการแก้ปัญหา/พัฒนาหลักสูตร, การวัดผลประเมินผล, เอกสารงานวิชาการ 
                 - ดำเนินการแก้ปัญหา/พัฒนาหลักสูตร, การวัดผลประเมินผล,เอกสารงานวิชาการ 
                 -จัดทำหลักสูตร    เอกสารการวัดผลประเมินผล เอกสารวิชาการตามแนวหลักสูตรแกนกลาง ปี 
2551 

๘.๔   การติดตามประเมินผล/รายงาน 
                      -  สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
                      -  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร    ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
               -  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 



๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้
มีความสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน โรงเรียน ท้องถิ่นและ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษา 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษามีเอกสารการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
 

       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4,000    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป      -      บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  4,000   บาท 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ     มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของโครงการ  มีการจัดเก็บหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

12.2จุดควรพัฒนาของโครงการ  ไมม่ีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
  

 
                   ลงชื่อฃ               

         (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
            ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๒๐     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล 

............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายไพบูลย์  จุลภักดิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1  ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ โครงการ
พัฒนางานทะเบียนวัดผล ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการบริหารโครงการ    
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  ๑ . เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน ๒. เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม 
มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน ๓ . เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ๔. เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด การดำเนินงาน
ระหว่าง  ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน ๒๕๖๔ 

บัดนี้ โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานผลการ
ดำเนินงาน โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสาร
ตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ………………… …………..…………….            
                 (นายไพบูลย์  จุลภักดิ์) 
                                                                                 ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ………………… …………………………            
               (นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย) 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 
                 ลงชื่อ……………………………………………  

          (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ และ ๓ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายไพบูลย์   จุลภักดิ์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียนวัดผล 
กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน  
๒. เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย

และทันต่อการใช้งาน  
๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
๔. เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ  
๖.๑.๑ การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน ร้อยละ

100 
๖.๑.๒ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย

และทันต่อการใช้งานร้อยละ 100 
๖.๑.๓ มีการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      ๖.๒.๑ การวัด-ประเมินผลไดอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      ๖.๒.๒ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑ การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน    
๗.๒ การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย

และทันต่อการใช้งาน 
๗.๓ การออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลาที่กำหนด 
๗.๔ การวัด-ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 



๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณตามกิจกรรมดังนี้ 

๘.๑  ประชุมเสนอโครงการ 
๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
๘.๓  ดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 
- สำรวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูล 
- สำรวจข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
- จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3  สมุดทะเบียน หมึกพิมพ์ และ วัสดุอื่น ๆ      
- ปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรม SGS  เพ่ือเตรียมจัดส่งให้กับ สพม.เขต ๑๒   ครั้ง

ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- จัดทำเอกสารและหลักฐานงานวัดผล การวัดผลประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียน และระดับ

เขตพ้ืนที่  
    - จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จะใช้สมัครโควตา หรือสอบตรง 

ลาออก หรือ  ย้ายสถานศึกษา  และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  
๘.๔   ติดตามประเมินผล/รายงาน 

 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล ได้มหีน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการออก ปพ.๒ ของ
นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

- ความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ผู้เรียนในเรื่องการของ ปพ.๑  ๕ ภาคเรียนเพื่อศึกษาต่อ และ
ใบรับรองต่าง ๆ 

- ความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ผู้เรียนในเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียน 
 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน    

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความ
เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้
งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. การออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๔. การวัด-ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการ
บริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๘๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๑,๕๑๑     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑๗,๐๙๔      บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๔,๔๑๗      บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1 จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล เป็นโครงการที่ต้องจัดทำให้ถูกต้องและรวดเร็ว มีการจัดทำ
ข้อมูลการลงทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงการประมวลผลการเรียนของผู้เรียนในระบบ SGS ให้ถูกต้อง 
และคณะครูสามารถเข้าใช้งานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบได้ 
 
 



12.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล ควรมีครูที่รับผิดชอบงานในระบบ SGS (นายทะเบียนสำรอง) 
ที่สามารถเข้าระบบทำแทนได้โดยอาศัยอำนาจจากผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในบางครั้งนายทะเบียนติดราชการไม่สามารถทำได้ในขณะนั้น 
 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  
โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล ควรมีการปรับปรุงในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้มี
ความสามารถในการดาวโหลดให้มากขึ้นกว่าเดิม อันเนื่องมาจากในการทำระบบ SGS ของคณะ
ครู โรงเรียนส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการทำคะแนนใน ปพ.๕ ที่ไกล้เคียงกัน จึงเกิดการใช้ระบบ 
SGS ที่พร้อมกัน ทำให้บางครั้งคณะครูไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่
สารถดาวโหลดระบบได้ 

                
 
 

                                            ลงชื่อ                 

                   (นายไพบูลย์   จุลภักดิ์) 
                   ผู้รายงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ ห้องสมุด 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ , ๒  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายแทนไท ขาวทอง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

  ๕.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการอ่านและการ
เรียนรู้    ๕.๒ เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
และเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน  
  ๕.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้รักการศึกษาคนคว้าใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง  
  ๕.4 เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ICT  
 
๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
 ๖.๑.๑ นักเรียน/บุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้จากห้องสมุด
ร้อยละ๑๐๐ 

      ๖.๑.๒ นักเรียน/บุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีหนังสือ/สื่อเพียงพอต่อความต้องการร้อย
ละ๙๐ 
       ๖.๑.๓ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ICT ให้นักเรียน บุคลากร ชุมชน ได้ศึกษาค้นคว้าร้อยละ 
๑๐๐ 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑ นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และคนในชุมชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
                 ๖.๒.๒ นักเรียนรักการศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง 
                 ๖.๒.๓ นักเรียน ครู และผู้บริหาร ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 

 
 
 



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๗.๑  จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้           

 ๗.๒  นักเรียน ครู  ผู้บริหารและชุมชนมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
๘.  การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดทำแผนงาน / โครงการของห้องสมุด
และแผนพัฒนาห้องสมุดประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตุลาคม  ๒๕๖๓ นายแทนไท  ขาวทอง 

๒ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของห้องสมุดเพ่ือ
แจ้งให้คร-ู อาจารย์ทราบ 

ตุลาคม  ๒๕๖๓ นายแทนไท  ขาวทอง 

๓ พัฒนาระบบการให้บริการนักเรียนเกี่ยวกับ
การยมื – คืนหนังสือ 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๔ พัฒนาระบบการให้บริการนักเรียนเกี่ยวกับ
การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ ICT 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๕ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาร่วมกับทุกกลุ่ม
สาระ 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๖ พัฒนาระบบข้อมูล / สารสนเทศ / สถิติ
ของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพนำไปใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๗ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การ
ควบคุมภายใน / คู่มือการปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๘ พัฒนาอาคารสถานที่ / วัสดุ / ครุภัณฑ์ / 
จัดทำทะเบียนคุมหนังสือ / ครุภัณฑ์อ่ืนให้
เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๙ ปรับซ่อม บำรุงหนังสือท่ีชำรุดให้สามารถ
บริการได้ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีงบ 
๒๕๖๔ 

