
 



สารบัญ 
                                                                                                                                          

หน้า 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้   

   สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม.................................................................................................. 1 
 

ฝ่ายวิชาการ          

   โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้........................................................................ .......………….  16 

   โครงการการบริหารงานวิชาการ.............................................…………………………………………….  22 

   โครงการการวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน..........................................................  27 

   โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน……………………………………………………………………………………  31 

   โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ...............…………………………………………………………………….   34 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนรวม………………………………………………………  37 

  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ.........................................  39 

  โครงการการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ.........................................................................  41 

  โครงการการวางแผนงานวิชาการ...............................................................................................   45 

  โครงการทวิศึกษา.............................................................................................................. .........  49 

  โครงการพัฒนาส่งเสริมทางด้านวิชาการ....................................................................................   52 

  โครงการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564......................................................................................   54 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์………………………………………………….  57 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์………………………….  59 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…………………………….  62 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…………………………  65 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม..  70 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ…………………  73 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (งานเกษตร)...  76 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (งานช่าง/คหกรรม).. 79 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.............  81 

  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.)…………..  86 



 
 

หน้า 
 

  โครงการบริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร..............................................  88   

  โครงการสถานศึกษาพอเพียง………………………………………………………………………………………….  90 

  โครงการรวบรวมและจัดท า ท าเนียบแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………..  93 

  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน......................................  96 

  โครงการแนะแนวการศึกษา.......................................................................................................   98 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ          

   โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ……………………………………………………………..... 102 

   โครงการธนาคารโรงเรียน…………………………………………………………………………………………….. 104 

ฝ่ายบุคคล          

   โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา………………………………………………….……………. 107 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป          

   โครงการพัฒนาบริหารทั่วไป (ธุรการ)……………………………………………………………………..…….. 112 

   โครงการงานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม……………………………………..……… 114 

  โครงการการส่งเสริมสุขภาพอนามัย....................................................................... ................... 116 

  โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน…………………………………………………………………………………. 118 

  โครงการปรับปรุงระบบเสียงและโสตทัศนศึกษา……………………………………………………………… 120 

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม..................................................... 122 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน          

   โครงการการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน………………………………………............  125 

   โครงการสายสัมพันธ์ วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อเยาวชน............................................................. 128 

  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน…………………………………..……………………………………… 131 

  โครงการ TO  BE MUNBER  ONE……………………………………………………………………………….. 135 

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และสื่อออนไลน์………………………………… 137 
 
 



หน้า 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย………………………………………… 140 

  โครงการสร้างคนดีอย่างเป็นระบบ…………………………………………………………………………………. 141 

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่…………………………………………………….. 145 

  โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์…………………….. 148 

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)……………………………….. 150 

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม/School Rules For Virtue Merit………………………………………….. 153 

  โครงการเปิดโลกวิชาการ………………………………………………………………………………………………. 157 

  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้…………………………………………………………………………………… 160 

  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม……………………………………………………………………… 164 

  โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานต่อที่พ่อท า…………………………………………………………… 169 

  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน………………………………………….. 173 

  โครงการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา............................................. 175 

  โครงการการการป้องกันในข่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ (COVID-19)…………….. 178 

  โครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง……………. 180 

  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา……………………………………………………………………………………. 182 

  โครงการค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดี ศรีรัชมังคลาภิเษก…………………………………………………….. 194 

  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน……………………………………………………………………………….. 196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 1 
 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จเพราะมีปัจจัยสนับสนุน คือสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการมีความ
เหมาะสม, จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการมีเพียงพอ, จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน
เพียงพอ, คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการดีมาก และความร่วมมือในการด าเนินการ
ของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือดีมาก 
 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จมีสาเหตุมาจาก จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
การด าเนินการไม่เพียงพอ, จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินงานน้อยเกินไป, ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน และกิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 94.64 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายวิชาการ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
2. การบริหารงานด้านวิชาการ 
 
 
 
 
3. การวัดการประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
- มีการ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ความสามารถพิเศษนักเรียนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
- นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการ
เรียน(ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน  
ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลที่ชัดเจน  
ครูผู้สอนได้รับการก ากับ/นิเทศ
เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวย
ความสะดวกในการบันทึกผลการ
เรียน  โรงเรียนมีฐานข้อมูล
สารสนเทศสะท้อนพัฒนาผู้เรียน   
ทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ 
 

 
-  
 
1. กิจกรรมบางกิจกรรมได้ไม่
สมบูรณ์ 
2. วางแผนการจัดกิจกรรมให้
ชัดเจนมากข้ึน 
 
- ระบบการวัดผลโดยโปรแกรม 
SGS  มีความสะดวกในการจัดท า
มากยิ่งขึ้น  แต่ปัญหาของ
อินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า  ท าให้การ
ด าเนินการไม่ค่อยสะดวก  
ประกอบกับรายวิชา  รหัสวิชาที่
เปิดสอนขาดความชัดเจน
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ค่อนข้างมาก 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 
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4. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดระบบการประกันคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปลูกฝังให้นักเรียนได้รับ 
การศึกษาค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน รวมทั้งปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
 
 
 
 
 
1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ทุกด้าน  บุคลากรร้อยละ  100 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่งและมี

ความสุข  ครูผู้สอนสามารถจัดการ

พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง

ถูกต้อง  พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม

ศักยภาพ  และบุคลากรมี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  และการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ครูผู้สอนมีการพัฒนา การ

จัดการเรียนรู้ที่สนองตามศักยภาพ

ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 

 

 

 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้
บริการยืมหนังสือในห้องสมุด
เฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
2. นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการ
อ่านหนังสือ 
3. ควรมีหนังสือส าหรับนักเรียน
ค้นคว้าจ านวนมากขึ้น เช่น  
นวนิยาย หนังสือการ์ตูน 
4. ควรมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
ได้สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เน็ต 
 
1. เวลามีจ ากัด ท าให้การท างาน
เป็นไปด้วยความเร่งรีบ ส่งผลถึง
การบริการและการประสานงาน 
2. เพ่ิมเวลาในการบริการและการ
ประสานงาน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6. กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
 
 
 
7. การประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 
 
 
 
8. การวางแผนงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
9. ทวิศึกษา 
 
 
 
 
10. รับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 
 
 

- การขาดแคลนบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
- เป็นโครงการที่มีความส าคัญ
เพราะการประเมินผลจะท าให้
ทราบผลการด าเนินงานว่ามี
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 
- มีการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ
อย่างรอบด้านมีการน าสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
- เป็นโครงการที่รองรับ  เรียนจบ
แล้วมีงานท า ให้กับผู้เรียน ผู้เรียน
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 
 
- สามารถรับนักเรียนทั้งหมดที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขต
บริการและนอกเขตบริการ และ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทั้งในโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น 
ให้มทีี่เรียนและเข้าเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 

- ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID 19 
- ควรจัดกิจกรรมนี้ในปี
การศึกษา 2564 
 
- ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก 
เป็นการประเมินการท างานของ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ให้ดีขึ้น 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม 
2. ควรจัดให้มีโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้
ก าหนดการต่างๆในการรับ
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง  ท า
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่
ติดตามการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนผ่านเว็บไซต์หรือเพจ
เฟสบุ๊คของโรงเรียนเกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ก าหนดการและวิธีการสมัคร 
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11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
 
 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 
 
- มีวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนได้รับ
การเรียนรู้ 
 
 
 
1. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 2.0  
ขึ้นไป 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทยและนักเรียนได้รับความรู้
ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ในสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยท าให้นักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ใช้กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ชีวิตจริง 

 
 
1. เพ่ิมงบประมาณ จัดหา
บุคลากรให้ครบทุกกิจกรรม 
2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
1. ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรม
ได้  
2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่
แข่งขันแบบออนไลน์ 
 
- เจอปัญหาสถานการณ์โควิด-19 
จึงท าให้ต้องงดกิจกรรมที่มีการ
ชุมนุม ให้นักเรียนท ากิจกรรม  
ใบงานหรือส่งผลงานเข้าประกวด
และเรียนหรือติวออนไลน์แทน
การจัดกิจกรรมที่มีผลเสี่ยงต่อ
นักเรียน และจ านวนบุคลากรครู
น้อยจึงท าให้กิจกรรมล่าช้า 
 
1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้
กิจกรรมบางกิจกรรมต้องถูก
ยกเลิก และด าเนินการอย่างล่าช้า 
2. ในการจัดกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภายในโรงเรียน 
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- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(งานเกษตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(งานช่าง/คหกรรม) 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19    
งดจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม 
 
 
- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น  มีผลการประเมินระดับชาติ
สูงขึ้น  และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
- นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นหลายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
คุณภาพการเรียนและทักษะชีวิตใน
การท างานเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
ถนัดของตนเองเป็นวิชาที่จัดให้มีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายลงมือปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

- บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป 
และกิจกรรมเสริมภายนอก
โรงเรียนก็มีเยอะ 
 
-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค  ท าให้หลาย
กิจกรรมต้องงด  อาทิ  กิจกรรม
วันคริสต์มาส  กิจกรรมทัศน
ศึกษา  เป็นต้น 
 
 
1. การระบาดโควิด19 ท าให้
นักเรียนต้องเรียนที่บ้าน แปลง
เกษตรที่เตรียมไว้ไม่ทันเวลาใน
การปลูกผักสวนครัว 
2. ผู้สอนจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
ภาชนะปลูก (ถุงด า) และใบงาน
ให้นักเรียนปลูกผักในถุงด าที่บ้าน
และติดตามการท ากิจกรรม
ออนไลน์ 
3. งบประมาณที่เหลือน ามา
พัฒนาแปลงปลูกพืชสมุนไพร
ส าหรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่ 
 
- งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมจะส่งผลให้
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
 
 
 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 6 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
12. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน (สอร.) 
 
 
 
 
13. บริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน 
สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร 
 
 
 
 
14. สถานศึกษาพอเพียง 
 
 
 
15. รวบรวมและจัดท าท าเนียบ
แหล่งเรียนรู้ 
 

1. เป็นการพัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา 
3. โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ให้
ความร่วมมือ สนับสนุน 
 
 
 
 
1. เงินทุนไม่สูญหาย เพราะต้องคืน 
2. นักเรียน/บุคลากร ไม่ประสงค์จะ
ยืมเงิน 
 
 
 
 
1. นักเรียนมีความสนใจ 
2. งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 
- ไดน้ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ 
 
 
- ได้ทักษะการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย รักท้องถิ่นและชุมชน มี
ความคิดสร้างสรรค์ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

1. งบประมาณน้อย 
2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ไม่
เข้าถึงการเรียนการสอนต้อง
นิเทศตลอดเวลา  
4. ขาดการประสานงาน 
5. การประเมินผล 
6. คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยสอน/
ท าเอกสารไม่มี 
 
1. โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุน
จากโรงเรียนประชารัฐการเลี้ยง 
ไก่ไข่ 
2. แจ้งบุคลากรในที่ประชุมตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา ถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการต่อไป 
 
1. พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
2. เวลาไม่เพียงพอ 
3. ให้พักโครงการนี้ไว้ก่อน 
 
 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ฐานแหล่ง
เรียนรู้ และฝึกนักเรียนแกนน า
เพ่ิมข้ึนมาใหม่ 
 
- ขาดการประสานงาน  จัดท า
ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
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16. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
17. แนะแนวการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
1. พัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
2. ธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
ฝ่ายบุคคล 
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 

 

- สถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนได้ 
 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้รู้จัก
ตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ในกระบวนการโครงการแนะแนว
อาชีพและแนวทางการศึกษา 
สามารถน ากระบวนการแนะแนว  
ไปบูรณาการการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตได้ เช่น กิจกรรมนักเรียน
ฝึกงานภาคฤดูร้อน 
 
 
1. มีข้อมูลเอกสารแผนงานและ
โครงการสารสนเทศครบถ้วนตาม
ระบบ 
2. มีการจัดระบบเอกสารแผนงาน 
โครงการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด 
อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
1. งานสารบรรณในฝ่ายเป็นปัจจุบัน
และเก็บงานเป็นระบบมากขึ้น 
2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้
ความสามารถทักษะวิชาการ มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
 
