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              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนดงมะไฟวิทยา    อ าเภอเมือง       จังหวัดสกลนคร 
ที่............../............ วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
เรื่อง    ขออนุญาตรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ข้าพเจ้า นายรณชัย ปังอุทา ต าแหน่ง ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนงาน 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖3 เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวม
ทั้งสิ้น 14 โครงการ คือ   

๑) โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ   
2) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
3) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
4) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
5) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
6) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
7) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   
8) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี     
9) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๑๐) โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน  
๑๑) โครงการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   
๑๒) โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล   
๑๓) โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
๑๔) โครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 ยอดงบประมาณจัดสรรตามแผน 2,370,540 บาท เป็นเงินอุดหนุนฯ 1,895,100 
บาท และเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 475,440 บาท บัดนี้ ทั้ง 14 โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ  ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสาร
ตามแนบ 

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ                      เจ้าหน้าที่แผนงาน 
(นายรณชัย ปังอุทา) 

 ครโูรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน /รองผู้อ านวยการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

  (นายชาตรี ไตรยราช) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ว่าที่ ร.ต.                   
 (ปารเมศ เถายะบุตร) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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ค าน า 
  

  รายงานการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน
ดงมะไฟวิทยา เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับ
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป  
  
  

  
           

    งานแผนงาน                                                
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน         

 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  
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สารบัญ 
  
เรื่อง            หน้า  
บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
ค าน า   
สารบัญ   
แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ และประมวลภาพการด าเนินงานแต่ละโครงการ   1    

๑) โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ       1   
2) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       4  
3) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      6

 4) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      9    
5) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    12  
6) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         15 
7) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา     17   
8) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี        20 
9) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         23 
๑๐) โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน      26 
๑๑) โครงการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน        28 
๑๒) โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล         31 
๑๓) โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป        33 
๑๔) โครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         36 

ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ ๑) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

๑.ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขานพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยการทาวิจัย สร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล   

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษา   
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเปา้หมาย    
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายครรชิต  พลไชย  และกลุ่มบริหารวิชาการ 

5. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน  
4. เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน, สังคมและเศรษฐกิจและความต้องการของท้องถิ่น  
5. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สามารถบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้มากข้ึน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

(1)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(2)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได้ครบทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าไปใช้การจัดการเรียนการสอนได้ 
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๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
1. กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การแนะแนว 

ทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอ่ืน ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพให้กับ
นักเรียนใน อนาคต โดยจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖3 ณ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม นักเรียน ม.๓ และนักเรียน ม.๖   

2. กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดกิจกรรม
เสริม ทักษะวิชาชีพในท้องถิ่น เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพ  และอ่ืน ๆ โดยจัดขึ้นในตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖2 ณ โรงเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน ม.ต้น   

3. กิจกรรมศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ที่ เรียนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ไปพัฒนาศักยภาพ และเข้าร่วมการแข่งขัน กับต่างโรงเรียนใน
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3 จัดขึ้นใน
วันที่ 1๐ – 13 ตุลาคม 2562  

4. กิจกรรมงานห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่
เป็น ของห้องสมุด เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ  โรงเรียนดง
มะไฟวิทยา มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคน   

5. กิจกรรมงานทะเบียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดซื้อเอกสาร ป.พ.1 เพ่ือสรุปผล
การเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ได้รับ จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   

6. กิจกรรมงานวัดผล เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน สอบวัดผลภายใน และจากส่วนกลางเพ่ือวัดและประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ โดยได้รับ
จัดสรร งบประมาณเพ่ือด าเนินให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคน   

7. กิจกรรมปัจฉิม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.
๖ โดยจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖2 ณ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน 
ม.๓ และนักเรียน ม.๖  

8. กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ คณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการรายงานผลการประเมินตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เพ่ือประกันคุณภาพภายใน และเตรียมประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งกิจกรรมนี้ใช้
งบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ 2563   

9. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู
และ บุคลากรได้ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษา ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อ พฒันาผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วสรุปส่งต่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือประกัน คุณภาพภายใน และเตรียมประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งกิจกรรมนี้ ใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 2563   

10. กิจกรรมหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้คณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ หลักสูตรกลุ่มสาระ หลักสูตรสถานศึกษา และ
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หลักสูตรพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 2563   

11. กิจกรรมงานนิเทศภายใน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ให้ คณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และ
นวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ มีการนิเทศติดตามผลโดยผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้
ด าเนินการสังเกตการ สอนของครูในกลุ่มสาระฯ แล้วสรุปผลส่งงานนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครูให้เชี่ยวชาญใน
ด้านการสอน และพัฒนา ผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 2563   
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. โรงเรียนมีหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ และสามารถน าไปใช้การจัดการเรียนการสอนได้ 
9.  งบประมาณ  

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     
( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          

๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    
- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 550,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  
ดังนี้  

๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริม พัฒนางาน วิชาการของโรงเรียน ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของโรงเรียน 
 
 
 

(นายครรชิต  พลไชย) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 2) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา คานเพชรทา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกล้าแสดงออก 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านและมีทักษะในการอ่านสูงขึ้น 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
5. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ร่วมมือกันในการผลิตสื่อการเรียนรู้และใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

1. มีวัสด-ุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมภาษาไทยทุกกิจกรรม 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและนักเรียนมีสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  

2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยดีขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

๗. การด าเนินงาน   
การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ 

กิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและฝึกซ้อมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาไทย เพ่ือเตรียมแข่งขัน
ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยจัดฝึกซ้อม ณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  

 ๒. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การ อ่านโดยบันทึกการอ่านหนังสือในห้องสมุดตลอด ๑ ภาคเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มี
ผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคน   
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๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
ตระหนักและ ร าลึกถึงกวีเอกของไทย และคุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ และมีกิจกรรม
นันทนาการ จัดขึ้นใน วันที่ ๒๖ มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ทุกคน   

๔. กิจกรรมวันภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
ตระหนัก คุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ และมีกิจกรรมนันทนาการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคน   

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ครูและนักเรียนมีสื่อในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
2.  นักเรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพ่ิมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกล้าแสดงออก 
3. นักเรียนรักการอ่านและมีทักษะในการอ่านสูงขึ้น 
4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนได้ร่วมมือกันในการผลิตสื่อการเรียนรู้และใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
ดังนี้ ๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

(นางสาวกาญจนา คานเพชรทา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 3) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน    
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาววราภรณ์  เกลี้ยงกลิ่น และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

1. ครู นักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรม ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ตามความสามารถของนักเรียน 

    6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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๗. การด าเนินงาน   
การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

๑. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ พัฒนา
ผู้เรียนให้มี ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(STEM) สามารถแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์วิชาดังกล่าว โดยจัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนดงมะไฟวิทยา   

๒. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดกิจกรรมรูปแบบ 
นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่ละแขนงวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ 
และ นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม   

๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของ กิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วม
ประกวด แข่งขัน ในงานทักษะวิชาการทุกระดับ โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3    

๕. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็น
กิจกรรมที่ ส่งเสริมและสนับสนุนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกร ณ์
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน โ ดยใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖3  

6. กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ 
และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ชุมชนภายนอก โดยใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖3    

 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 70,000 บาท 
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๑0.  สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

(นางสาววราภรณ์  เกลี้ยงกลิ่น) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 4) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน    
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

5. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาได้  ตลอดจน  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่ดีในการท างาน  
3. เพื่อพัฒนาเทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็น

ครูมืออาชีพ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาได้  
ตลอดจนมี 

2. คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่ดีในการท างาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
4. นักเรียนได้แสดงออกและน าความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์น าเสนองานและเข้า

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 
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5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่ดีในการท างาน  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๗. การด าเนินงาน   
การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ 
กิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงสนับสนุนสื่อการ
เรียน การสอนคณิตศาสตร์ส าเร็จรูปเพ่ือให้เห็นคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณในการ
สนับสนุน กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท า
เป็น และแก้ปัญหาได้   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละ 80 มีสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
เหมาะสม และหลากหลาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้แสดงออกและน าความรู้ที่ได้จากการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์น าเสนองานและเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการทุกคน 
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มีสื่อ นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ เหมาะสม 