นายแทนไท  ขาวทอง 

๑๐ สรุปรายงานการติดตาม ประเมินแผนงาน 
/โครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือพัฒนา
บุคคลากรต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๔ นายแทนไท  ขาวทอง 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการห้องสมุด  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑๐.๑.๑  จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๑.๒  นักเรียน ครู  ผู้บริหารและชุมชนมีความพึง
พอใจในการใช้ห้องสมุด 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
 ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเปน็ร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๒ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๔,๐๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๔,๐๐๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ          -    บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของโครงการ 

โครงการห้องสมุด เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนานิสัยรักการอ่าน 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้ 

12.2จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ควรจะมีการอบรมนักเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 



12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
โครงการห้องสมุด ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และควรได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดซื้อ
หนังสือ อุปกรณ์ต่าง ๆของห้องสมุด เพ่ือสร้างให้ห้องสมุดเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ต่อนักเรียน
อย่างแท้จริง 

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

               (นายแทนไท ขาวทอง) 
             ผู้รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ , ๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายแทนไท ขาวทอง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และ การ
คิดคำนวณ ของนักเรียนเรียนรวม  

๕.๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน  การเขียน และ การคิดคำนวณ  ของนักเรียนเรียนรวม 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
 ๖.๑.๑  ครูผู้สอน  มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
เรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  ๑๐๐  เปอร์เซ็น 

  ๖.๑.๒  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อ  หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนเรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  ๑๐๐  เปอร์เซ็น  

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      ๖.๒.๑  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  มีสื่อหรือนวัตกรรม  ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนเรียนรวม 
  ๖.๒.๒  โรงเรียนสื่อหรือนวัตกรรม  ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม ซ่ึง
ผลิตโดยครูผู้สอนในโรงเรียน 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๗.๑  โรงเรียนจัดการเรียนรวมมี สื่อ/นวัตกรรมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม นักเรียนมีผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นขึ้น  โรงเรียนได้รับการนิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ  เพ่ิมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัด
การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ           



 ๗.๒  ครผูู้สอนสามารถผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
พิเศษเรียน และได้รับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
 
๘.  การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นวางแผน P 
- ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มี

แนวโน้มเป็นนักเรียนเรียนรวม 
- จัดกลุ่มนักเรียน โดยใช้แผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล 

 
เดือน ต.ค. 
๒๕๖๓ 
 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

๒ ขั้นดำเนินงาน  D 
- จัดทำแผนการจัดการศึกษา และ 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรม สำหรับ

นักเรียนเรียนรวม 
- ดำเนินการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 

 
เดือน ต.ค. 
๒๕๖๓ 
-  ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

๓ ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  C 
- ดูพัฒนาการในการเรียนรู้ของ

นักเรียนเรียนรวม หลังใช้สื่อ 
นวัตกรรมที่โรงเรียนจัดหา/ผลิต ขึ้น 

- ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรยีนเรียนรวม 

 
เดือน ก.ย. 
๒๕๖๔ 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

๔ ขั้นพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง  A 
- สอบถาม ประเมินความพึงพอใจใน

การใช้สื่อ นวัตกรรม ของนักเรียน
เรียนรวม 

พัฒนารูปแบบสื่อ นวัตกรรม รูปแบบการ
เรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม ให้
ดียิ่งขึ้น 

 
เดือน ก.ย. 
๒๕๖๔ 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. โรงเรียนจัดการเรียนรวมมี สื่อ/นวัตกรรมสำหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนักเรียนมี
ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นขึ้น  โรงเรียนได้รับการ
นิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ  เพ่ิมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูผู้สอนสามารถผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียน 
และได้รับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
     ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๙ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๐๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑,๐๐๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ         ๐    บาท 
 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1 จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม เป็นโครงการที่สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ได้อย่างมีความเหมาะสมกับนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม 

12.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ควรจะมีการอบรมให้ครูใน
โรงเรียนได้รับรู้ถึงเทคนิค แนวทาง การจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมอย่าง
เหมาะสมมากขึ้น 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง 
ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 

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

               (นายแทนไท ขาวทอง) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖4  วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร
............................................................................................................................................. ................................. 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ข้าพเจ้า  นายศุภนาท  รัตนคช  ตำแหน่ง  ครู  ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนา
บุคลากร  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองทางการศึกษาและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง  

๒) เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์จากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งท่ี
เป็นหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาตนเอง ผู้เรียน องค์กร และเผยแพร่แก่บุคลากรอ่ืน 

๓) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
บัดนี้ โครงการพัฒนาบุคลากร  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากร  ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 
                  ลงชื่อ 
                (นายศุภนาท  รัตนคช) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 

 
                  ลงชื่อ 
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
๑.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑๒, ๑๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายศุภนาท  รัตนคช 
กลุ่มบริหาร        งานบุคคล 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองทางการศึกษาและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง  

5.๒) เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์จากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาตนเอง ผู้เรียน องค์กร และเผยแพร่แก่บุคลากรอ่ืน 

5.๓) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

5.4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
 ๖.๑.๑  ครูทุกคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

บริหารงาน  
  ๖.๑.๒  ครูมีการทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะทุกคน  

  ๖.๑.๓  ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง   

  ๖.๑.๔  บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  ๖.๑.๕  ครูได้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและงานพิเศษอย่างน้อย
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง/คน หรือตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด  

  ๖.๑.๖  มีการนิเทศการสอนและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 



๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      ๖.๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการประชุม 
อบรม สัมมนา 
  ๖.๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางวิชาการ 

๖.๒.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 ๖.๒.๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๗.๑   ครูทุกคนผลิตสื่อสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ           

๗.๒   ครูผู้สอนมีผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนำมาใช้ประกอบเพ่ือขอหรือมีวิทยฐานะ 
๗.๓   ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
๗.๔   ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 
๗.๕   ครูได้รับข้อเสนอ ชี้แนะ จากการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

๘.  การดำเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมเสนอโครงการ ตุลาคม 2563 นายศภุนาท  รัตนคช 

๒ แต่งตั้งกรรมการ ตุลาคม 2563 นายศุภนาท  รัตนคช 

๓ การดำเนินงานตามโครงการ 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 

2564 
3. สำรวจข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
4. ส่งครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
อบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงานทุกกลุ่มสาระและทุก
งานที่เก่ียวข้องตลอด ปีการศึกษา 2564 
5. จัดทำข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

นายศุภนาท  รัตนคช 

 



 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ครูทุกคนผลิตสื่อสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ            