 

- ควรด าเนินงานต่อเนื่อง 
 
 
-  นักเรียนระดับชั้น ม.6/2  
ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ
น้อย เพราะขาดเรียนบ่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ควรมีการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการโดย
ก าหนดเวลาให้ชัดเจน 
2. แยกกิจกรรมงานต่าง ๆให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
1. ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท า
ให้บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ 
แต่ท าให้การพัฒนาบุคลากรมี
มากขึ้น เพราะมีการจัดกิจกรรม
อบรมออนไลน์ จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1.  งานพัฒนาบริหารทั่วไป 
       (ธุรการ) 
 
2. งานอาคาร สถานที่  
สาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล้อม   
 
 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
5. ปรับปรุงงานระบบเสียง 
    และบริการโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
6. ปรับปรุงซ่อมแซม และติดตั้ง
วงจรปิดเพิ่มเติมในสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
- ระบบการจัดเก็บ สะดวกต่อการ
สืบค้น 
 
- อาคารสถานที่พร้อมใช้งานอย่าง
เหมาะสม 
 
 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมเรื่องการออก
ก าลังกายมากขึ้น 
2. สมาชิก อย. น้อย ช่วยบริหาร 
งานได้ดี 
 

 
- นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซื้อ
สินค้าในราคาถูก  มีนิสัยรักการ
ประหยัดและอดออม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตและรู้จักคุณค่าของเงิน 
 
 
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  
ใช้กับการเรียนการสอน และ
ให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงาน
ภายนอก 
 
1. สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ
ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมี
ความพึงพอใจ 
 

 
- จัดท าบัญชีหนังสือรับ เพ่ือรอ
รับการจ าหน่ายเมื่อหมดอายุ 
 
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
2. เพ่ิมงบประมาณและบุคลากร 
 
1. นักเรียนบางคนชอบเข้าไป
นอนเล่นที่เตียงพยาบาล 
2. อยากให้มีครูที่สามารถนั่ง
ประจ าในห้องพยาบาล 
 
 
- เขตพ้ืนที่บริการของสหกรณ์   
มีถังขยะให้บริการไม่เพียงพอ 
ขอเพ่ิมถังขยะบริเวณเขตพ้ืนที่
บริการของสหกรณ์หรือบริเวณ
ใกล้เคียง 
 
- ไม่ได้จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์  
ใช้การซ่อมแซมแทน 
 
 
 
1. อุปกรณ์ชุดเดิมดูภาพย้อนหลัง
ได้เพียง 3 วัน ท าให้เกิดปัญหาใน
การดูย้อนหลังเกินกว่านั้น 
2. การปรับทิศทางของกล้องยังไม่
ตรงพื้นท่ีที่ต้องการเท่าที่ควร 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
2. สายสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน 
ชุมชน เพื่อเยาวชน 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
 
4. TO BE NUMBER ONE 
 
 
 
 
 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด, โรคเอดส์และสื่อออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นักเรียนและครูที่ปรึกษารู้และ
เข้าใจรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. สามารถที่จะหากิจกรรมที่จะ
พัฒนานักเรียนกลุ่มปกติ แก้ไขปัญหา
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา 
 
1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2. งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
4. ชุมชนให้ความร่วมมือ 
 
- นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาวท าให้
นักเรียนตื่นตัวในการท ากิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้า
ร่วมตรวจสุขภาพนักเรียน   
 
1. ส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยมีชุมนุมกีฬา ชุมนุม
อาชีพ 
2. นักเรียนและครูโรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 
 

 
1. ผู้ปกครองบางห้องมาไม่ครบ
เพราะอยู่กับตายายไม่สามารถมา
ได้ 
2. เพ่ิมบุคลากรช่วยเหลืองาน 
 
 
1. พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
2. เวลาไม่เพียงพอ 
3. ควรคงโครงการนี้ไว้เพ่ือรองรับ
งานวันสถาปนาโรงเรียน 
 
1. ครูที่ปรึกษาโครงการช่วยกัน
ด าเนินกิจกรรมมากกว่านี้ 
 
 
1. โรคระบาด 
2. งบประมาณ 
3. เวลาการจัดกิจกรรม 
 
 
 
1. จัดกิจกรรมในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน นักเรียนกลับบ้าน
เย็น ไม่ตรงเวลา 
2. จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน ใช้
เวลากิจกรรมจัดกิจกรรมให้
น้อยลง 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
2. สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
- การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
 
 
 
 
- การจัดการเรียนรู้ด้านยุวกาชาด
และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
 
 
 
- นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปรับปรุงสายสัญญาณและติด
เครื่องรับให้ครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี มีระเบียบวินัย 
2. งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
 
 
- นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยม
ที่ดีงามมากยิ่งขึ้น  และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
- ความมีระเบียบวินัย เชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
2. คอมพิวเตอร์ช ารุดท าให้ท างาน
ช้า 
3. ปรับปรุงสายสัญญาณและติด
เครื่องรับให้ครอบคลุม 
4. จัดซื้อเพ่ิมเติม และเปลี่ยน
อุปกรณ์ให้รองรับ
ระบบปฏิบัติการ 
 
 
1. พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือในวันพุธควรเปิดกอง
ร่วมกัน 
 
- เวลา  และกิจกรรมสอดแทรก  
รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 
 
 
1. ระดับการฝึกภาคสนามของ
หน่วย รด.ปี2 รด.ปี3 งดการฝึก 
แต่หน่วยฝึกจัดกิจกรรมทาง
ออนไลน์ 
2. ผกท.ต้องติดตามข่าวสาร
ทางการสื่อสารออนไลน์ ตลอด
เป็นระยะๆ สม่ าเสมอ 
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อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- School Rules For Virtue 
Merit (โรงเรียนคุณธรรม) 
 
 
 
 
 
- เปิดโลกวิชาการ             
(OPEN  HOUSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
 
 
 
 
 
- อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
2. งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
4. ชุมชนให้ความร่วมมือ 

 

 

- เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถ
มีการบูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสะเต็ม
และเป็นการแนะแนวนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 
 
 
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ค้นพบความสนใจของตนเอง ได้ท า
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ สามารถเลือก
เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
- จากการด าเนินงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินงานด้าน
การจัดการขยะของโรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

1. บุคลากรในโรงเรียนต้องให้
ความส าคัญกว่านี้ 
2. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญ
ของกิจกรรม 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ควรเข้ามามีบทบาทมากที่สุด 
 
1. เกิดโรคระบาดโควิด- 19 ท า
ให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจว่าจะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่ 
2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
น าเสนอกิจกรรมให้หลากหลาย 
ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้า
มารว่มกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มากข้ึน 

 
1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งหมด 
เนื่องจากการขาดผู้เชี่ยวชาญ 
2. งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่าย
ในส่วนของการด าเนินงานไม่
เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
 
1. ภาระงานของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีมาก ท า
ให้เวลาที่จะใช้ในการเตรียม
กิจกรรมและเวลาในการคิด
กิจกรรมที่จะด าเนินการมีน้อย 
2. การด าเนินงานขาดการ
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีงานอื่นมา
แทรก 
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- เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู สาน
ต่อที่พ่อท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
5. การป้องกันพ้ืนฐานในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 
 
 
 
 
 
 

- เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดี มีทักษะชีวิต มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญา 
ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ  
มีภาวะผู้น า เป็น คนดี คนเก่ง คน
กล้า รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
 
 
 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
รู้สึกหวงแหนแหล่งเรียนรู้/ท้องถิ่น
จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้  
2. นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการ
โครงการไปทัศนศึกษาฯไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
1. นักเรียนและบุคลากรมีอุปกรณ์
ป้องกันร้อยละ100 
2. มีเจลล้างมือตลอดปีการศึกษา 
3. มีที่ล้างมือเพ่ิมขึ้นพอเพียงกับ
จ านวนนักเรียน 
4. การแบ่งจ านวนในแต่ละห้องให้มี
ระยะห่าง 
 
 
 
 

1. นิเทศ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
3. ขอสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
- ระดับโรงเรียนครูผู้สอนและ
นักเรียนยังคงฝึกทักษะในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนอก
เวลาเรียนสม่ าเสมอ 
 
1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
(Covid-19) 
2. กิจกรรมล่าช้า 
 
 
 
 
1. ความตระหนักของนักเรียน
เวลาอยู่ร่วมกัน 
2. ผู้ปกครองที่มาติดต่องานบาง
ท่านไม่เอาหน้ากากอนามัยมา
ต้องเตรียมหน้ากากอนามัยส ารอง
ไว้ให้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 ตามหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- บูรณาการสะเต็มศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 
- นักเรียนมีทักษะ การท างานร่วมกัน 
การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ  
และการคิดสร้างสรรค์  มีการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ 
คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
เป็นพื้นฐาน ออกมาเป็นชิ้นงาน 
ผลิตภัณฑ์ หรือ โครงงานได้ 
 
 
 
- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็น
แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ 
ที่มีชีวิต โดยจัดปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม และ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน บูรณา
การกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
- ไม่สามารถบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์วิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ (S)  
เทคโนโลยี (T)  วิศวกรรมศาสตร์ 
(E)  คณิตศาสตร์ (M)  มา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสะเต็มศึกษา
“STEM” ได้ทุกหน่วยการเรียนรู้
เนื่องจาก จ านวนบุคลากร 
อุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 
 
- ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา 
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด
เท่าท่ีควร ด้วยระยะเวลาการ
ด าเนินงานได้รับผลกระทบจาก
การเลื่อนวันเปิดเรียนและ
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้อง
ควบคุม ดังนั้นควรวางแผนการ
ด าเนินงานให้เป็นระบบและ
ชัดเจน จัดกิจกรรมโดยบูรณาการ
กับวิชาที่สอนในบางรายวิชา 
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โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 5.36 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 
 
 
 
 
3. ค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรี
รัชมังคลาภิเษก 
 

 
- นักเรียนได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง  และส่วนรวม 
เกิดทักษะอาชีพ  มีความคิด
สร้างสรรค์  มีความกล้าแสดงออก  
มีความม่ันใจในสิ่งที่ท า  รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
- ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ 
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
 
 
 
- 

 
- บุคลากรยังขาดทักษะ
กระบวนการท างานที่ชัดเจน    
การท างานเชิงระบบยังไม่ดี
เท่าท่ีควร  ควรมีการส่งเสริม
ศักยภาพในการจัดการให้มากขึ้น 
 
 
 
1. บุคลากรมีจ ากัด 
2. มีภาระค่อนข้างมาก 
3. มีสถานการณ์โควิด-19 
4. เพ่ิมจ านวนบุคลากรให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 
1. ไม่มีการจัดค่ายเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 
2. เลยเวลาการจัดกิจกรรม 
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ฝ่ายวิชาการ 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ือครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

  1.2 เพ่ือครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  1.3 เพ่ือครูมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

และมีการน ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  1.4 เพื่อการจัดหา จัดท า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดท าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

  1.5 เพ่ือจัดท าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึก

ประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้  

  1.6 เพ่ือการก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือน ามาปรับปรุง/พัฒนา 

  1.7 เพ่ือมีแนวปฏิบัติ การด าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม และมีการน าผลการสอนมาวิเคราะห์ 

รายงานเพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 

  1.8 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัด

ของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 

  1.9 เพื่อการจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  1.10 เพ่ือมีแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการวางแผน นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
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  1.11 เพ่ือมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง

และพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  1.12 เพ่ือการมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท และมี

การก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 

  1.13 เพ่ือมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ และมีการจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/
แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                     2.1.1 มีการจัดหา จัดท า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดท าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

              2.1.2 มีจัดท าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียนได้ไปศึกษา

และฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ 

             2.1.3 มีแนวปฏิบัติ การด าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม และมีการน าผลการสอนมา

วิเคราะห์ รายงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 

             2.1.4 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ 

และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของหลักสูตร

สถานศึกษา 

                     2.1.5 มีแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียน

มีส่วนร่วมในการวางแผน นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

           2.1.6 มีการจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินผลเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