และหลากหลาย 
9.  งบประมาณ  

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     
( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          

๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    
- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 
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๑0.  สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

(นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 5) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายพหล  สุขโข และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

5. วัตถุประสงค์ 
 1. ปลูกฝังคูณธรรมจริยธรรม ค่านิยมประเพณีท่ีเหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามแก่เยาวชน 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. จัดหาและผลิตสื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพ และแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม และได้แสดงออกตามศักยภาพ 
2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล้าแสดงออก และสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 
 

๗. การด าเนินงาน   
การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านสังคมศึกษา ฝึกฝนเพ่ือ
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เตรียมการแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น โครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคติสอนใจ ณ 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  

๒. กิจกรรมเรียนรู้สู่อาเซียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
ส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของอาเซียนอาเซียน ประกวดการแต่ง
กายของอาเซียน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.  ร้อยละ 80 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละ 80 ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล้าแสดงออก และสามารถ
แข่งขันได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมประเพณีท่ีเหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามแก่เยาวชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล้าแสดงออก และสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีการ
ยอมรับในความ แตกต่างที่หลากหลาย และส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

(นายพหล  สุขโข) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 6) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายอรรถพล  พิมพา  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

5. วัตถุประสงค์   

1. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีวงโยธวาทิตรู้จักเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และบอกถึงความส าคัญของเครื่อง
ดนตรีวงโยธวาทิต แต่ละชนิดได้ 

2. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีวงโยธวาทิตสามารถเล่นเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 
3. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีสามารถเล่นเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โดยการผสมผสานเครื่องดนตรี วงโยธ

วาทิต แต่ละชิ้นได้ 
4. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเล่นดนตรีวงโยธวาทิต ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

1. กลุ่มนักดนตรีโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ช่วงชั้นที่  
2-3  เข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิต   

2.  กลุ่มนักดนตรีโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ช่วงชั้นที่ 
2-3 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  

ช่วงชั้นที่  2 - 3  สามารถเล่นเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต  ได้ร้อยละ  80 
2. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีโรงเรียนดงมะไฟวิทยามีความสนใจในกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สูงขึ้น 
3. นักเรียนกลุ่มนักดนตรีมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีวงโยธวาทิต  

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ร้อยละ  80 
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๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
1. กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาฑิต เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดนตรี โ ดยใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนกลุ่มนักดนตรี เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีวงโยธวาทิต  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2.  นักเรียนสามารถเล่น เครื่องดนตรี ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์  และสามารถเล่น

เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตได้   นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และเป็นคนดี  เก่ง  อยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความรู้ความเข้าใจ  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 3,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาศิลปะ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน 

ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณ
ต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

(นายอรรถพล  พิมพา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 7) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายฐากูร แสนภูวา และคณะครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   

5.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใช้จัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้และสามารถน าเสนอผลการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะที่ดีในการท างาน 
 3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
6. เป้าหมาย 
    6.1  เชิงปริมาณ 
 1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 2.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
 3.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคนสามารถจดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.2  เชิงคุณภาพ 
 1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการสุข
ศึกษาและพลศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและสนับสนุน

สื่อ อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3   

๒. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม เพ่ือพัฒนาความสามัคคี ศักยภาพ และทักษะทางด้านกีฬา แข่งขันให้รู้จักแพ้ ชนะ 
รู้อภัย โดยจัด ขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562  ณ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
นักเรียนทุกคน   

3. กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ปรับปรุง 
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการสอนให้กับครู โดยใช้งบประมาณได้ตลอด 
ปีงบประมาณ 2563   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 70  มีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 
2. ร้อยละ 80  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 
3. ร้อยละ  80  ของครูผู้สอน ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

สูงขึ้น 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการ

สุขศึกษาและพลศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.  งบประมาณ  

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     
( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          

๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    
- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 50,000 บาท 
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๑0.  สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษา และพลศึกษา ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความ
แตกต่างที่หลากหลาย และส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
 
 
 
 