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูผู้สอนมีผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนำมาใช้
ประกอบเพื่อขอหรือมีวิทยฐานะ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๓. ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ครูได้รับข้อเสนอ ชี้แนะ จากการนิเทศการสอนภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
      
 ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
  ๑๐.๒.๑) ครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง  
  ๑๐.๒.๑) ครูและบุคลากรมีผลงานทางวิชาการ  
  ๑๐.๒.๑) ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

นายศุภนาท  รัตนคช 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

นายศุภนาท  รัตนคช 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๔๘,767    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  712      บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๔๘,๐55     บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร คอยอำนวย
ความสะดวก สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตรงตามศักยภาพ อีกท้ังยังส่งเสริมให้บุคลากร
สร้างนวัตกรรมที่เกิดเป็นผลงานทางวิชาการ และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก  

12.2จุดควรพัฒนาของโครงการ 
-ไม่มี- 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
-ไม่มี- 

                    

 
 

 
ลงชื่อ 

(นายศุภนาท รัตนคช) 
ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๑๘   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 

......................................................................................................... ..................................................................... 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

       ข้าพเจ้า  นางปราณี     รัตนะ   ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ โครงการ
พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๔   เพื่อให้การดำเนินการ การ
บริหารโครงการ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ   ๑)  เพ่ือพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไปให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ๒)  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน   
๓)  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   ๔)  เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง   ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

       บัดนี้  โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอ
รายงานผล 

การดำเนินงาน โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป  ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เอกสาร
ตามแนบ 

 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
                   (นางปราณี   รัตนะ) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 
                  ลงชื่อ            
                   (นางปราณี   รัตนะ) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
 ทราบ 
 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพ    
                                          โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่  ๘ ,  ๙ , ๑๑ , ๑๒ และ ๑๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผดิชอบ               นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        งานบริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕.๒  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   
 ๕.๓  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม   
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕.๔  เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
                ๖.๑.๑  นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย  
ร้อยละ  ๘๐  

     ๖.๑.๒  บริเวณพ้ืนที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอ  ร้อยละ  ๑๐๐ 

 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
     ๖.๒.๒  บริเวณพ้ืนที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอ  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

 ๗.๒  ฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ 
 ๗.๓  บริเวณอาคารเรียนและสถานที่มีความสะอาดสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป   ตามกิจกรรมดังนี้ 
          ๘.๑  ประชุมเสนอโครงการ 
          ๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๘.๓  ดำเนินงานตามโครงการ  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
     -  กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 
                    -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
                     - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
       - กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๘.๔   การติดตามประเมินผล/รายงาน 
                      -  สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
                      -  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป    ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
               -  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑.  บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.  ฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงาน
อย่างเพียงพอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.  บริเวณอาคารเรียนและสถานที่มีความสะอาด
สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 



ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๕ 
       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 

 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
 

       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๕,๓๐๑    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑๑,๔๕๕    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๓.๘๔๖    บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป     มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นโครงการที่ต้องจัดทำและดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา  
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยม
โรงเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียน  

12.2จุดควรพัฒนาของโครงการ 
โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป    ควรจะให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง เพ่ือแบ่ง
เบาภาระครูผู้สอน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่หมดวาระการใช้งานควรจำหน่าย 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป    ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ 

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

               (นางปราณี    รัตนะ) 
             ผู้รายงาน 



 
                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖4  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนางานธุรการ 

............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 ข้าพเจ้า  นางสาวอรพิน นาควงค์   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ได้รับมอบหมายให้เป็น  
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมงานธุรการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  เพื่อดำเนินการ บริหาร
กิจกรรม    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ   
 1. เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติ
ของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 3. เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเก่ียวกับวิธีการและการดำเนินการ
ในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ดำเนิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 บัดนี ้ กิจกรรมงานธุรการได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมงานธุรการตามแบบรายงานการดำเนินงานกิจกรรม เอกสารตามแนบ 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  ลงชื่อ            
       (นางสาวอรพิน  นาควงค์) 
                                                                                   ผู้รายงาน 

 
ลงชื่อ            

                   (นางปราณี   รัตนะ) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
มาตรฐาน  
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรพิน  นาควงค์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้      งานธุรการ/สารบรรณ 

กลุ่มบริหาร          บริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติ
ของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 3. เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเก่ียวกับวิธีการและการดำเนินการ
ในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ดำเนิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
 1. งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 2. งานทะเบียนและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 3. สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามกำหนด 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
 1. ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
 3. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานฝ่ายงานต่าง ๆ  
หรือผู้เกี่ยวขอ้งในการควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ 

 

       



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  ร้อยละ  90  ของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการ

ด้านธุรการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล           
๗.๒  ร้อยละ  90  ของการปฏิบัติงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว  ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ 

๘.  การดำเนินงาน 
  

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ ต.ค.63 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค.63 ผู้บริหาร 
3 ประชุมคณะทำงาน  ต.ค.63 ผู้บริหาร 
4  ดำเนินงานตามโครงการ   
  ๔.๑ จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่

เกี่ยวข้อง 
ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.๒ จัดทำป้าย  ข้อมูล  และสถิติต่าง 
ๆ 

ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.๓ ดำเนินงานธุรการ ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
  ๔.๔ งาน My-Office ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.5 งานติดตามและรายงาน ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
  ๔.6 รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ

กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.7 จัดเก็บเอกสารและหนังสือ
ราชการ 

ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.8 งานจดบันทึกและรายงานการ
ประชุม 

ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.9 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
  ๔.๑0 งานทำลายเอกสารและหนังสือ

ราชการ 
ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

5 นิเทศ  กำกับ และติดตามผล ก.ย.64 ผู้บริหาร 
6 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย.64 คณะทำงาน 
7  สรุปและรายงานผล ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมงานธุรการได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๙.๑  การโต้ตอบหนังสือราชการทั้งในหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

-  ร้อยละ ของบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับการบริการ
ด้านธุรการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 10๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

- ร้อยละของการปฏิบัติงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ 
รวดเร็ว  ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ 

ร้อยละ 10๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   4.98 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ  
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2,301 บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  1,465  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  683     บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวมจากการดำเนินงานกิจกรรมงานธุรการมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

12.1จุดเด่นของกิจกรรม 
-  มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวงานธุรการเป็นปัจจุบัน 
-  มีเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  
-   มีวัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับการบริหารจัดการ มีคุณภาพ 
-  บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ ได้รับการบริการ สนับสนุน   การอำนวย
ความสะดวกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว         
-  บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ธุรการได้ถูกต้อง   



12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
  - ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรม  โครงการ พัฒนางานทั้ง 4 ด้าน  งานวิชาการ งาน
บริหารทั่วไป งานบุคคล งานงบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของการบริหารงานของ
โรงเรียน  