          2.1.7 มีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท และมี

การก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
            2.2.1 ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

            2.2.2 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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           2.2.3 ครูมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 และมีการน ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

            2.2.4 มีการก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการใช้

แหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุง/พัฒนา 

           2.2.5 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปใช้

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

           2.2.6 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษและมีการจัดเวทีให้นักเรียน

แสดง/แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 

           2.2.7 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 

ดีมาก  
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค. 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

    2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการที่

หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปี

การศึกษา

2563 

นางประดับพร บตุรสุวรรณ 

    2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย

สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

สมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.3 การใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีการน ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    2.4 การจัดหา จัดท า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการประเมินผลกระบวนการ

จัดหา จัดท าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

นายวิเชียร รามจักร 

    2.5 การจัดท าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ

จัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่ง

เรียนรู้ 

น.ส.เบญจวรรณ จันทรเ์มือง 

    2.6 การก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการ

รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุง/พัฒนา 

 น.ส.น้ าผึ้ง  สงสัย 

    2.7 การด าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม และมีการน าผลการสอนมา

วิเคราะห์ รายงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 

 นางเกษร ฟักรักษา 

    2.8 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความ

ต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่

แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของหลักสูตร

สถานศึกษา 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.9 การจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมี

การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.10 การจัดท าแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 นางประดับพร บตุรสุวรรณ 

    2.11 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน า

ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.12 การมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของ

นักเรียนแต่ละประเภท และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภท

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถพิเศษของนักเรียน 

    2.13 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษและมี

การจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละ

ประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  เมษายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  3,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  2,830   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    170    บาท 
6. ผลการด าเนินงาน  
 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 
7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

        - 
          7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
        -  
 
          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
           - 
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
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ลงชื่อ                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                 (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : การบริหารงานวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์ 
          1.1 เพ่ือจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการพรรณนางานตามโครงสร้าง

อย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  1.2 เพ่ือสร้าง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

  1.3 เพ่ือพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมี

รายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  1.4 เพื่อการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน น ามา

ปรับปรุง พัฒนา และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

  1.5 เพื่อการวางแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ของครู 

  1.6 เพื่อการสร้างแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทนและมีการน าผลการประเมินไปใช้

ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 

  1.7 เพือ่การพัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการให้มีความทัน

ยุคสมัย 

  1.8 เพื่อการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเพ่ิม

ระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 

  1.9 เพื่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

  1.10 เพ่ือจัดหาวัสดุส านักงานในฝ่ายวิชาการ 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                   2.1.1 มีโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการพรรณนางานตามโครงสร้าง

อย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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   2.1.2 มีแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ของครู 

   2.1.3 มีแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทนและมีการน าผลการประเมินไปใช้

ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 

                    2.1.4 คร ูนักเรียนและผู้ปกครอง รวมจ านวน 480 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง

การวางแผนงานวิชาการ 

          2.1.5 ฝ่ายวิชาการมีวัสดุส านักงานไว้บริการในการท างานให้แก่ผู้เรียนและผู้มาใช้บริการ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.2.2 มีกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีรายวิชา

เพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 2.2.3 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน 

น ามาปรับปรุง พัฒนา และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

 2.2.4 มีการพัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการให้มี

ความทันยุคสมัย 

   2.2.5 มีการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อ

เพ่ิมระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 

   2.2.6 มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 2.2.7 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ  

ดีมาก  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 

ก.ค. 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 24 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

    2.1 กิจกรรมการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงาน

วิชาการ การก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและ

มีการพรรณนางานตามโครงสร้างอย่างครบถ้วนและมีการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตลอดปี

การศึกษา

2563 

    2.2 กิจกรรมการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

    2.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย 

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

    2.4 กิจกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตาราง

เรียน และการจัดครูเข้าสอน น ามาปรับปรุง พัฒนา และค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

    2.5 กิจกรรมการนิเทศภายใน  นางประดับพร บตุรสุวรรณ 

    2.6 กิจกรรมการจัดครูสอนแทน  นางเกษร ฟักรักษา 

    2.7 กิจกรรมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน

ทางวิชาการ 

 น.ส.เบญจวรรณ จันทรเ์มือง

และนายวเิชียร รามจักร 

    2.8 กิจกรรมการบริหารการ การทดสอบระดับชาติ  น.ส.สายชล สุกร 

    2.9 กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  น.ส.มัสริน ชุ่มอินจักร์ 

    2.10 กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงานไว้บริการในการท างานให้แก่

ผู้เรียนและผู้มาใช้บริการ 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  30,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  29,778   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      222   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
    สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการพรรณนางานตามโครงสร้าง

อย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  2. มีการ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น 

  3. มีการพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมี

รายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  4. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน น ามา

ปรับปรุง พัฒนา และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

  5. มีการวางแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ของครู 

  6. มีการสร้างแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทนและมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง

พัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
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  7. มีการพัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการให้มีความทันยุค

สมัย 

  8. มีการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือเพ่ิมระดับ

ของผลการทดสอบระดับชาติ 

  9. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ (Best Practice) 

  10. มีการจัดหาวัสดุส านักงานในฝ่ายวิชาการ 

7. สรุปผลในภาพรวม 

          7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
       - 
          7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
         - 
          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         - 
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  - 

 
 
 
             ลงชื่อ                             ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                     (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : การวัดประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือให้มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 

1.2  เพ่ือให้มีก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  

และด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 

1.3 เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

1.4 เพ่ือให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา  และมีการ

วิเคราะห์  ปรับปรุง  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.5 เพ่ือให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน มีการจัดเก็บอย่างเป็น

ระเบียบสะดวกกับการน าไปใช้ มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

1.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถให้การบริการแก่
ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 

 

2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ   

   2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ประมาณ  410 คน 

2.1.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ประมาณ  30  คน 

 2.2  เชิงคุณภาพ 

2.2.1 นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน 

2.2.2 ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

2.2.3 ครูผู้สอนได้รับการก ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 

2.2.4 ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 

2.2.5 มีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อนพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

25 มิ.ย.63 ทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
3. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 

25 มิ.ย.63 

 

 

30 มิ.ย.63 

30 มิ.ย.63 

ตลอดปีการศึกษา 

ทีมงาน 

 

 

น.ส.สายชล 

นางประดับพร 

ครูทุกคน 

กิจกรรมการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน   

การด าเนินกิจกรรม 
1. มีแผนการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชา 
2. มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชา 
3. มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
4. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
5. มีการน าผลตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลมาปรับปรุง
พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

  

การด าเนินกิจกรรม 
1. มีการส ารวจ รวบรวม และจัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
2. มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการน าไปใช้ 

 

30 มิ.ย.63 

 

นางประดับพร 
น.ส.สายชล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. มีการ ปรับปรุงให้เหมาะสม และทันสมัย 
4. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการวัดผลและประเมินผล 

 

 

กิจกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 

  

การด าเนินกิจกรรม 
1. มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
2. มีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน 
3. มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่าง
เรียบร้อยและปลอดภัย 
4. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

น.ส.มัสริน 

นางประดับพร 

นายวิเชียร 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน   

การด าเนินกิจกรรม 
1. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน ที่มีข้อความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีให้บริการได้ทันตามก าหนดเวลา 
3. มีการเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
4. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

  

นางเกษร 

น.ส. 

เบญจวรรณ 

นายวิเชียร 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับ
ความส าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

 นางประดับพร 

น.ส.น้ าผึ้ง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น  น.ส.น้ าผึ้ง 

จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (มี)   

 
4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ   เมษายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

 

5.  งบประมาณ 
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 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน   150,000   บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   136,622   บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     13,378   บาท 
 

6.  ผลการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนมีการจัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบครอบคลุมทันต่อการใช้งาน  มีการให้บริการผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองทางด้านงานวิชาการ   มีการบันทึกรายงานผลและส่งต่อข้อมูลผู้เรียน 
 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
   - นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน  ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน  ครูผู้สอนได้รับการก ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน  โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศ

สะท้อนพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  -  มีการน าระบบการวัดผลในลักษณะของ  ICT  เข้ามาช่วยในการท าข้อมูลสารสนเทศ  แต่มี
ปัญหาในเรื่องของอินเตอร์เน็ต 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ระบบการวัดผลโดยโปรแกรม SGS  มีความสะดวกในการจัดท ามากยิ่งขึ้น  แต่ปัญหาของ
อินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า  ท าให้การด าเนินการไม่ค่อยสะดวก  ประกอบกับรายวิชา  รหัสวิชาที่เปิดสอนขาดความ
ชัดเจนบุคลากรที่รับผิดชอบงานค่อนข้างมาก   
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) – 
 
 

 

    ลงชื่อ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 

1.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการศึกษาค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.3  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกจ านวน ทุกคน  
2.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียง 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมการ/วางแผน 
2.ด าเนินการ 
    - จัดซื้อหนังสือคู่มือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - ซ่อมแซมหนังสือเก่า 
    - จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
    - จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (รางวัลกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด) 
    - จัดกิจกรรมรักการอ่าน ส่งเสริมความรู้(รางวัลรักการ
อ่าน) 
    - จัดบรรยากาศภายใน/ ภายนอกห้องสมุด 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
4. สรุปงาน/กิจกรรม 

มี.ค.63 
ตลอดปี 2563 

 
 
 
ก.ค.63-เม.ย.64 

 
 

ก.พ.64 
พ.ค.64 

 
นางดอกไม้ ทองพันธ์ 
นางสาวพธู  ทองดี 
นางสาวสุธา  มั่นค า
นางสาวสุชารัตน์ เข็ม
แก้ว 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มเมื่อ  1 กันยายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
  เป็นการเสร็จ    ตามก าหนดเวลา      ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 
 

5.  งบประมาณ 
5.1   งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ        จ านวน   30,000   บาท 
5.2   งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง                    จ านวน   15,285  บาท 
5.3   คงเหลือ                                       จ านวน   14,715  บาท 

 

6.  ผลการด าเนินงาน 
    - รอบปีนี้ นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดน้อยมาก ร้อยละ 60 เพราะเจอสถานการณ์โควิด-19  จึงท าให้โรงเรียน
ต้องรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด และกิจกรรมรักการ
อ่าน ทุกคน 
 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 

 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        - ปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการศึกษาค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านรวมทั้งปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการและกิจกรรม 
        7.2.1 จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการยืมหนังสือในห้องสมุดเฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
                 7.2.2 ควรมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เนต  
 7.3  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
        7.3.1 จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการยืมหนังสือในห้องสมุดเฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
        7.3.2 นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ 
        7.3.3 ควรมีหนังสือส าหรับนักเรียนค้นคว้าจ านวนมากข้ึน เช่น นวนิยาย หนังสือการ์ตูน 
                 7.3.4 ควรมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เน็ต  

          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
     
 
 
 

           ตอบค าถามสารานุกรมส าหรับเยาวชนฯ                                    ท าท่ีคั่นหนังสือ 
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                        แต่งเรื่องจากภาพ                                    ส่งเสริมรักการอ่านส่งเสริมความรู้ 
 
 
 
 
 
 
                 ผลงานนักเรียนสมุดเล่มเล็ก                                  ผลงานนักเรียนท าที่ค่ันหนังสือ                
 
 
 

    ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  (นางสาวพธู  ทองดี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง  เต็มตามศักยภาพ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 

1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองได้ตามมาตรฐานการศึกษา   
1.4 เพ่ือให้โรงเรียนประเมินตนเองภายในโรงเรียนและสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

1.5 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 

2. เป้าหมาย 

 2.1  เชิงปริมาณ   

         ครูและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน  410 คน   

 2.2  เชิงคุณภาพ 

  2.2.1  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  2.2.2  ส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  2.2.3  ผู้เรียนร้อยละ 95  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง  เต็ม
ศักยภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 

  2.2.4  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 

 3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  

1. โรงเรียนจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบบริหารงาน    
   2. ระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศภายใน 

   3. โรงเรียนให้เป็นระบบครอบคลุมต่อการใช้งาน 

   4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

    5. พัฒนาครูและบุคลากร  โดยให้รับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาเอกสาร 