(นายฐากูร แสนภูวา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 8) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์ ลดาพงษ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม                
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการท างานด้านการออกแบบและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
     ในการท างาน สามารถพ่ึงตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองด้านเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ ตลอดจนมีพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามข้อปฏิบัติ 
     ส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. นักเรียนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการท างานด้านการออกแบบและเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ 
                   ท างาน  สามารถพ่ึงตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4. นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองด้านเทคโนโลยีสาร 
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สนเทศ ตลอดจนมีพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามข้อปฏิบัติ 
                   ส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นักเรียนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการท างานด้านการออกแบบและเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ 
   ท างานสามารถพ่ึงตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 4. นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองด้านเทคโนโลยี  
                   สารสนเทศ ตลอดจนมีพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพกลุ่มสาระฯการงานฯ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และคัดนักเรียนที่มีความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ โดยประกอบไป
ด้วยงาน ประดิษฐ์ งานช่าง งานธุรกิจ งานบ้าน พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และงานเกษตร สามารถ
ต่อยอดน าไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมฝึกซ้อมและใช้งบประมาณได้ตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  

๒. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
เป็น กิจกรรมที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปรับปรุงระบบ เครือข่ายภายในห้อง รวมไปถึงสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สามารถใช้งบประมาณได้ตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖3  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิตตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการท างาน    
ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท างาน สามารถพ่ึงตนเองและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

4. ร้อยละ 80 นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม ข้อปฏิบัติส าหรับ 
    ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  นักเรียนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการท างานด้านการออกแบบและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท างาน  
    สามารถพ่ึงตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  เพ่ือให้นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ ตลอดจนมีพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 

(นายเสน่ห์ ลดาพงษ์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 9) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวสดใส ชุมปัญญา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดหาครูชาวต่างประเทศเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสองให้แก่ผู้เรียนคือภาษาจีน 2 คนและ 
    ภาษาอังกฤษ 1 คนโดยระดมทรัพยากรจากการเก็บเงินจากผู้ปกครอง 
1. มีสื่อการเรียนรู้มากขึ้นสามารถถ่ายทอดความรู้ได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

    1.  ครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและ 
         ประสิทธิภาพ 
    2.  มีครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 คน 
    3.  นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้สื่อสอดคล้องกับองค์ความรู้และเนื้อหามากข้ึน 

   6.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ  และ 

                 ใชภ้าษาต่างประเทศสอนได้ 
    2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  

     3. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
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๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็น

กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖3   
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. ร้อยละ 80 ครูได้รับการพัฒนาและสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 

2.  ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 90 
3.  ร้อยละ 80 นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

ร้อยละ 90 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
 2. ครูสอนภาษาอังกฤษสร้างและมีสื่อการเรียนรู้ใช้อย่างหลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
 
9.  งบประมาณ  

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     
( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          

๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    
- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

 

 

 

 

 



25 
 
๑0.  สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 

(นางสาวสดใส ชุมปัญญา ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 10) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม   

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี 

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายชาตรี ไตรยราช และคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน 
5.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการงานพัสดุ 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. เป้าหมาย 
 6.๑  เชิงปริมาณ 

๑  สามารถจัดหาสื่อบริหารงานพัสดุ  วัสดุอุปกรณ์  ตามความจ าเป็น   
 6.๒  เชิงคุณภาพ 

๑ ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ  อุปกรณ์  ที่เหมาะสมไปใช้จัดการ
งานพัสดุ 

๒ นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ครูจัดหามาให้  
๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การรับ เงิน จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการลงบัญชีทะเบียนคุมงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง โดยมี การตรวจสอบติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3   

๒. กิจกรรมงานพัสดุ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดวางระบบและ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้าง และการเบิกพัสดุ การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียนที่ 

3. กิจกรรมงานแผนงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่รวบรวมแผนการด าเนิน
กิจกรรม และโครงการของโรงเรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖3 
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8. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดซื้อวัสดุฝึกสอน
สอบ 

1.ร้อยละของวัสดุในการสอบมีความ
เพียงพอต่อครู 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

2. จัดซื้อสื่อส าเร็จรูป 2. ร้อยละของสื่อส าเร็จรูปมีความ
เพียงพอต่อความต้องการของครู 

ร้อยละ ๙๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ 

 