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
- ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรม  โครงการ พัฒนางานทั้ง 4 ด้าน  งานวิชาการ งาน
บริหารทั่วไป งานบุคคล งานงบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของการบริหารงานของ
โรงเรียน  

                

       ลงชื่อ                  

               (นางสาวอรพนิ นาควงค์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๑๘   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
.......................................................................................................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
               ข้าพเจ้า  นางปราณี    รัตนะ  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  ตามปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  คือ  ๑)  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน   ๒)  เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและถ่วงดุลและใช้หลัก
ธรรมาภิบาล  ๓) เพ่ือพัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน   การดำเนินงาน  ระหว่าง  ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 
             บัดนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม เอกสารตามแนบ 

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
                  (นางปราณี    รัตนะ) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
                (นางปราณี    รัตนะ) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
                   

ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    ๖  พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ  
                                            โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่   ๙  และ  ๑๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        งานบริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕.๒  เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและถ่วงดุลและใช้หลัก

ธรรมาภิบาล 
          ๕.๓  เพ่ือพัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน           

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
๖.๑.๑  โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
              ๖.๒.๑  คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๘๐ 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  โรงเรียนมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

                     ๗.๒  โรงเรยีนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วมการตรวจสอบและถ่วงดุลและใช้
หลักธรรมาภิบาล 
๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม   ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑  ประชุมเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
           ๘.๒  แต่งตั้งคณะดำเนินงานในกิจกรรม 
           ๘.๓  ดำเนินงานตามข้ันตอนในกิจกรรม 



  - ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
     - กำหนดแผนงาน / กิจกรรม 
  -  ประชุมสัมมนา คณะครูเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ/มอบหมาย
งาน ตามความรู้ ความสามารถ 
  - จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียนให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติ 
  - ประเมินผลภายในของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PDCA 

  ๘.๔  การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
                     - สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 
                     - นำผลการปะเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 

 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม    ได้มหีน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
          - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
          - ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. โรงเรียนมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วน
ร่วมการตรวจสอบและถ่วงดุลและใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

       
 

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 



  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป      -         บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๒,๐๐๐      บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนจึงไม่มี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ) 
 

๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม   มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1 จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม     เปน็กิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ
โรงเรียน  เพราะ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านแนวคิดในการบริหารงาน  การจัดการเรียนการ
สอน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้านมากข้ึน 

12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม     มีระยะเวลาในการดำเนินการน้อย เนื่องจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นข้าราชการ  ต้องทำงานประจำในเวลาราชการ 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และชัดเจน 
 
 
 

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

               (นางปราณี   รัตนะ) 
             ผู้รายงาน 

 



                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔    วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายธเนศ  สมาพงษ์  ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

พัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน  ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ  ๑)  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม  เข้าร่วมหรือส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๒)  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

บัดนี้ กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงรายงายผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน ตามแบบ
รายงานการดำเนินงานกิจกรรม เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
             (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
                                                                             ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นางปราณี  รัตนะ) 
         หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑๑  และ ๑๓  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายธเนศ  สมาพงษ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม  เข้าร่วมหรือ 
ส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์         
 ๕.๒ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     -  อาคารสถานที่  บริเวณภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าทำงานน่าเรียน 

-  บรรยากาศส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกัน 
-  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  และพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น       

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      -  บริเวณ อาคารสถานที่สะอาด  มีความสวยงามน่าอยู่ น่าเรียน 
 -  บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 -  อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์

สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 ๑.  เสนอกิจกรรม 
 ๒.  ประชุมและ วางแผน 
 ๓.  อนุมัติกิจกรรม 



 ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๖.  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  การขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืน ๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๐,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑๐,๐๐๐     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -        บาท 
 



 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

12.1 จุดเด่นของกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน ทำให้บริเวณ อาคารสถานที่มีความสะอาด 
สวยงาม มีพื้นที่สีเขียว มีแหล่งเรียนรู้ และเอื้อต่อการเรียนการสอนและทำให้คุณภาพงานมี
มาตรฐานสูงขึ้นมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมที่จัดทำอาจพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมได้แค่บางส่วน 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรมีการวางแผนจัดทำกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 

 

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

               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๑๘   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน 
.................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
               ข้าพเจ้า  นางปราณี    รัตนะ  ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนิเทศภายใน 
ตามปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม   คือ   
๑)  เพ่ือให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  สมรรถนะที่สำคัญของ
ผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๒)  เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม    ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีในเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน  ๔) เพ่ือให้มีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตาม  
ตรวจสอบการเรียนการสอน และสามารถนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ    การดำเนินงาน  
ระหว่าง  ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 
             บัดนี้ กิจกรรมนิเทศภายใน  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมนิเทศภายใน  ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม  เอกสารตามแนบ  

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
                  (นางปราณี    รัตนะ) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 

                  ลงชื่อ            
                (นายเทพประสิทธิ์    เมืองน้อย) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    ๖  พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ  
                                            โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่   ๗ , ๑๐  และ  ๑๔  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  สมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.๒  เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
          ๕.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของ
ผู้เรียน          
          ๕.๔  เพ่ือให้มีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบการเรียนการสอน และสามารถนำผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
      ๖.๑.๑  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน อย่างน้อย  ๒  ครั้ง 

ต่อภาคเรียน 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 

              ๖.๒.๑  โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน 
 

๗.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๗.๑  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายในและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
                     ๗.๒  โรงเรยีนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน 
                      

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน   ตามกิจกรรมดังนี้ 



           ๘.๑  ประชุม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
           ๘.๒  วางแผนจัดทำกิจกรรมการนิเทศภายใน 
           ๘.๓  แต่งตั้งคณะดำเนินงานในกิจกรรม 
           ๘.๔  เสนอกิจกรรม  ดำเนินงานตามขั้นตอนในกิจกรรม 
   - กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมนิเทศภายใน 
        ๑) กิจกรรมนิเทศภายในแบบเป็นทางการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการนิเทศตามคำสั่ง  
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู  คณะครูนิเทศซึ่งกันและกัน 
        ๒) กิจกรรมนิเทศแบบไม่เป็นทางการโดยปรึกษาหารือกัน 

 ๘.๕  การนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม 
            ๘.๖ ประเมินผลการปฏิบัติตามกิจกรรม 
            ๘.๗ สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม          
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
           
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

                   ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน 
และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
 
 

๒. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

       

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 



 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๕๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป      -         บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๑,๕๐๐      บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนจึงไม่มีการนิเทศ
ภายในและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน) 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศภายใน   มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1  จุดเด่นของกิจกรรม 

                 กิจกรรมนิเทศภายใน     เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโรงเรียน  เพราะ คณะครูจะได้มีการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน          

12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมนิเทศภายใน  ไม่เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ  เนื่องจาก คณะกรรมการนิเทศมีราชการใน 