  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
7. จัดท ามาตรฐานโรงเรียน  ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  สภาพของโรงเรียนและ

ชุมชน  และศักยภาพของโรงเรียน 
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     8. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งระยะยาว  คือ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  และแผนระยะสั้น  คือ  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
    9. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการจัดการเรียนการสอน
และด าเนินกิจกรรมตามแผนการ/โครงการให้มีประสิทธิภาพ 

10. ก าหนดกรอบในการประเมินตนเอง  ตามภารกิจ/กิจกรรม  หรือมาตรฐานของโรงเรียน  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการนิเทศ  ตรวจสอบ  และติดตามผล 

11. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ  

12. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา  และรักษาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  25  มิถุนายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  15  มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน  4,000   บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    915   บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน  3085   บาท 

6.  ผลการด าเนินงาน 
 - การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน  บุคลากรร้อยละ  100 

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          - นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ครูผู้สอน
สามารถจัดการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง  พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  และบุคลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ครูผู้สอนมีการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่สนองตามศักยภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - การขาดแคลนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน 
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    7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)  

 

                 
 
 
 
     

 

ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนรวม 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  
1.2 เพ่ือประสานขอความช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน

ใด ทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง

สังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล  
1.4 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

1.5 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

2.  เป้าหมาย 

       2.1 เชิงปริมาณ   

   2.1.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆทุกคน ได้รับการจัดการศึกษา ตามโครงการอย่าง 
เหมาะสม  

   2.1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความ 
สะดวก สื่อ บริการและอ่ืนใดทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
       2.2 เชิงคุณภาพ  

   2.2.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆมีพัฒนาการด้านคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต, 
ทักษะทางสังคม ทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

   2.2.2 ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา จากผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

      1. ประชุมคณะครู 

      2. เสนอโครงการขออนุมัติ 
3. การคัดกรอง/วินิจฉัย/ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนระดับชั้นม.1 

     4. จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

      5. จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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     6. ผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา   กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า  การ

ฝึกวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์  การวาดรูประบายสี 

     7. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  1 กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ 9 เมษายน 2564 
     การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 

 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน    5,000    บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    1,590    บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    3,410   บาท 

6.  ผลการด าเนินงาน 
6.1 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  
6.2 โรงเรียนได้ประสานขอความช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
6.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง

สังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล  
6.4 การจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
6.5 เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          - นักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และส่วนรวม เกิด
ทักษะอาชีพ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในสิ่งที่ท า  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
         - เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนให้มากขึ้น   เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
        - บุคลากรยังขาดทักษะกระบวนการท างานที่ชัดเจน    การท างานเชิงระบบยังไม่ดีเท่าท่ีควร  
ควรมีการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการให้มากขึ้น   

                                             ลงชื่อ                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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 แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพ่ิมความ 
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  

1.2 เพื่อให้ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน 
ชั้นเรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกัน 
รับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน  

1.3 เพื่อให้ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น 
ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการ 
เรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป  

1.4 เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย
ในรายวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไม่ได้สอบวัดความรู้ระดับชาติ 3 คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา    
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ  
          2.1.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร่วมโครงการรวมจ านวน  40  คน          
   2.2 เชิงคุณภาพ 
           2.1.2  ครูที่ร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน คิดเป็น    
ร้อยละ 90    

 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     

กรกฎาคม กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC   
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)     
2.2 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)      
2.3 การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction)   

สิงหาคม 
ถึงมีนาคม 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Coaching)     
3.2 การถอดบทเรียน (Action After Review) 

สิงหาคม 
ถึงมีนาคม 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กระบวนการ PLC    
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

ตุลาคม และ
มีนาคม 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 10,000 บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   2,883 บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   7,117 บาท  
 

6. ผลการด าเนินงาน  
 - 
7. สรุปผลในภาพรวม 

7.1 จุดเด่นของโครงการ 
      - 
7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
      - 

          7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
      ปัญหา อุปสรรค ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 
      ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2564 

    ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์)  
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือมีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนและมีการเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  1.2 เพ่ือการก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของการ

ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  1.3 เพ่ือการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
         2.1.1 เพ่ือมีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนและมีการ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

              2.1.2 เพื่อการก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของการ

ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 เพื่อการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค.2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

    2.1 กิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงาน

ย่อยภายในโรงเรียน 

ตลอดปี

การศึกษา

2563 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.2 กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการ 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.3 กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานและการน า

ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านวิชาการ 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.4 กิจกรรมการเผยแพร่ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.5 กิจกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติ การชี้แจงสร้างความเข้าใจ

ในการด าเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

นางประดับพร บุตร

สุวรรณ 

    2.6 กิจกรรมการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ  นางประดับพร บุตร

สุวรรณ 

    2.7 กิจกรรมการด าเนินการประเมินผลตามแนวทางที่ก าหนด  นางประดับพร บุตร

สุวรรณ 

    2.8 กิจกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง 

 น.ส.น้ าผึ้ง  สงสัย 

    2.9 กิจกรรมการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการ

ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 น.ส.น้ าผึ้ง  สงสัย 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 
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กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    5,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        -      บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    5,000   บาท  

6. ผลการด าเนินงาน  
   สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  6.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนและมีการเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  6.2 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของการ

ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  6.3 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

7. สรุปผลในภาพรวม 
          7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        - เป็นโครงการที่มีความส าคัญเพราะการประเมินผลจะท าให้ทราบผลการด าเนินงานว่ามี
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
          7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
         - ควรเขียนโครงการแล้วท าให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         - ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก เป็นการประเมินการท างานของฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ให้ดีขึ้น 
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           7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

                        
 
 
 
    ลงชื่อ                            ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : การวางแผนงานวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือจัดท าเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง

ราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน าไปใช้ เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่าง

หลากหลาย 

  1.2 เพื่อจัดท าแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

  1.3 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้านมีการน าสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง 

  1.4 เพื่อการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้น

สังกัด 

  1.5 เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่าง

ชัดเจนเกี่ยวกับประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
          2.1.1 มีเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง

ราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน าไปใช้ เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่าง

หลากหลาย 

  2.1.2 มีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

  2.1.3 มีแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้น

สังกัด 

           2.1.4 คร ูนักเรียนและผู้ปกครอง รวมจ านวน 480 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง

การวางแผนงานวิชาการ 

  2.2 เชิงคุณภาพ 
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            2.2.1 มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้านมีการน า

สารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

   2.2.2 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 

        2.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                

อยู่ในระดับดีมาก   

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   

    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค.2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

    2.1 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติของทาง

ราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน าไปใช้ และ

เป็นปัจจุบัน 

ตลอดปี

การศึกษา

2563 

น.ส. มัสริน ชุ่มอินจักร์ 

    2.2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารคู่มือครู/คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง

เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการด้วยวิธี

ที่หลากหลาย 

ทีมงานวิชาการ 

    2.3 กิจกรรมจัดท าแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของ

โรงเรียน 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

    2.4 กิจกรรมการจัดท าสารสนเทศงานวิชาการโดยการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

น.ส.เบญจวรรณ  

จันทร์เมือง และนายวิเชียร 

รามจักร 
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กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.5 กิจกรรมการรับนักเรียน น.ส.สายชล สุกร 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   3,000    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน      -        บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    3,000   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
   สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  6.1 มีการจัดท าเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของ

ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน าไปใช้ เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่าง

หลากหลาย 

  6.2 มีการจัดท าแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

  6.3 มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้านมีการน าสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง 

  6.4 มีการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัด 

  6.5 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง

ชัดเจนเกี่ยวกบัประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

   - 
7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  -  
7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

  - 
   
 
     ลงชื่อ                           ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : ทวิศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

  1.2 เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา  

  1.3 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายทวิศึกษา  จ านวน 80 คน 
  2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.2.1เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจ  

        2.2.2 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียน

ควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

                2.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ    

ดีมาก  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค. 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

    2.1 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโปรแกรม

ทวิศึกษา 

ตลอดปี

การศึกษา

2563 

 

    2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรมทวิ

ศึกษา 

 

    2.3 กิจกรรมการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษาไปยัง

วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 

 

    2.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

โปรแกรมทวิศึกษา 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   27,400  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   92,800  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   65,400  บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
   - สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  6.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

  6.2 สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร

อาชีวศึกษา  

  6.3 เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

   - เป็นโครงการที่รองรับเรียนจบแล้วมีงานท าให้กับผู้เรียน ผู้เรียนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 

7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ควรจัดให้มีโครงการต่อเนื่อง 
 

7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

                 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
1.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

          1.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
          1.4 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
          1.5 เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
         ครูและบุคลากรในโรงเรียนประมาณ  30  คน 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
           2.2.1 ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียน 
           2.2.2 ครูใหมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน1 
            2.2.3 มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
           2.2.4 ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
            2.2.5 ครูมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
   1. ข้ันเตรียม (Plan) 

ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
   2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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   1.พัฒนาครูทางด้านวิชาการ เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
             2. ส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
             3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
             4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
             5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   3. ข้ันติดตามผล (Check) 

รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ  
และสรุปผลการด าเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
   4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 25 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน       -        บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    10,000   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
6.1  ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
6.2  ครูใหม่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3  บรรยากาศทางวิชาการเกิดข้ึนในโรงเรียน 
6.4  ครูทุกคนมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
6.5  ครูมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
         7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

      - ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
         7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

      - ครูควรมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
         7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       - ระยะเวลาค่อนข้างน้อย จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

                 ลงชื่อ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียน
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน  
 1.2 เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
    2.1.1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 หอ้งเรียน 

    2.1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 หอ้งเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
    2.2.1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายของโรงเรียน 
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100 

    2.2.2 โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  สายชล  สุกร 
   1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 
   2. ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
   3. ก าหนดหน้าที่ภาระงานของคณะกรรมการ 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2563 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
   1. จัดประชุมเตรียมการของคณะกรรมการ และชี้แจงแนว
การด าเนินงาน 
   2.  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

มกราคม-มีนาคม 
2564 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 55 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   3.  จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์ม 
   4.  ด าเนินการรับนักเรียน 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
   1.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   2.  สรุปผลการด าเนินงาน 

เมษายน 2564 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
   น าข้อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินงาน สรุปแบบ
ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานมาร่วมปรับปรุงและ
วางแผนงานการรับนักเรียน 

เมษายน 2564 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 1,000 บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   800 บาท    
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   200 บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ มีที่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียน
เดิมและโรงเรียนอ่ืนได้รับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม
นโยบายของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

6.2 นอกจากนี้เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา  ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน โดย
เปลี่ยนแปลงจ านวนห้องในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก 4 ห้องตามโครงการเป็น 3 ห้อง 
เพ่ือความเหมาะสม 

 

7. สรุปผลในภาพรวม 

     7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
   - สามารถรับนักเรียนทั้งหมดที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ และ

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น ให้มทีี่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมในรูปแบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
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      7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
    - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในช่องทางทั้งออนไลน์และเสียงตามสายที่หอกระจายข่าวในหมู่บ้านเพ่ือ
สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการสมัคร 

       7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
    - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ก าหนดการต่างๆในการรับนักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลง  ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่ติดตามการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ
เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับก าหนดการและวิธีการสมัคร 
 

       7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียน 

 
 
 
 

          ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                      (นางสาวสายชล  สุกร) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์  
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ที่สูงขึ้น 
1.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
1.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เหมาะสม 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 

       2.1.1 นักเรียนจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะ 
                 2.1.2 นักเรียนจ านวน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 

       2.2.1 นักเรียนปฏิบัติงานด้าน ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
                 2.2.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
               ครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน แล้วรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนให้เหมาะสมกับ
ความสนใจ ความสามารถของแต่ละคน ในศาสตร์แห่งศิลปะ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ และการแสดงต่างๆ เพื่อฝึกซ้อม ให้ถูกต้องตามแบบแผน เพิ่มทักษะต่างๆ และเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมต่อไป 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2563   เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2564 
    การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   55,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   16,015   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   38,985   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  