3. จัดซื้อสื่อครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ 

1. ร้อยละของการจัดซื้อสื่อ  อุปกรณ์  
มีความถูกต้องและครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.จดัท าทะเบียนสื่อ ๑.  ร้อยละของการจัดท าทะเบียนสื่อมี
ความเป็นระบบและมีระเบียบ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕.ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ๑.  ร้อยละของการซ่อมแซมวัสดุท าให้
มีวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ  ๘๐ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  โรงเรียนมีสื่อ  อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ 

     พอเพียง 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ค าแนะน าปรับปรุง 

ในการด าเดินการหลายประเด็น จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
 
 

(นายชาตรี ไตรยราช) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน แผนงานและงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 11) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มกิจการนักเรียน 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขานพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายรัชวุฒิ   เกตวงษา และคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน 

5. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม-จริยธรรม ทีด่ีงาม รักความเป็นไทยและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนางานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

6. เป้าหมาย 
6.1. เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม รักความเป็นไทย และมีคุณลักษณะ                           
ทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 95 

2. บุคลากรทุกคนในกลุ่มงานกิจการนักเรียนมีให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
6.2. เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. กลุ่มกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. การด าเนินงาน   
การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมสนับสุนนส านักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน

วัสดุ อุปกรณ์งานส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการนักเรียน งานธุรการกิจการนักเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้รับ งบประมาณสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3   

๒. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่พบปะ แจ้งข่าวสาร 
แนวการปฏิบัติของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน แจ้งนโยบายของสถานศึกษา การพบ
ครูที่ ปรึกษา ตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงการท าประชามติ โดยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อยภาค เรียนละ ๑ ครั้ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3   
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๓. กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น าเป็น
แกนน าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษา เน้นการฝึกระเบียบและปฏิบัติตาม
หลัก ประชาธิปไตย โดยจัดเลือกตั้งขึ้นสภานักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖2   

๔. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ครูที่
ปรึกษา ทุกระดับชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่ครอบครัวฐานะยากจน เพ่ือรับทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลเป็นทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน ม.ต้น และเป็นการติดตามผลส าหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน พบปะผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
8. ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม รักความเป็นไทย 
และ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 95 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. บุคลากรทุกคนในกลุ่มงานกิจการนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. นักเรียนมีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4. งานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. บุคลากรทุกคนในกลุ่มงานกิจการนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  

 
9.  งบประมาณ  

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     
( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          

๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    
- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 
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๑0.  สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
1. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม

ความเป็นไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความเป็นไทย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน  

 
 
 

(นายรัชวุฒิ   เกตวงษา) 
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 12) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม   

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี 

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์ ลดาพงษ์ และคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล   
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานในกลุ่มบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 2. กลุ่มบุคคลสามารถให้บริการแก่คณะครูและบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา 
6. เป้าหมาย 

6 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในกลุ่มบุคคลปฏิบัติงานได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
2. กลุ่มบุคคลมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6. 2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. คณะครูและบุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๗. การด าเนินงาน   
การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน

วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการเอกสารส าคัญ ข้อมูลครูและบุคลากร โดยมีงบประมาณ
สนับสนุน กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3  

 ๒. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรม
เสริมสร้าง ขวัญและก าลังใจให้กับคณะครู และบุคลากร เป็นการแสดงความยินดีกับครูที่บรรจุ หรือย้ายมาใหม่ 
หรือย้ายไป สถานศึกษาอ่ืน โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3   

๓. กิจกรรมค่าจ้างชั่วคราว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมสนับสนุนบุคลากร
เพ่ือ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียน โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖3   



32 
 

๔. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนอบรม และอ่ืน ๆ โดย
ใช้ งบประมาณตลอดปี ๒๕๖3  

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. คณะครูและบุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. คณะครูและบุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 80,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส พัฒนาครูและ

บุคลากรได้เชี่ยวชาญตาม มาตรฐานวิชาชีพและสามารถตรวจสอบได้  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น จึงต้องน าไปพัฒนาใน

ปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  
 
 
 

(นายเสน่ห์ ลดาพงษ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 13) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม   

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี 

มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุวิทย์ เขตชมภู และคณะครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบงานในกลุ่มธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
 2. กลุ่มธุรการมีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและให้บริการได้อย่างทั่วถึง
และทันเวลา 
6. เป้าหมาย   