ช่วงเวลานั้นพอดี 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรจัดกิจกรรมการนิเทศแบบจับคู่นิเทศ  เพ่ือลดภาระของคณะกรรมการนิเทศ 

 
                    

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

               (นางปราณี   รัตนะ) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         บันทึกข้อความ 
                  

ส่วนราชการ        โรงเรียนทุง่สังพิทยาคม       จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่   ๑๘   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน 
............................................................................ .........................................................................................................  
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
       ข้าพเจ้า  นางปราณี     รัตนะ   ตำแหน่ง  ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ โครงการซ่อมแซม 

ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๔   
เพ่ือให้การดำเนินการ การบริหารโครงการ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ   ๑)  เพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   ๒)  เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
๓)  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์   ๔)  เพ่ือให้นักเรียนมีครุภัณฑ์
อาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพแข็งแรง  เหมาะสม  ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้   ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง   ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

       บัดนี้  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน ได้ดำเนินการเสร็จ 
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอรายงานผลการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  เอกสารตามแนบ 

 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
                   (นางปราณี   รัตนะ) 
                                                                                  ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
                   (นางปราณี   รัตนะ) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน 
 

๒.  สนองกลยทุธ์โรงเรียนข้อที่   ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ    
                                          โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่  ๘ ,  ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔  และ ๑๕  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ               นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        งานบริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
๕.๒  เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 

 ๕.๓  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์    
๕.๔  เพื่อให้นักเรียนมีครุภัณฑ์อาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพ

แข็งแรง  เหมาะสม  ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
                ๖.๑.๑  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 

 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   ๗.๑  ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           

    ๗.๒  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
    ๗.๓  สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน 
 ตามกิจกรรมดังนี้ 
          ๘.๑  ประชุมเสนอโครงการ 



          ๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๘.๓  ดำเนินงานตามโครงการ  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

      -  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
      - กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 

๘.๔   การติดตามประเมินผล 
                      -  สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
                      -  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 
 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน  ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
               -  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

 

                    ตัวชี้วัดความสำเร็จ          ร้อยละของผลสำเร็จ 
    เป้าหมาย  ผลการดำเนิน 

๑.  ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.  ๗.๒  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.  สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 



๑๑.  งบประมาณ 
 

       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๑,๐๐๐    บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๐,๗๖๐    บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      ๒๔๐    บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน  มีข้อค้นพบ
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

12.1จุดเด่นของโครงการ 
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน   เป็นโครงการที่ต้องจัดทำ
และดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในโรงเรียน   
 

12.2จุดควรพัฒนาของโครงการ 
                โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน  ในบางครั้งอาจมีการ 
                ล่าช้า  เนื่องจากทางร้านที่โรงเรียนนำวัสดุครุภัณฑ์  ไปซ่อมต้องสั่งอุปกรณ์มาเพ่ิมเติม  และเจ้าหน้าที่ 
                พัสดุโรงเรียนมีภาระงานสอนมาก 

 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน  ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ 
 

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

               (นางปราณี    รัตนะ) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 



                                       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔     วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
................................................................................... ...........................................................................................  
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

  ข้าพเจ้า  นายธเนศ  สมาพงษ์  ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม
ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื ่อดำเนินการบริหารกิจกรรม    ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ  ๑)  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒)  เพื่อซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี ๓) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

บัดนี้ กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงายผลการ
ดำเนินงาน กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ตามแบบรายงานการดำเนินงานกิจกรรม เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                  ลงชื่อ            
             (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
                                                                             ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นางปราณี  รัตนะ) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 
                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 

 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                           และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายธเนศ  สมาพงษ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๕.๒  เพื่อซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
 ๕.๓  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๖.  เป้าหมาย 
๖.๑ ด้านปริมาณ 
     -  วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้  
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      -  วัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 ๑.  เสนอกิจกรรม 
 ๒.  ประชุมและ วางแผน 
 ๓.  อนุมัติกิจกรรม 
 ๔.  แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๖.  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 



 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  การขอความอนุเคราะห์พัสดุอุปกรณ์ 

๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืน ๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๐,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑๐,๐๐๐     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

12.1 จุดเด่นของกิจกรรม 



ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 

ครุภัณฑ์ไม่พอกับการใช้งาน 
12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 

ควรมีการหางบประมาณมาใช้เพ่ิม 
 

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

               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                               บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

..................................................................... ..................................................................................................... .... 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

  ข้าพเจ้า  นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓        
เพื่อดำเนินการ บริหารโครงการ    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  ๑) เพื่อให้ระบบงานการเงิน
และพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  ๒)  เพื่อให้บุคลากรทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ 
ของงานการเงินและบัญชี เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง  ๓) เพื่อให้มีเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารงานการเงินครบ
เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๔) เพื ่อให้การจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี 
แบบฟอร์มงานการเงินมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดำเนินงาน ระหว่าง  ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน 
๒๕๖๔ 

บัดนี้ โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลุ ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
            (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
                                                                               ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
                   

ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพ    
                                          โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๘ , ๑๑ , ๑๔ และ ๑๕  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเงิน 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้ระบบงานการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  
 ๕.๒ เพ่ือให้บุคลากรทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของงานการเงินและบัญชี เพื่อจะไดป้ฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 ๕.๓ เพ่ือให้มีเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารงานการเงินครบเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

๕.๔ เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี แบบฟอร์มงานการเงินมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     ๖.๑.๑ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ๑๐๐ 
     ๖.๑.๒ งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เก่ียวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ๑๐๐ 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑ การบริหารงานการเงินของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
     ๖.๒.๒ การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ๑๐๐
           
 ๗.๒  งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ ๑๐๐ 



๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณตามกิจกรรมดังนี้ 

๘.๑  วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๘.๓  ดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 
 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 -  พัฒนางานการเงินและพัสดุ 
     -  งานสาธารณูปโภค 
๘.๔   ติดตามประเมินผล/รายงาน 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณมี
ความรู้ความสามารในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. กลุ่มงานบริหารงบประมาณมีวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารที่เกี่ยวกับงานการเงินเพียงพอต่อการใช้งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๖๔,๗๖๗    บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๙๔,๙๘๙.๐๑  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๗๒,๗๗๗.๙๙  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1 จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ เป็นโครงการที่ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบ มี
การจัดทำเอกสารให้ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

12.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณควรจะให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้มีการอบรม
เกี่ยวกับระเบียบการจัดทำเอกสารหรือการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบ
ของทางราชการและมีเอกสารบริการให้กับคณะครูอย่างเพียงพอ  

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

               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพ    
                                          โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๘ , ๙  และ ๑๒  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเงิน 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือกำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงานของกิจกรรม  และการใช้งบประมาณของสถานศึกษา         
 ๕.๒ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     -  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จำนวน  ๕  เล่ม       
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      -  มีแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
           ๘.๒  เสนออนุมัติงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 