6.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน  
6.2 นักเรียนได้รับทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากยิ่งขึ้น 

6.3 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  

6.4 นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ เทคนิค วิธีการใหม่ๆที่เกิดจากการเรียนรู้จากการเรียนการสอน 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

- มีวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ 
    7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
    7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 - เพ่ิมงบประมาณ จัดหาบุคลากรให้ครบทุกกิจกรรม 
   7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

                                                   
    

              
"เปิดโลกวชิาการ เด็กอวดด ีปี 5 เรยีนรูอ้าชพี ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

                                ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  

1.วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

1.2  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 

1.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา 

1.4  เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพียงพอและมีคุณภาพ 

 1.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.6  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
  2.1.1  จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 

  2.1.2  วิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง/ภาคเรียน 

  2.1.3  ครูมีโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 

  2.1.4  มีสื่อ นวัตกรรมวิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชา 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
  2.2.1  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 2.0  ขึ้นไป 
  2.2.2  นักเรียนร้อยละ 65 มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
  2.2.3  คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 – 30 มิ.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

1. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและ

จุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 

2. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 

4. จ้างบุคลากร 

1 มิ.ย. 63 – 30 

เม.ย. 64 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  

  ประเมินผลการด าเนินงาน 1 - 30 เม.ย. 64 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

   1. สรุปผลการจัดท าโครงการ  

   2. รายงานผลการด าเนินโครงการ  

   3. ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

1 - 30 เม.ย. 64 

 
4.ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มเมื่อ  1  เมษายน  2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  9  เมษายน  2564 
  เป็นการเสร็จ    ตามก าหนดเวลา      ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ  
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน   80,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง    จ านวน   66,536  บาท 
 5.3 คงเหลือ      จ านวน   13,464  บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน 
          6.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
           6.2 ครูผู้สอนมีงานวิจัยในชั้นเรียน 
           6.3 ครูมีโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ 
           6.4 ครมูีสื่อ นวัตกรรมวิชาคณิตศาสตร์ 
           6.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 2.0  ขึ้นไป 
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7 .สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ 
                - นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 2.0  ขึ้นไป 
                - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  -  

7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                - ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้  
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              
 

              

            
 

                 ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  วัตถุประสงค์ 

- ด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 
      - นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก จ านวน  410 คน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลี่ยตามเกณฑ์ (เพ่ิมข้ึน) 
2.2 เชิงคุณภาพ 
      - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมข้ึน  
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
                       

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียม (Plan) 
ประชุมวางแผนด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

เม.ย. 63 
มิ.ย. 63 

 
นางสาวพธู  ทองดี 

 นางสาวสุธา  มั่นค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นปฏิบัติ (DO) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย 
2.1 เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 
2.2 โครงการรักการอ่าน (ห้องสมุด) 
2.3 กิจกรรมการประกวดในรอบปี 
- วันไหว้ครู 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษไทย 
- วันแม ่
- วันพ่อ 
 

กิจกกรม 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
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2.4 กิจกรรมสัญจร 
-  ประกวดเขียนเรียงความเก่ียว 

กับยาเสพติด โรคเอดส์ 
พัฒนาห้องสาระภาษาไทย จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การผลิตสื่อ  ฯลฯ 

      

3.ขั้นติดตามผล (ChecK) 
4.สรุปผลการด าเนินงาน           มีนาคม 64 
 
4.ระยะเวลาด าเนินงาน   เริม่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  30 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 
 

5.  งบประมาณ 
5.1   งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ         จ านวน   45,000   บาท 
5.2   งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง                    จ านวน   11,764   บาท 
5.3   คงเหลือ                                       จ านวน   33,236   บาท 

 

6.  ผลการด าเนินงาน 
 - ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  ได้รับความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  น าความรู้ และประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสูงขึ้น  นักเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้เรียนรู้และได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  70% เนื่องจากปีการศึกษา 2563 พบกับสถานการณ์โควิด -19 จึงท า
ให้การด าเนินงานต้องเว้นระยะห่างและรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
       - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย และนักเรียนได้รับความรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 

 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการและกิจกรรม 
        - ทางด้านการอ่าน การเขียน ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสรุปใจความเรื่องราว ความ

เข้าใจในเนื้อหา การสื่อสารเชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ความคิดแนวใหม่การสื่อสารที่
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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 7.3  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
        - ปีการศึกษา 2563 เจอปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้ต้องงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมให้
นักเรียนท ากิจกรรมใบงานหรือส่งผลงานเข้าประกวดและเรียนหรือติวออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมที่มีผลเสี่ยง
ต่อนักเรียนและจ านวนบุคลากรครูน้อยจึงท าให้กิจกรรมล่าช้า 
 

          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
     
 
 

 
             กิจกรรมวันภาษาไทย                                                  ติวโอเน็ตวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

            นักเรียนแต่งเรื่องจากภาพ                                                กิจกรรมห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
          ผลงานนักเรียนเขียนเรียนความ                                  ผลงานนักเรียนวาดภาพระบายสี 
 
 

ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวพธู  ทองดี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  

1. วัตถุประสงค์ 

        1.1  เพ่ือค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

        1.2  เพ่ือค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

        1.3  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระ      

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

        1.4  เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

                    2.1.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

   2.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ อย่างอิสระและถูกต้องตามหลัก

วิทยาศาสตร์ มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

                     2.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

3.1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน 

3.2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 

3.3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

    3.3.1 การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ICT 

    3.3.2 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ประกอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    3.3.3 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    3.3.4 กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

    3.3.5 กิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรบุคคลภายนอก 

    3.3.6 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

    3.3.7 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 

การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  80,000  บาท  

 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  80,000  บาท   

 5.3  คงเหลือ    จ านวน         -   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
           6.1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

           6.2. ในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก าลังรอผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

           6.3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระ 

วิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ อย่างอิสระและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

           6.4. ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

        - นักเรียนได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงครูผู้สอนมีบทบาท กระตุ้น แนะน า 
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้
เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 
 

7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                       - ครคูวรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์   คิด
สังเคราะห ์ คิดแก้ปญัหา คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การ
จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
นอกเหนือวาระ ท าให้เวลาตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ไม่เป็นตามที่วางแผนไว้  

 

7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                 - ในปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ส่งผลกระทบต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กิจกรรมทัศนศึกษางาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเปลี่ยนแปลงคือ งดการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ    
จึงท าให้ไม่ได้จัดกิจกรรมนี้   ส่วนกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง) จังหวัดสุโขทัย   

 

7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “เปิดประตูวิทยาศาสตร์ สู่ดินแดนอารยธรรม” วันที่ 20 สิงหาคม 2563  
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กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการกับฐานคน 3 R (ศูนย์เศรษฐกิจ

พอเพียง)  และกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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3. กิจกรรมศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง) จังหวัดสุโขทัย บูรณาการกับ
กิจกรรม 
   ค่ายดาราศาสตร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง) จังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ส าหรับนักเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ลงชื่อ                             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                  (นางสุภาวดี   พุฒจาด) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
      โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 
 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงจากประสบการณ์จริง 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

 1.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาได้ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ        
                - นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน 
 2.2 เชิงคุณภาพ       
               - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
                           กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 เตรียมการ / วางแผน 

1. กิจกรรมแรลลี่ประวัติศาสตร์วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

2. กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงวันส าคัญต่าง ๆ 

3. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภายนอก 

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา 

5. กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

6. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

7. พัฒนาห้องบุคลากรกลุ่มสาระ/ห้องปฏิบัติการสอน    

      - จัดบอร์ดบุคลากรกลุ่มสาระ ,ตารางสอนกลุ่มสาระ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระ , ตารางการ  

สอนแทนกลุ่มสาระ,จัดบอร์ดปฏิทินกลุ่มสาระ 

      - จัดบรรยากาศในห้องให้น่าสนใจ  สะอาด  สวยงาม 

ตลอดปกีารศึกษา  

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิกุล เจ็กอยู่ 

นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 

นายเคียง ช านิ 
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      - มุมค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

      - จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.  จัดหาเอกสารค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนชั้น ม.6  

9.  ขั้นติดตามประเมินผล 

10.  สรุปงาน / กิจกรรม 

 

 

ก.พ. 64 

มี.ค. 64 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน    เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 
    การด าเนินงานในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ  
                  5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ     จ านวน   45,000  บาท 
                  5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง                จ านวน   20,380  บาท 
                  5.3 คงเหลือ จ านวน  24,620 บาท 

6. ผลการด าเนินงาน     
    - ด าเนินการส าเร็จบางกิจกรรมในโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

7. สรุปผลในภาพรวม 
            7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม    
                  - เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 งดจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม 
            7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                  - ควรพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีเพียงพอในแต่ละระดับชั้นเรียน 
            7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                  - บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป และกิจกรรมเสริมภายนอกโรงเรียนก็มีเยอะ 
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7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกบูรณาการกับโครงการทัศนศึกษา 
 

                      
 
 

 
 

ประวัติศาสตร์วัดพระธาตุนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                       (นางพิกุล  เจ็กอยู่) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคิด  วิเคราะห์แก้ปัญหาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 1.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความกล้าแสดงออก 

 1.3  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ  ด้าน 

 1.4  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 1.5  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีการพัฒนา  สามารถรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  และไทยแลนด์ 4.0  
 

2. เป้าหมาย 

 2.1  เชิงปริมาณ   
         - นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน  410 คน   

 2.2  เชิงคุณภาพ 

   2.2.1 นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างน้อย  70  %    

   2.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ไม่มีติด 0  ร    

   2.2.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  และสื่อ

การเรียนมีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  

   2.2.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ หรือ O-NET สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย   
ร้อยละ 3 

  

 3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
 1. ประชุมครูเพ่ือศึกษาปัญหา 
 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

3.1  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะการคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย   

3.2  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
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3.3  Enjoy  English  กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันอังคาร 

                     3.4  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก  ตามวันส าคัญต่าง ๆ  ด้วยการประกวด  การจัด
นิทรรศการป้ายนิเทศ 

3.5  กิจกรรมเสียงตามสาย  โดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย  พูดภาษาอังกฤษทุกวันพุธ  เวลา   

พักกลางวัน 

3.6  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ 
3.7  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
3.8  กิจกรรมคริสต์มาส ปีใหม่ 

3.9  กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3  และม.6 

3.10 กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด 
3.11  กิจกรรมจ้างชาวต่างชาติ 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  1  กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  30  มีนาคม 2564 
     การด าเนินงานในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา   หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน    60,000  บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    39,767  บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    20,233  บาท 
 

6.  ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็น  เรียนรู้วิธีการคิด  วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาเป็น  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได้เพ่ิมมากขึ้น  และมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        - นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น  มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีบรรยากาศการเรียนการ

สอนที่ดี  สื่อการเรียนมีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       - เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนให้มากขึ้น  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       - เพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนชั่วโมง  เนื่องจากตามโครงสร้างหลักสูตรเดิมมีจ านวนชั่วโมง
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนน้อย  โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในแผนการเรียนอาชีพ ธุรกิจ 
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         -  ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนช้ามาก  การใช้สื่อมัลติมีเดียไม่มีความทันสมัย  ไม่ทัน
เหตุการณ ์ มีความติดขัด 

        -  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ท าให้หลายกิจกรรมต้องงด  อาท ิ กิจกรรมวัน
คริสต์มาส  กิจกรรมทัศนศึกษา  เป็นต้น 
 

     7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ถ้าม)ี – 
 
 

  ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                (นางเกษร  ฟักรักษา) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
           โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
  1.2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  1.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดีเยี่ยม 

2. เป้าหมาย 
  2.1  เชิงปริมาณ  
  2.1.1  นักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด ทั้งวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม 
  2.1.2  นักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด ทั้งวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม 
  2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1  ผลการเรียนร้อยละ 100 ได้เกรดไม่ต่ ากว่า 3.5  
  2.2.2 ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 3 ทุกคน 
  2.2.3  ร้อยละ 80 อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ 3 ทุกคน 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดปกีารศึกษา นายดนัย ปานศรี 
 3.2  จัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 
 3.3. คัดเลือกนักเรียนฝึกทักษะเพ่ือแสดงความรู้ความสามารถในงาน 
  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