6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. บุคลากรในกลุ่มธุรการปฏิบัติงานได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
  2. กลุ่มธุรการมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และให้บริการได้ทั่วถึง 

6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1. การปฏิบัติงานของกลุ่มธุรการมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง งาน

ธุรการ โรงเรียน งานรับ – ส่งเอกสาร งานสารบรรณโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมตลอด ปีงบประมาณ ๒๕63  

๒. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนกระจายข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก โดยมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖3   
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๓. กิจกรรมบริการงานพยาบาล เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนยา 
และ เวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือท าการรักษา ปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนที่ป่วย และประสบอุบัติเหตุ
เบื้องต้น และมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง และ กิจกรรมอ่ืน โดยใช้
งบประมาณสนับสนุนตลอดปี ๒๕๖3   

๔. กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่สนับสนุนการ
บริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การตัดหญ้า การตัดต้นไม้ การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ตัดหญ้า 
โดยใช้ งบประมาณตลอดปี ๒๕๖3   

๕. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมพัฒนาและ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของของผู้บริหาร ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน 
ระบบ ไฟฟ้า ประปา และอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3   

๖. กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน งานปฏิคม งานต้อนรับแขก ผู้บริหาร และหน่วยงานอ่ืนจากภายนอก โดยมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖3   

๗. กิจกรรมงานประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมใน กิจกรรมรัฐพิธี งานบุญ และประเพณีท้องถิ่นในต าบลดงมะไฟ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักในความ
เป็นไทย และภูมิใจ ในท้องถิ่น โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3  

 ๘. กิจกรรมสนับสนุนงานส านักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. คณะครูและบุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. คณะครูและบุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9.  งบประมาณ  

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     
( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          

๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    
- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 115,000 บาท 
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๑0.  สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส พัฒนาครูและ

บุคลากรได้เชี่ยวชาญตาม มาตรฐานวิชาชีพและสามารถตรวจสอบได้  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น จึงต้องน าไปพัฒนาใน

ปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  
 
 

(นายสุวิทย์ เขตชมภู) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 14) 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสมชาย  นามสอน และคณะครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และใช้สื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
     2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
              3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
              4. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
              5. เพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
              6. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อ-อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
      2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
         3. งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร มีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน 
      4. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  
           5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความถนัด และแสดงออกเต็มตามศักยภาพมากขึ้น 
    3. บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
    4. ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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                และให้บริการได้มากขึ้น 
    5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองตามความต้องการของนักเรียนได้มากข้ึน 
     6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด 
                กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 
    7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  ห่างไกลจากยาเสพติด 
๗. การด าเนินงาน   

การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย ความ

อดทน และอ่ืน ๆ ตามกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ รวมไปถึงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลและการจัดซื้อ
อุปกรณ์การ สอนลูกเสือ รวมไปถึงงานวันส าคัญต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖3 จัดขึ้น 
ณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนชายชั้น ม.ต้น ทุกคน 

2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย 
ความ อดทน และอ่ืน ๆ ตามกฎและค าปฏิญาณของนักศึกษาวิชาทหาร รวมไปถึงการเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายฝึก
ประจ าปี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่สนใจ โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖3  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกให้นักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นจิตอาสา มีภาวะผู้น า สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม มี
ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่ไม่ได้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้งบประมาณ
ตลอดปี ๒๕๖3 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ศึกษาหาความรู้จากสื่อและอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
3. ร้อยละ 90 ของกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีและกิจกรรมชุมนุมมีการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

4.  นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

5.  ร้อยละ 90 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3. นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน 

 4.   นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

 5.   โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชน 

9.  งบประมาณ  
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา     

( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอ่ืนๆ ………………….…………          
๑๐.๒ การใช้งบประมาณ    

- เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 61,000 บาท 

๑0.  สรุปในภาพรวม  
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ ผู้เรียนที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ

สังคม นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และส่งผล โดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 
 
 

(นายสมชาย  นามสอน) 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
 

โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมว
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ลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มกิจการนักเรียน 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการกลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โครงการกลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 