๘.๓  กลุ่มงานต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้แต่ละกิจกรรม 
๘.๔  กลุ่มงานรวบรวมเอกสารกิจกรรมส่งผู้รับผิดชอบ 
๘.๕  รวบรวมเอกสารจัดทำรูปเล่ม 

 



๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 -     การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณท่ีใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกจิกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๔๔ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๐๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑,๒๙๓     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๗๐๗      บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1 จุดเด่นของกิจกรรม 



กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโรงเรียนเพราะ
การดำเนินงานทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้วางแผนการจัดกิจกรรมหรือกิจกรรม 

12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมที่จัดทำอาจมีปริมาณมากเกินไปและมีการระบุกิจกรรมไม่ชัดเจน  

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรมีการวางแผนจัดทำกิจกรรมให้ครอบคลุมกับฝ่ายงานและมีการระบุกิจกรรม
อย่างชัดเจน 

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

               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพ    
                                          โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๘ , ๑๑ , ๑๔ และ ๑๕  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง และนายสิทธิโชค งามสุทธิ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเงิน 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้ระบบงานการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  
 ๕.๒ เพ่ือให้บุคลากรทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของงานการเงินและบัญชี เพื่อจะได้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 ๕.๓ เพ่ือให้มีเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารงานการเงินครบเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

๕.๔ เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี แบบฟอร์มงานการเงินมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     ๖.๑.๑ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ๑๐๐ 
     ๖.๑.๒ งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เก่ียวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ๑๐๐ 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑ การบริหารงานการเงินของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
     ๖.๒.๒ การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ๑           
 ๗.๒  งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ ๑๐๐ 

 



๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุตามกิจกรรมดังนี้ 

๘.๑  วางแผนและขออนุมัติกิจกรรม 
๘.๒  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และทะเบียนควบคุมเงินประเภทต่างๆ 
๘.๓  จัดทำเอกสารแบบฟอร์มเก่ียวกับการเงิน 
๘.๔   จัดทำทะเบียนควบคุมการรับ-จ่ายเงินประเภทต่างๆ 
๘.๕   ตรวจสอบบัญชี 
๘.๖  จัดทำแบบประเมินและนำผลการประเมนิมาวิเคราะห์ สรุปรายงาน 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุ  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

-  การให้ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของงานการเงินมีวัสดุ อุปกรณแ์ละเอกสารที่
เกี่ยวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงนิอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 



(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๖,๗๖๗  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๖,๖๐๓  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๑๖๔         บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุ เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบ มีการจัดทำ
เอกสารให้ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุควรจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดทำเอกสารหรือการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาการเงินและพัสดุต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบของทาง
ราชการและมีเอกสารบริการให้กับคณะครูอย่างเพียงพอ  

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

               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
             ผู้รายงาน 

 
 

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

               (นายสิทธิโชค งามสุทธิ์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖ พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพ    
                                          โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๘ , ๑๑ , ๑๔ และ ๑๕  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเงิน 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้งานสาธารณูปโภคดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  
 ๕.๒ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๕.๓ เพ่ือให้การบริหารงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     ๖.๑.๑ บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานร้อยละ๑๐๐ 
     ๖.๑.๒ งานสาธารณูปโภคมีเพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ๑๐๐ 
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
     ๖.๒.๑ การบริหารงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ และพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
     ๖.๒.๒ งานสาธารณูปโภคดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องร้อยละ ๑๐๐    
              ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๗.๑  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภคมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ๑๐๐

           
 ๗.๒  งานสาธารณูปโภคมีเพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 



๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมงานสาธารณูปโภคตามกิจกรรมดังนี้ 

๘.๑  วางแผนและขออนุมัติกิจกรรม 
๘.๒  จัดระบบงานสาธารณูปโภค 
๘.๓  จัดทำเอกสารแบบฟอร์มเก่ียวกับการเงินและพัสดุของโรงเรียนเป็นรูปเล่มประกอบด้วย 
๘.๔   ตรวจสอบบัญชี 
๘.๕   จัดทำแบบประเมินและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปรายงาน 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมงานสาธารณูปโภค  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๙.๑  ใช้บริการน้ำประปาของหมู่บ้านหน้าเขา 
 ๙.๒  ใช้บริการถังขยะของเทศบาลตำบลทุ่งสัง  
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภคมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละงานสาธารณูปโภคมีเพียงพอต่อการใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๘๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 



(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายไดส้ถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ  
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๑๕๖,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๘๗,๐๙๓.๐๑  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๗๑,๙๐๖.๙๙      บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมงานสาธารณูปโภค  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1 จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโรงเรียนเพราะการ
ดำเนินงานทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จไปไม่ได้ถ้างานสาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ 

12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภคควรจะมีมาตรการประหยัดพลังงานเพราะจะทำให้ค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมลดลง และยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากนักเรียนในการประหยัดพลังงาน 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภคต้องสำรวจจุดบกพร่องเช่นระบบไฟฟ้า  ระบบประปาเพ่ือจะทำให้
ค่าใช้จ่ายในงานสาธารณูปโภคลดลง ทำให้โรงเรียนได้นำเงินส่วนดังกล่าวไปพัฒนาโรงเรียนใน
ส่วนที่จำเป็นต่อไป  

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

               (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔     วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายธเนศ  สมาพงษ์ ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายโครงการพัฒนาบริหารกลุ่ม

กิจการนักเรียน  ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ  ๑)  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วย และส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ เป็นคน ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ๒)  เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านวิถีพุทธ และการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
๓) เพื่อส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพพัฒนาการทาง
อารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม ๔) เพื่อสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็น
ใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

บัดนี้ โครงการพัฒนาบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงาย
ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน ตามแบบรายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
             (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
                                                                             ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ   พัฒนาบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                           และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายธเนศ สมาพงษ์, นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร        บริหารกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วย และส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ เป็นคน ที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา  

5.2  เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านวิถีพุทธ และการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

5.3 เพ่ือส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 
  5.4 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     - นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม    
ตามความเป็นจริง  
       - นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีแบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นแบบ  
เดียวกัน ครบถ้วน และง่ายต่อการนำไปใช้ 
         - ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยม
ที่ดีงามปัญหา     
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      - นักเรียนร้อยละ 90  ได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ เป็นคน ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย   
อารมณ์  สังคม และ สติปัญญา  
          - สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
          - นักเรียนร้อยละ 90 มีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  เรียนรู้ 



อย่างมีความสุข 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบริหารกลุ่มกิจการ

นักเรียน 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 ๑.  เสนอโครงการ 
 ๒.  ประชุมและ วางแผน 
 ๓.  อนุมัติโครงการ 
 ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๖.  ดำเนินงานตามโครงการ 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน 

๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงนิอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 17,534 บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  17,534 บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -         บาท 

๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุน 
โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านวิถีพุทธ และการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ให้เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในระบบการ ดูแลช่วยเหลือของ
โรงเรียน นักเรียนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์และเกิดความภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรมีการสร้างส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