 3.4  สรุปและแสดงผลงานนักเรียนวันเปิดโลกวิชาการ เม.ย. 64 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  15,000    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   13,843   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    1,157   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ตาราง 1  แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1, 2) 

ชั้น รายวิชา 
จ านวน

นักเรียน 

ระดับคะแนน (คน) ผลการเรียน

เฉลี่ยร้อยละ 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

 ภาคเรียนที่ 1            

3/2 ง23206การเลี้ยงไกไ่ข่1 35 15 6 9 4 1     77.51 

3/3 ง23206การเลี้ยงไกไ่ข่1 19 11 4 3 1      81.63 

 ภาคเรียนที่ 2            

1/2 ง21205การปลูกผักสวนครัว 25 23   1 1     88.00 

1/3 ง21205การปลูกผักสวนครัว 22 14 2 4  2     82.23 

2/1 ง22102การงานอาชีพ 25 25         88.40 

2/2 ง22102การงานอาชีพ 30 25 2 3       83.20 

2/3 ง22102การงานอาชีพ 20 12 3 3 2      80.60 

รวม 176 125 17 22 8 4     83.081 

 6.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

ตาราง 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จ านวน 7 ห้องเรียน 

รายการ คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 ประการ 
ระดับผลการประเมิน/คน 

ออกกลางคัน 1 2 3 
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตรยิ ์    179 
2 ซื่อสัตยส์ุจรติ 
3 มีวินัย 
4 ใฝ่เรียนรู ้
5 อยู่อย่างพอเพียง 
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 6.3  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ตาราง 3  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

รายการ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับผลการประเมิน/คน 

ออกกลางคัน 1 2 3 
1 การอ่าน 3 

 
4 10 159 

2 การคิดวิเคราะห ์
3 การเขียน 

 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   - ก าหนดและวางแผนการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงและสอดคล้องกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน 
เช่น การระบาดของโรคโควิด-19 กีฬาจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมที่
จัดระหว่างเรียน เพ่ือนักเรียนได้ปฏิบัติได้จริง ทันเวลา 
         7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -ไม่มี- 
         7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นายดนัย ปานศรี) 

6 มุ่งมั่นในการท างาน 
7 รักความเป็นไทย 
8 มีจิตสาธารณะ 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
                 (งานช่าง/งานคหกรรม)  

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกในการท างาน 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 3.1. เสนอโครงการ   
 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อด าเนินงานตามโครงการ  
 3.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินการพัฒนา ,จัดท าหลักสูตร คู่มือ 
กิจกรรม รายละเอียด เนื้อหา ก าหนดวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ก าหนดสถานที่ในการอบรมและอ่ืนๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง   
                       3.4 ด าเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.5 สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   30,000   บาท  

5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   29,963   บาท  
5.3  คงเหลือ    จ านวน         37  บาท  
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6. ผลการด าเนินงาน  
    6.1 นักเรียนที่เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ 100 % 
    6.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 - เป็นหลายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนและทักษะวิชาในการท างานเป็นอีกวิชาหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเองเป็นวิชาที่จัดให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายลงมือปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

    7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 - ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเพ่ือจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมีความต่อเนื่องและเพียงพอเพ่ือให้
สิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
 

    7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 - งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
 

    7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
 

               ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                        (นางวิภา    เจริญกุล) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายโดยเข้าร่วมการ

แข่งขันกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

1.4 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 

1.5 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

1.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ  

       2.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาเดิม  นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ิมขึ้น ภาคเรียนละร้อยละ 5 

                2.1.2 นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์กีฬาให้ได้ฝึกทักษะด้านกีฬาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการฝึก

ประสบการณ์ในการเสริมทักษะเพ่ือการด าเนินด้านสุขภาพอนามัย 

     2.1.3 โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล จ านวน 10 กีฬา 

 2.2  เชิงคุณภาพ  

     2.2.1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักการออกก าลังกาย 

      2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น   
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3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

1. ประชุมวางแผนก าหนดกิจกรรม 

2.เสนอขออนุมัติการด าเนินงานตากิจกรรม 

พ.ค.  2563 

 

มิ.ย. 2563 

นางถนอมศรี จั่นแก้วและคณะ 

 

ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) 

1. กิจกรรมปรับปรุงสนามเทเบิลเทนนิส 

2. กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตซอล 

- ส ารวจบริเวณท่ีจะปรับปรุงติดต่อผู้รับจ้าง  

- ด าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม 

-  ติดตามผลด าเนินงาน 

1 ก.ค. 2563 

 

นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษา 

- วางแผนกิจกรรม 

-.จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 

-.ด าเนินการ 

- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

 

มิ.ย. 63-มี.ค.64 

 

 

นางถนอมศรี  จั่นแก้วและคณะ 

 

 

 

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

-ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 

พลศึกษาวางแผน 

-.แต่งตั้งคณะการจัดการแข่งขัน 

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ส ี

-.ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

- ติดตามรายงานผล 

 

1 ธ.ค. 63 – 

31 มี.ค. 64 

 

 

 

เม.ย. 2564 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้าน

กีฬาและวิชาการ 

-ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

-.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร 

   นักกีฬา 

-.คัดเลือกนักกีฬาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

-ด าเนินการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันใน 

   ระดับต่าง ๆ 

- ติดตามรายงานผล 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

2563 

 

นางถนอมศรี  จั่นแก้วและคณะ 

 

 

5. กิจกรรมจัดหา/จัดซื้อและพัฒนาสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

-.ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

- ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ 

-.ขออนุมัติจัดซื้อ 

- ติดตามการด าเนินงาน 

มิ.ย. 63- 

มี.ค. 64 

 

   

ขั้นตรวจสอบ(Check) 

1.ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

โครงการ 

30 ก.ย.63 

 31 มี.ค. 64 

ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการท างาน 

(Action) 

รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา   น าผลการประเมิน

ปรับปรุงแก้ไข 

เม.ย. 64 

 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   120,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    64,912    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    55,088    บาท  

6. ผลการด าเนินงาน  
          6.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ มีความรู้ทักษะมีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติจริงและมีเจตคติท่ีดีต่อ การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 

6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

6.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6.4  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา 

 6.5  โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
         7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

     7.1.1 เป็นการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
     7.1.2 นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา 
     7.1.3 โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ให้ความร่วมมือ สนับสนุน 

         7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
               7.2.1 สนาม อุปกรณ์ การเรียนไม่เพียงพอ 
     7.2.2 เครือข่านอินเทอร์เน็ตไม่พร้อม 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
      7.3.1 ข้อจ ากัดสถานการโรคระบาด 
      7.3.2 งบประมาณน้อย 
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
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อัจฉริยภาพทางกีฬา 

 
 

 
 

 
 

     ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                      (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือนักเรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ และแก้ปัญหา 
 1.2 เพ่ือนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.3 เพ่ือรู้แนวทางการหารายได้ระหว่างเรียน 
2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ นักเรียน 40 คน  

 2.2  เชิงคุณภาพ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 3.1  แจ้งจุดประสงค์โครงการให้นักเรียน ก.ค. 2563 นายดนัย ปานศรี 
 3.2  รวมกลุ่ม น าเสนอโครงการ 

ต้นภาคเรียน 
ครูประจ าชั้น 

 3.3  เสนอขอยืมเงินโครงการ สอร. 
 3.4  ด าเนินตามโครงการ/กลุ่ม 

ตลอดปีการศึกษา 
 3.5  การนิเทศโครงการ/กลุ่ม 
 3.6  สรุปโครงการและส่งคืนเงินยืม เม.ย. 2564 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน     65,604   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน          -      บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    65,604    บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 ไม่มีนักเรียน ครูที่ปรึกษา ขอยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
 6.2 ได้รับทุนจากโครงการประชารัฐ 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - เงินทุนไม่สูญหาย เพราะต้องคืน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - กระตุ้นให้ครู นักเรียน ยืมเงิน 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -ไม่มี- 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  -ไม่มี- 
 
 
 

                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : บริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร…  
1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล 
       1.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
       1.3 เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้อง 
       1.4 เพ่ือให้นักเรียนเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี 

2. เป้าหมาย 
       2.1 เชิงปริมาณ 
           2.1.1 นักเรียนมีความเข้าใจในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ร้อยละ 90 
           2.1.2 นักเรียนมีความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
ร้อยละ 90 
           2.1.3 นักเรียนเข้าใจในทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ร้อยละ 90 
       2.2 เชิงคุณภาพ 
           2.2.1 จ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.2 จ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.3 จ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจในทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
       3.1 ประชุมวางแผน เสนอโครงการ ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ 
       3.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
       3.3 ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
            - จัดตั้งบริษัทธรรมาภิบาล 
            - จัดการแข่งขันกีฬาหลังเลิกเรียน 
            - จัดการประกวดแข่งขันร้องเพลงชิงทุนการศึกษา 
            - จัดการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 31  มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   15,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     3,000  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   12,000  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
           - ไม่ประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้  ด าเนินการได้บางกิจกรรมเท่านั้น 

7. สรุปผลในภาพรวม 
          7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
                 7.1.1 นักเรียนมีความสนใจ 
                 7.1.2 งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
                 7.1.3 บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
                 7.1.4 เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
          7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                7.2.1 ควรเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 
                 7.2.2 ควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสนใจให้มากขึ้น 
                 7.2.3 ควรมีรางวัลป็นแรงจูงใจที่สูงขึ้น 
          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                 7.3.1 พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
                 7.3.2 เวลาไม่เพียงพอ 
                 7.3.3 ให้พักโครงการนี้ไว้ก่อน 
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
     

 

 
 

 

 

                            ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางสาวสุธา    มั่นค า) 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 90 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
           โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก................................................................. .............) 
 

ชื่อโครงการ :  สถานศึกษาพอเพียง 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
     อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพระบรมราโชบายของ (รัชกาลที่ 10) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 

1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.3 เพื่อด ารงสภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เป้าหมาย 

      2.1 เชิงปริมาณ          

             - ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกคนมีการจัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของโรงเรียน   
      2.2 เชิงคุณภาพ        

             - นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษาน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพระบรมราโชบายของ (รัชกาลที่ 10)  
มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (PLAN) 
- ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

มี.ค. 63 
 

 
นางศลิษา  ช านาญช่าง 
และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันด าเนินการ (DO) 
       - จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
       - จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของโรงเรียน 
       - สร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ
อยู่อย่างพอเพียงในโรงเรียน/ชุมชน   
3. ขั้นประเมินผล (CHECK) 
   ตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการ 
4. ขั้นสรุปและรายงานผล (ACTION) 

 

ตลอดปีการศึกษา  

2563 

 

 

 

 

 

มี.ค. 64 

 
นางศลิษา  ช านาญช่าง 
และคณะครูทุกคน 

 

 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม  2564 
    การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 

      5.1   งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน  50,000   บาท 
      5.2   งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง              จ านวน    6,895   บาท 
      5.3   คงเหลือ                                 จ านวน  43,105   บาท  

6.  ผลการด าเนินงาน 

6.1 โรงเรียนน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
      ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ 
      ผู้เรียน 
6.2 โรงเรียนด ารงสภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.   สรุปผลในภาพรวม 
     7.1  จุดเด่นของโครงการ/ กิจกรรม 

            - ไดน้ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ 
 

     7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           - ฐานแหล่งเรียนรู้ และนักเรียนแกนน า 
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    7.3  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมครั้งต่อไป 
          - ปรับปรุงภูมิทัศน์ฐานแหล่งเรียนรู้ และฝึกนักเรียนแกนน าเพ่ิมข้ึนมาใหม่ 
 

    7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย)  โดยสังเขป 

       
                    

       
 

        
 

 
 

ลงชื่อ                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นางศลิษา  ช านาญช่าง) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
           โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ :  รวบรวมและจัดท า ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค ์

 1.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
           ท้องถิ่น   สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  1.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ 
           แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3  เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่ 
           จะเป็นสมาชิกที่ดีของทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2. เป้าหมาย 

 2.1  เชิงปริมาณ 

           2.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่ง 
                   เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ใน 