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

               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1,  2,  5,  7,  9,  10 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายณัฎฐพล  ไม้เรียง   

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร        บริหารกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๕.๒ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา นักเรียนที่มี   

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีปัญหาด้านการเรียน ด้านทุนการศึกษา 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     -  ร้อยละ 90  ได้รับความรว่มมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วน 
   ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  - ร้อยละ 90  ของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีปัญหาด้านการเรียน ด้านทุนการศึกษา  
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      -  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 -  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา นักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีปัญหาด้านการเรียน ด้านทุนการศึกษา 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 ๑.  เสนอกิจกรรม 
 ๒.  ประชุมและ วางแผน 



 ๓.  อนุมัติกิจกรรม 
 ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๖.  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 -  การขอความอนุเคราะห์ในการมีส่วนร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๓ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐      บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓,๐๐๐      บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -         บาท 
 



 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

12.1จุดเด่นของกิจกรรม 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงสภาพ
ปัญหา 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมในการประชุม 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรการประชุมทุก ๆ ปี 

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

               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
             ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔     วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมคัดกรอง  ติดตาม  นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายณัฎฐพล ไม้เรียง  ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

คัดกรอง  ติดตาม  นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือดำเนินการบริหารกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ  ๑)  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ๒)  เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง  ๓) เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และ
พัฒนาจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม ๔) เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง ๕) เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และ
หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

บัดนี้ กิจกรรมคัดกรอง  ติดตาม  นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19  จึงรายงายผลการดำเนินงาน กิจกรรมคัดกรอง  ติดตาม  นักเรียน
และช่วยเหลือนักเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
              (นายณัฎฐพล ไม้เรียง ) 
                                                                              ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1,  2,  5,  7,  9,  10 

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร        บริหารกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๕.๒ เพ่ือโรงเรียนสามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๕.๓ เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
     -  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้น ม.1   ม.4   ครทูี่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีท่ี
มีปัญหา     
๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      -  เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง  และเกิด
ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 ๑.  เสนอกิจกรรม 
 ๒.  ประชุมและ วางแผน 
 ๓.  อนุมัติกิจกรรม 
 ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๖.  ดำเนินงานตามกิจกรรม 



๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 -  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔,๕๐๐      บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๔,๕๐๐      บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     -         บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 



12.1จุดเด่นของกิจกรรม 
โรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 
โรงเรียนมีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักเรยีนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึงจากครูที่ปรึกษาและโรงเรียน 
เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหา
นักเรียน 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรมีการเยี่ยมบ้านทุก ๆ ปี 

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

               (นายณัฎฐพล ไม้เรียง) 
             ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔     วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายณัฎฐพล ไม้เรียง  ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย  ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม คือ  ๑)  เพ่ือให้นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเห็นความสำคัญของรูปแบบการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย ๒)  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้นำหลักและวิฝีการประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ๓) เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้
เจริญก้าวหน้าเท่าเทียม  อารยประเทศ 

บัดนี้ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19  จึงรายงายผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
              (นายณัฎฐพล ไม้เรียง ) 
                                                                              ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
 

                  ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๔     วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  ข้าพเจ้า  นายณัฎฐพล ไม้เรียง  ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

เยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือดำเนินการบริหารกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม คือ  ๑)  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพุทธศาสนา ๒)  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตน
ตามแนวทางของพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ๓) เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีเมตตากรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม ๔) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

บัดนี้ กิจกรรมเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ ไมไ่ด้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19  จึงรายงายผลการดำเนินงาน กิจกรรมเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                  ลงชื่อ            
              (นายณัฎฐพล ไม้เรียง ) 
                                                                              ผู้รายงาน 

 

 
                  ลงชื่อ            
               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

ทราบ 
     

ลงชื่อ  
       (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่๑   

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางปราณี    รัตนะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร        งานกิจการนักเรียน 
 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ๕.๒  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์  

๕.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพ   
๕.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
๕.๕ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
๕.๖ เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์มาใช้ในงานพยาบาล   
๕.๗ เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและการรักษาสุขภาพแก่บุคลากรและนักเรียน   
๕.๘ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักเรียนที่เจ็บป่วย   

 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
            ๖.๑.๑ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

                  ๖.๑.๒ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ  ๑๐๐   มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
                  ๖.๑.๓ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ  ๑๐๐  ได้ตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างน้อย           
ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
                  ๖.๑.๔ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา        
สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  

               ๖.๑.๕  ห้องพยาบาลมีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์มาใช้ในงานพยาบาลเพียงพอแก่บุคลากรและนักเรียน 
 



๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      ๖.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐   มีสขุภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 

๖.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐   นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

               ๖.๒.๓  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 

 ๖.๒.๔  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้ตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

                   ๖.๒.๕  นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดี  สมบูรณ์  แข็งแรงเป็นไปตามเป้าหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
                    ๗.๑  การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

          ๗.๒  สำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
                    ๗.๓  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และร่างกายแข็งแรง   
                    ๗.๔  ให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่าง  รวดเร็วและเป็นกันเอง 

 
 

๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   ตามกิจกรรมดังนี้ 
           ๘.๑  ประชุมเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  
           ๘.๒  แต่งตั้งคณะดำเนินงานในกิจกรรม 
           ๘.๓  ดำเนินงานตามข้ันตอนในกิจกรรม 
                     - จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 
                     - บริการด้านอนามัยในโรงเรียน 
                     - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

- จัดโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย  กีฬาและนันทนาการ 
- จัดให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
-ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
- จดักิจกรรมโรงอาหารสะอาด 
- จัดกิจกรรม  To be number  one 
- จัดกิจกรรมน้ำดื่มเพ่ือสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมสุขาน่าภิรมย์ 



- จัดกิจกรรมฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
- จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน 
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
- จัดบอร์ดส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย 
-พัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ 

          ๘.๔  การติดตามประเมินผล/รายงานผล   และนำผลการประเมินวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำไปปรับปรุง
แก้ไขในปีต่อไป 
 
 
 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - การเสนอกิจกรรมที่จัดทำและงบประมาณที่ใช้ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
          - การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียน  ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาล  โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  โรคหวัด  ไวรัสโคโรนา  2019  ความรู้เกี่ยวกับสาร
เสพติดชนิดต่างๆ   การขับข่ีปลอดภัย 
          -  ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน 
 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
๒. สำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน  และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
๓. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์และร่างกายแข็งแรง   
๔. ให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่าง  รวดเร็วและเป็น
กันเอง 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

       
 
 



       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๕ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 
 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๕๐๐     บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป      -         บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๑,๕๐๐      บาท 
 