                    ชวีิตประจ าวัน  

            2.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  รักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด  
                    สร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรัก         
                    และหวงแหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   2.2  เชิงคุณภาพ 

           2.2.1 นักเรียน ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
                   ท้องถิ่น  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
           2.2.2 นักเรียนเกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ  
                   แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          2.2.3 นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะ  

                  เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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3. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม  2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 

      5.1   งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน  3,000   บาท 
      5.2   งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง              จ านวน   -         บาท 
      5.3   คงเหลือ                                 จ านวน  3,000   บาท  

6.  ผลการด าเนินงาน 

 6.1  นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
            สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      6.2  นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ 
            แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.3  นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะ 
            เป็นสมาชิกที่ดีของทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

2.วางแผนกิจกรรมในโครงการ 

มี.ค. 2563 นายเคียง  ช านิ 

นางสาวสุธา  มั่นค า 

และหัวหน้า 8 กลุ่มสาระ 

ขั้นลงมือปฏิบัติ   (Do) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จ.สุโขทัย 

 - วางแผนด าเนินงานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน   

   ในการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ 

-  จัดภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ 

-  จัดท าแบบส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดเก็บ 

-  ส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

-  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

-  จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

- จัดท าบันทึกสรุปเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
-  ติดตามประเมินผล (CHECK) 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
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7.   สรุปผลในภาพรวม 

      7.1  จุดเด่นของโครงการ/ กิจกรรม 

            - ได้ทักษะการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย รักท้องถิ่นและชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 
 

     7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           - มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง 

     7.3  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมครั้งต่อไป 
          - ขาดการประสานงาน  จัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 

     7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย)  โดยสังเขป 

 

          

                         
 

 
 

ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                (นางพิกุล  เจ็กอยู่) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้  
 1.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 1.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัย 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ  
          2.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการด าเนินการวิจัย 
                  ในชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง         

   2.2  เชิงคุณภาพ 
           2.2.1 ระดับคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

กรกฎาคม กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

2. ข้ันปฏิบัติ (Do)   
2.1 อบรม ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน”  กันยายน ฝ่ายวิชาการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 คน/ 1 เรื่อง/ 1 ปี
การศึกษา 

กันยายน 
ถึงมีนาคม 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มีนาคม ฝ่ายวิชาการ 

 

 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมือ่  1 กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ   25 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน         -     บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   10,000   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
 - 
7. สรุปผลในภาพรวม 

7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
 - 
7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม   

  - 
          7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
      ปัญหา อุปสรรค ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 
      ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2564 
 
           7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป  
  - 
 
 

    ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          (นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์)  
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : แนะแนวการศกึษา  
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  ผู้เรียนรู้จักตนเองมากข้ึน ในด้านความรู้ความสามารถ และความถนัดของตน 
1.2  รู้จักโลกกว้างทางด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับตน รู้จักการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการจัด 

      การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

1.3  สามารถวางแผนการเรียนการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้ 

      ความสามารถ ความถนัดของตน 

1.4  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรู้ในอาชีพการงานที่สนใจ ร่วมถึงมีทักษะการท างาน  มีใจรัก 
      อาชีพนั้น ๆ ได้โดยตรง 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู้เรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การด าเนิน
ชีวิตได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
                     - ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง สังคม และเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง สามารถ
ป้องกันปัญหาหรือมีการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีและการส่งเสริมการพัฒนาการในทุกด้าน 

 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
   3.1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

     3.1.1  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน 

     3.1.2  ส ารวจข้อมูลสถาบันที่จะให้การแนะแนว และสถานประกอบการนักเรียนฝึกงาน 
   3.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 

     3.2.1  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

     3.2.2  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนทราบ 

     3.2.3  ด าเนินงานตามตารางการแนะแนว 
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    3.3 ข้ันติดตามและประเมินผล (Check) 
  3.3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 

      3.3.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 
     3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน (Action) 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  กรกฎาคม  2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  เมษายน  2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   20,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน       -      บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   20,000  บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
   - มีนักเรียนบางส่วน  ไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ได้ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้รู้จักตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          - ในกระบวนการโครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา สามารถน ากระบวนการแนะแนว  
            ไปบูรณาการการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตได้ เช่น กิจกรรมนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน 
    7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          - ติดตามการวัดบุคลิภาพของนักเรียนให้ครบทุกคน 
    7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
          -  นักเรียนระดับชั้น ม.6/2  ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อน้อย เพราะขาดเรียนบ่อย 
  

    7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะแนวการศึกษาต่อ 

  

นักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน 
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 ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางศลิษา  ช านาญช่าง) 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบแผนงานและงบประมาณ  
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือจัดระบบเอกสารแผนงานและโครงการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.2  เพ่ือพัฒนาให้มีระบบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและโครงการให้สะดวกและรวดเร็ว 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  -  มีข้อมูลเอกสารแผนงานและโครงการสารสนเทศครบถ้วนตามระบบ   

 2.2 เชิงคุณภาพ 
           -  มีการจัดระบบเอกสารแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
   3.1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

  3.1.1  ประชุมบุคลากรเพ่ือจัดท าโครงการ 

     3.1.2  เสนอขออนุมัติโครงการ    

   3.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 

      3.2.1  แจ้งให้บุคลากรทราบแนวด าเนินการและ จุดประสงค์ในการด าเนินการ 

      3.2.2  ด าเนินการตามโครงการจัดระบบเอกสารแผนงานและงบประมาณ 
   3.3 ข้ันติดตามและประเมินผล (Check) 

  3.3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 

      3.3.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 

    3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน (Action) 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  กรกฎาคม  2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  เมษายน  2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   18,800  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     3,910  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   14,890  บาท 
  
6. ผลการด าเนินงาน  
    -  มีข้อมูลเอกสารแผนงาน และโครงการสารสนเทศครบถ้วนตามระบบ   

7. สรุปผลในภาพรวม 
   7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

-  มีการจัดระบบเอกสารแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

   7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          - เพ่ิมบุคลากร 

   7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
           -  บุคลากรมีจ านวนน้อย และมีภาระการสอนและงานพิเศษมาก 
 
    7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
     
                                               
 
 

                                          
       

     ลงชื่อ    .  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                    (นางศลิษา  ช านาญช่าง) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ธนาคารโรงเรยีน  
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    1.3 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียด รอบคอบในการท างาน การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
    1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
    1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อจ าเป็น 
    1.6 ช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                  2.1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
                  2.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเข้าใจระบบธนาคาร ปฎิบัติ
หน้าอย่างมีระบบ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
                  2.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและอดออม 
                 2.2.2 นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
      3.3.1 ขั้นเตรียม (Plan) 
      - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
      3.3.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) 
             - กิจกรรมที่ 1 สุดยอดนักออม มอบเกียรติบัตรให้สุดยอดนักออม 
             - กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์การออม จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม จัดสัปดาห์การออม 
             - กิจกรรมที่ 3 พัฒนาปรับปรุงาห้องส านักงาน ทาสีห้องใหม่ จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีอุปกรณ์ 
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     3.3.3 ขั้นติดตามผล มีการประเมินผล (Check) 
     3.3.4 ขั้นสรุปรายงานผล รายงานผลโครงการ (Action) 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  เมษายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ   มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  3,500  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        -  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน  3,500 บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
      - เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
   7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          - ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           - 
   7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         - งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

   7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

           
 
      
 

    ลงชื่อ                                  ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
           (นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง) 
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ฝ่ายบุคคล 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานฝ่ายบุคคล 
    1.2 เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา     
    1.3 เพื่อให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา น ามาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน      
         พร้อมเทคนิคการสอนที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
    1.4 เพ่ือจัดท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    1.5 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    1.6 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน     
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100  
         2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน     
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100  
  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน     
ได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 ระบบงานในฝ่ายบุคคลเป็นปัจจุบัน 
  2.2.2 ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมครูประชุมวางแผนการท างาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 

 
 

1 – 31 มีนาคม  2563 
1 – 31 มีนาคม  2563 

 
 

ผู้บริหาร 
นางแพรวนภา  เมฆตานี 

2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วางแผนการจัดกิจกรรม 
2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

 
1 – 31 มีนาคม  2563 

ตลอดปีการศึกษา  2563 

 
ฝ่ายบริหาร 

คณะครูทุกคน 
3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประเมินการด าเนินกิจกรรม 
3.2 สรุปงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 

1 – 31 มีนาคม  2564 
1 – 31 มีนาคม  2564 

 
 
นางแพรวนภา  เมฆตานี 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    74,300   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    30,092   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    44,208   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
          6.1 ครเูข้ารับการพัฒนาได้ครบร้อยละ 100 
          6.2 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีการอบรมออนไลน์ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การอบรม 
          6.3 ครูสามารถอบรมช่วงใดก็ได้เพราะมีหลายสถาบันที่จัดอบรมและมีให้เลือกอย่างหลากหลาย 
          6.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 
          6.5 งานในฝ่ายบุคคลเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
          6.6 ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           7.1.1 ครเูข้ารับการพัฒนาได้ครบร้อยละ 100 
           7.1.2 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มีการอบรมออนไลน์ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการอบรม 
           7.1.3 ครูสามารถอบรมช่วงใดก็ได้เพราะมีหลายสถาบันที่จัดอบรมและมีให้เลือกอย่างหลากหลาย 
           7.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได้รับการ 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 
           7.1.5 งานในฝ่ายบุคคลเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
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           7.1.6 ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ 
7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       - เพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน 
7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       7.3.1 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บางกิจกรรมต้องยกเลิก เช่นการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
       7.3.2 ผู้รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้สอนจ านวน 25 คาบ ท าให้ท างานในฝ่ายได้ไม่เต็มที่ 
7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

         
 
 

          
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานรับต าแหน่งใหม่ 
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สร้างขวัญและก าลังใจ มอบของที่ระลึกในวันคล้ายวันเกิด 

              
 
 
 

                ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
           โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : พัฒนาบริหารทั่วไป (ธุรการ) 
1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. เป้าหมาย 

 2.1  เชิงปริมาณ   
 ด าเนินการงานธุรการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม จ านวน 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล บุคลากร ปีการศึกษา 2563  

 2.2 เชิงคุณภาพ  
 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 งานธุรการ ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นายดนัย ปานศรี 

 3.1 งานสารบรรณ/วัสดุส านักงาน 
 3.2 น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล/เบนซิน 
 3.3 ค่าโทรศัพท์/ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 
 3.4 ดวงตราไปรษณียากร/ธนาณัติ 
  
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   161,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   222,866   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    -61,866   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 - บุคลากร/หน่วยงาน ได้รับการบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - ระบบการจัดเก็บ สะดวกต่อการสืบค้น 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - การท าลายเอกสารเมื่อหมดอายุ 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - จัดท าบัญชีหนังสือรับ เพ่ือรอรับการจ าหน่ายเมื่อหมดอายุ 
  
                           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                   (นายดนัย ปานศรี) 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 114 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนองบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  - ที่ดิน 
  - สิ่งก่อสร้าง 
  - สาธารณูปโภค 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  - อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ระบบไฟฟ้า น้ าประปาและสิ่งแวดล้อม 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  150,000  บาท  

5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  230,687  บาท  
5.3  คงเหลือ    จ านวน   -80,687  บาท 

  

6. ผลการด าเนินงาน  
     - ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           -  อาคารสถานที่พร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม 

    7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           -  การบริหารงบประมาณให้เพียงพอ 
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7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
      -  การเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างล่าช้า 