           (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด  ทำให้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ) 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน    มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   เป็นกจิกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อนักเรียนเพราะ
เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เกิดการเจ็บป่วยในโรงเรียน 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลอยู่ตลอดเวลา เพราะ
บางครัง้มีนักเรียนเจ็บป่วย แต่ครูประจำห้องพยาบาลมีสอน 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรจัดให้มีนักเรียนมาช่วยงานห้องพยาบาลในเวลาพักกลางวัน 
 

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

               (นางปราณี   รัตนะ) 
             ผู้รายงาน 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม  การป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                           และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑  

๔.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายธเนศ  สมาพงษ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร        บริหารงานกิจการนักเรียน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกับสารเสพติด 

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

5.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่เด็กนักเรียน 

5.4  เพื่อให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ชู้สาว   สื่อลามกอนาจาร 

5.5 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์และการป้องกัน ตนเองจากเอดส์
ให้แก่นักเรียน 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

๖.๒ ด้านคุณภาพ 
      - นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดและโรคเอดส์ 
 

 

๘.  การดำเนินงาน 
 ๑.  เสนอกิจกรรม 



 ๒.  ประชุมและ วางแผน 
 ๓.  อนุมัติกิจกรรม 
 ๔.  แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๖.  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 -  การขอความอนุเคราะห์ในการการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
กิจกรรมการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีค่าเฉลี่ย   ๔.๒๔ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายความว่า  มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายความว่า  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(    ) เงินระดมทรัพยากร 
(    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(    ) เงินอ่ืนๆ …………………………….. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5,034      บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป     -       บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  5,034        บาท 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ มีข้อค้นพบในการ

ดำเนินงาน  ดังนี้ 
12.1จุดเด่นของกิจกรรม 

๑.๑ เด็กนักเรียนลด  ละ  เลิก  สารเสพติด  
๑.๒ เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างทำกิจกรรมแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
๑.๓ นักเรียนได้รู้ถึงโทษ   และการป้องกันตนเองให้พ้นจากสารเสพติด 
๑.๔ โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ชู้สาว   สื่อลามกอนาจาร 
๑.๕ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์และการป้องกัน ตนเองจากเอดส์ 

12.2จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกในการช่วยกันป้องกัน  แก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ 

12.3ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
ควรมีการผสานงานในการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกในการช่วยกัน
ป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 

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

               (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
             ผู้รายงาน 
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แบบสรุปการใช้งบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้เงิน 
โครงการ/
กิจกรรม 

คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

วิชาการ 53,400 90,940 -    

1.1  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาการ - 20,000 - 19,841 159  
1.2  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิชาการ - 26,440 - 20,728 5,712  
1.3  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้าน
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

วิชาการ 4,000 - - 4,000 0  

1.4  กิจกรรมวันสำคัญ วิชาการ 4,000 - - 1,265 2,735  
1.5  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  บำเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

วิชาการ - 15,000 - 11,205 3,795  

1.6  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิชาการ - 2,500 - 2,070 430  
1.7  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ - 3,500 - 2,520 980  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ใช้เงินโครง/

กิจกรรม 
คงเหลือ หมายเหตุ งบเงิน

อุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ 

 1.8  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิชาการ 3,000 - - 986 2,014  
1.9  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา 

วิชาการ 4,500 - - 2,280 2,220  

1.10  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาการ 3,000 - - 2,325 675  

1.11  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชาการ 5,300 - - 500 4,800  

1.12  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ 800 - - - 800  
1.13  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการ 4,300 - - 6,180 - 1880  
1.14  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ 3,000 - - 480 2,520  

1.15  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ วิชาการ 3,000 - - 3,420 -420  
1.16  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย   

วิชาการ 4,000 - - 4,000 -5  

1.17  กิจกรรมนิเทศภายใน   วิชาการ 1,500 - - - 1,500  
1.18  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   วิชาการ 2,500 - - 2,229 271  
1.19  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วิชาการ 2,500 - - 2,500 0  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ใช้เงิน

โครงการ/
กิจกรรม 

คงเหลือ หมายเหตุ 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

 1.20  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต วิชาการ 8,000 - - 3,886 4,114  
1.21  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำ 

วิชาการ - 15,000 - - 15,000  

1.22  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา วิชาการ - 7,000 - - 7,000  
1.23  กิจกรรมวิถีพุทธ วิชาการ - 1,500 - - 1,500  

2 โครงการพัฒนาหลักสูตร วิชาการ 4,000 - - - 4,000  
3 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล วิชาการ 21,511 - - 17,094 4,417  
4 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการเรียนการสอนและการ

สอบ 
วิชาการ 30,060 - - 29,373 687  

5 โครงการห้องสมุด วิชาการ 4,000 - - 4,000 0  
6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม 
วิชาการ 1,000 - - 1,000 0  

7 โครงการพัฒนาบุคลากร บุคคล 48,767 - - 712 48,055  
8 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 15,301 - - - -  
 8.1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ บริหารทั่วไป 2,301 - - 1,465 836  

8.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม บริหารทั่วไป 2,000 - -    
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ใช้เงินโครงการ/

กิจกรรม 
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

 8.3  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
โรงเรียน 

บริหารทั่วไป 10,000 - - 9,840 160  

8.4  กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

บริหารทั่วไป 1,000 - - 150 850  

9 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

บริหารทั่วไป 11,000 - -    

 9.1  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ บริหารทั่วไป 10,000 - - 10,760 -760  
9.2  กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป 1,000 - - - 1,000  

10 โครงการส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา - - - - - -  
11 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ งบประมาณ 164,767 - - - -  
 11.1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2,000 - - 1,293 707  

11.2 กิจกรรมพัฒนางานการเงินพัสดุ งบประมาณ 6,767 - - 6,603 164  
11.3 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค งบประมาณ 156,000 - - 87,093.01 71,906.99  

12 โครงการพัฒนาบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 17,534 - - - -  
 12.1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจการนักเรียน 3,000 - - 930 2,070  

 



ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ใช้เงิน

โครงการ/
กิจกรรม 

คงเหลือ หมายเหตุ 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

 12.2  กิจกรรมคัดกรอง ติดตามนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการนักเรียน 1,500 - - 400      1,100 
 

 

12.3  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจการนักเรียน 4,500 - - - 4,400  
12.4  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจการนักเรียน 1,000 - - - 1,000  
12.5  กิจกรรมเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ กิจการนักเรียน 1,000 - - 1,328 -328  
12.6  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กิจการนักเรียน 1,500 - - - 1,500  
12.7  กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรค
เอดส์ 

กิจการนักเรียน 5,034 - - - 5,034  

รวม 371,340 90,940 - - -  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 

 

 



 
 
 

กิจกรรมวันสำคัญ 

กิจกรรมวันลอยกระทง 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 

 



 
 
 

  
 

 

 



 
 
 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรมและอุปกรณ์การแสดงจากงบประมาณปี2564 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

  



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการพัฒนาบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

 



 
 
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรม 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 
 

 
  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 