7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
                - 
 

    ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            (นายบุญทัน  แก้วมี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองและหลีกเยี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  2.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 75 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  2.1.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่ต้องเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
  2.2.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่ต้องเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
               3.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัสดุ ส าหรับใช้ในห้องพยาบาล 
               3.2 จัดสัปดาห์ตา้นโรคเอดส์ วันส าคัญต่างๆ 
               3.3 ส่งนักเรียนเข้าอบรมตามหน่วยงานสาธารณสุขจัด 
               3.4 ตรวจสุขภาพนักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
               3.5 พ่นสารเคมีป้องกันยุง ใส่สารท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
               3.6 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ จัดเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 
               3.7 บริการยาสามัญและน าส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   14,500   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     6,700   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     7,800   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
          6.1 นักเรียน อย. น้อยช่วยดูแลห้องพยาบาลท าความสะอาด ดูแลน้องๆ 
          6.2 นักเรียนมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ที่มารับยาจะเป็นการปวดระจ าเดือน 
          6.3 มีส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเก่ียวกับบาดแผลที่ต้องเย็บกับท าแผลที่มีขนาดใหญ่ 
          6.4 ส่งนักเรียนตัวแทนห้องเข้าอบรมเกี่ยวกับสุขบัญญัติ การออกก าลัง 
7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
   7.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมเรื่องการออกก าลังกายมากขึ้น 
  7.1.2 สมาชิก อย. น้อย ช่วยบริหารงานได้ดี 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  7.2.1 นักเรียนบางคนชอบเข้าไปนอนเล่นที่เตียงพยาบาล 
  7.2.2 อยากให้มีครูที่สามารถนั่งในห้องพยาบาลตลอด 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ขาดบุคคลากรที่นั่งประจ าห้อง 
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 

 
 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 118 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

โครงการ : กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปลุกฝังความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง 
 1.2 เพ่ือปลุกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 
 1.3 เพ่ือปลุกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4 เพ่ือปลุกฝังนิสัยรักการประหยัดและอดออม 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

      2.1.1 นักเรียนร้อยละ 98 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง  

               2.1.2 นักเรียนร้อยละ 98 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการใช้

จ่ายและการลงทุน 

     2.1.3 นักเรียนร้อยละ 98 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

     2.1.4 นักเรียนร้อยละ 98 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

                2.2.1 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม       
       2.2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
       2.2.3 นักเรียนมีความภูมิใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักคุณค่าของการใช้เงินเงนิ 

 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
           1. ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ 
           2. เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุมคณะครู 
           3. การด าเนินกิจกรรม 
               3.1 จัดเตรียมห้องสหกรณ์จัดหาซื้อสินค้าคัดเลือกนักเรียนรับผิดชอบงานในหน้าที่ต่างๆ 
               3.2 ครูผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี รายได้เสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 
           4. การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มเมื่อ  1  กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  9 เมษายน 2564 
    เป็นการเสร็จ     ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา   หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน         -        บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   จ านวน         -        บาท 
 5.3 คงเหลือ     จ านวน         -        บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 
          6.1 นักเรียนร้อยละ 98 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง  
          6.2 นักเรียนร้อยละ 98 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการใช้จ่าย 
และการลงทุน 
          6.3 นักเรียนร้อยละ 98 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          6.4 นักเรียนร้อยละ 98 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

      - นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาถูก  มีนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักคุณค่าของเงิน 
  

7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          7.2.1 ส่งเสริม ควบคุมวิธีการด าเนินงานให้ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์ 

           7.2.2 สมาชิกทุกคนได้รับผลประโยชน์ตามหุ้นซึ่งตนลงทุน 
           7.2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนซื้อสินค้าในราคาถูกใช้เงินโดยประหยัดอดออม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รู้จักคุณค่าของเงินและรู้จักเรื่องการลงทุนอันเป็นแนวทาง ในการด ารงชีพต่อไป 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                     7.3.1  เขตพ้ืนที่บริการของสหกรณ์มีถังขยะให้บริการไม่เพียงพอ, ขอเพ่ิมถังขยะบริเวณเขต
พ้ืนที่บริการของสหกรณ์หรือบริเวณใกล้เคียง 
 

          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  - 
 

(ลงชื่อ) รับผิดชอบโครงการ 

      (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบเสียงและบริการโสตทัศนศึกษา  
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1  เพ่ือให้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

    1.2  เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                  - ครู ,นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี   

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้  100% 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
                          - คร,ู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการ ใช้สื่อเทคโนโลยี   

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งข้ึน 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
   -  จัดซื้อสาย HDMI 
   -  ซ่อมเครื่องขยายเสียง 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  มีนาคม  2563 เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ์  2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   20,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     5,706   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    14,294  บาท 
  
6. ผลการด าเนินงาน  
    -  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
   7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          - 
   7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          - 
   7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
          -  ขาดความรู้เรื่องระบบเสียง 
 
   7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
           - 
 

    ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                             (นายวิเชียร  รามจักร) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในสถานศึกษา  
1.วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือให้มีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิดตามจุดที่ช ารุดเสียหาย 
       1.2 เพ่ือให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยง 
       1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
       1.4 เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
2. เป้าหมาย 
       2.1 เชิงปริมาณ 
           2.1.1 มีการซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิดครบ ร้อยละ 90 
           2.1.2 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆและในจุดเสี่ยง ร้อยละ 90 
           2.1.3 มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 90 
           2.1.4 ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ 90 
       2.2 เชิงคุณภาพ 
           2.2.1 จ านวนกล้องวงจรปิดได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม   ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.2 จ านวนกล้องวงจรปิดได้รับการติดตั้งเพ่ิมเติมในจุดเสี่ยง ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.4 จ านวนนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
       1. ประชุมวางแผน เสนอโครงการ ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ 
       2. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
       3. ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
         -ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ จนแล้วเสร็จ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 10 กันยายน 2563 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  25,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  27,821  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน  -2,821  บาท  
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6. ผลการด าเนินงาน  
           - ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
        7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
               7.1.1 สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               7.1.2 ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจ 
        7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
               7.2.1 ควรติดตั้งให้ครบในจุดเสี่ยง 
                7.2.2 กล้องวงจรปิดชุดเดิมไม่มีประสิทธิภาพ มองไม่ชัดเจน 
                7.2.3 ควรเพิ่มงบประมาณ 
        7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
               7.3.1 อุปกรณ์ชุดเดิมดูภาพย้อนหลังได้เพียง 3 วัน ท าให้เกิดปัญหาในการดูย้อนหลังเกินกว่านั้น 
               7.3.2 การปรับทิศทางของกล้องยังไม่ตรงพื้นที่ที่ต้องการเท่าที่ควร 
        7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                  (นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์) 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : การด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1  เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
             1.2  เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
มีการท างาน รวมกัน มีร่องรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2.1.2 นักเรียนทุกคนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้รับการพัฒนา 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
            3.1 คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
            3.2 กิจกรรมโฮมรูมสั้น โฮมรูมยาว 
            3.3 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
            3.4 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
            3.5 ทุนการศึกษา 
            3.6 งานปัจฉิมนักเรียน 
            3.7 แนะแนวนักเรียน 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   30,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   15,502   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   14,498   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
          6.1 ครูทุกคนในโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
          6.2 ครูที่ปรึกษารู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบของตนเองเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหาได้ 
          6.3 ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกัน วิเคราะห์ปัญหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปัญหา
รวมทั้งพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติได้อย่างเหมาะสม 
          6.4 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและครูที่ปรึกษา มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา สามารถส่งต่อและให้ค าปรึกษานักเรียนได้ 
          6.5 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
          6.6 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีแนวทางในกานิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  7.1.1 นักเรียนและครูที่ปรึกษารู้และเข้าใจรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  7.1.2 สามารถที่จะหากิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติ แก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ปัญหา 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียนควรจัดในช่วงเปิดเทอมใหม่เพ่ือที่จะได้
แจ้งผู้ปกครองในระเบียบต่าง ๆได้ 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ผู้ปกครองบางห้องมาไม่ครบเพราะอยู่กับตายายไม่สามารถมาได้  
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2 
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เยี่ยมบ้านนักเรียน 

         
 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

        
 

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันดับที่ 1 ของห้องเรียน 

      
 
 

 

    ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

 
ชื่อโครงการ : สายสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อเยาวชน 
1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน 
         1.2 เพ่ือให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวันส าคัญต่างๆกับโรงเรียน 
         1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนร่วมกัน  
         1.4 เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ  
          2.1.1 ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ร้อยละ 90 
           2.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองประชุมร่วมกัน ร้อยละ 90 
           2.1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน วัด เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  ร้อยละ 90 
   2.2  เชิงคุณภาพ 

           2.2.1 จ านวนผู้ปกครอง ชุมชน วัด มีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.2 จ านวนผู้ปกครอง ชุมชน วัด ได้รับข่าวสาร ข้อมูลจากทางโรงเรียน ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
           2.2.3 จ านวนผู้ปกครอง ชุมชน วัด เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน วัด  โรงเรียน  ชุมชนเพ่ือเยาวชน      

1. ข้ันเตรียม (Plan)  รองฯประสพ  

แก้วบังเกิด 

 

     - ประชุมวางแผน  

     - ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ  

15-31 พ.ค. 2563 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

- ประชุมสภากาแฟ (หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้น าชุมชน ในต าบลไกรใน)  ทุกเช้าวันศุกร์   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

- งานราตรีชาวน้ าเงินเหลือง (ผ้าป่า) 

- จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน 

ต้นเดือน ทุกเดือน 

26 ก.พ. 2564 

ทุกต้นเดือน 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  

     - ส ารวจตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นตอนการจัดท า

วารสาร ตรงก าหนด 

1 ส.ค. 2563 -    

31 มี.ค. 2564 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หนังสือตอบรับการรับวารสารและ

ข้อเสนอแนะ ความส าเร็จของการจัดงานราตรีน้ าเงินเหลือง 

31 มี.ค. 2564 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  กรกฎาคม 2563   เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000   บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     6,435  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     3,565  บาท  

6. ผลการด าเนินงาน  
    -  ไม่ประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้  ด าเนินการได้บางกิจกรรมเท่านั้น 

7. สรุปผลในภาพรวม 
   7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          7.1.1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
          7.1.2 งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
          7.1.3 บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
          7.1.4 ชุมชนให้ความร่วมมือ 

   7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          7.2.1 บุคลากรในโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกว่านี้ 
          7.2.2 เวลามีจ ากัดในการประชุมสภากาแฟ 
          7.2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กระจายไปไกลกว่านี้ 
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       7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
              7.3.1 พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
              7.3.2 เวลาไม่เพียงพอ 
              7.3.3 ควรคงโครงการนี้ไว้เพ่ือรองรับงานวันสถาปนาโรงเรียน 
       7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 

            
 

                          
 
 
 
 

                                            ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 
 

โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่ือให้นักเรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
           1.2 เพ่ือให้นักเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือนร่วมสังคม     
           1.3 เพ่ือให้นักเรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  1.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
2. เป้าหมาย 
      2.1 เชิงปริมาณ 
          1.2 .1 นักเรียนร้อยละ 91 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2.1.2 นักเรียนร้อยละ 91 มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือนร่วม
สังคม 
  2.1.3 นักเรียนร้อยละ 91 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
    2.1.4 นักเรียนร้อยละ 91 มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก  
    

       2.2 เชิงคุณภาพ 
          2.2.1 นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข     
          2.2.2 นักเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือนร่วมสังคม  
 2.2.3 นักเรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   2.2.4 นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 

 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
           3.1 ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ 
           3.2 ด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
           3.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการของคณะกรรมการ 
           3.4 การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มเมื่อ   1 กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  9 เมษายน 2564 
    เป็นการเสร็จ     ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา   หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 

 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน      3,000   บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   จ านวน      4,500   บาท 
 5.3 คงเหลือ     จ านวน     -1,500   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 
          6.1 นักเรียนร้อยละ 91 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
          6.2 นักเรียนร้อยละ 91 มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือนร่วมสังคม     
 6.3 นักเรียนร้อยละ 91 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง    
          6.4. นักเรียนร้อยละ 91 มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
               - นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
      7.2.1  การคัดเลือกหรือสรรหาคณะสภานักเรียน 

                7.2.2  งบประมาณที่ได้รับในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆยังไม่เพียงพอ 
                7.2.3  สมาชิกบางคนต้องช่วยกันท างานมากกว่านี้ 

7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                7.3.1 ครูที่ปรึกษาโครงการช่วยกันด าเนินกิจกรรมมากกว่านี้ 
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7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู  

การเลือกตั้งประธานนักเรียน  
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(ลงชื่อ) รับผิดชอบโครงการ 

      (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย) 

โครงการอบรมแกนน าสภานกัเรียน  

สภานักเรียนร่วมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  

สภานักเรียนร่วมจัดงานลอยกระทงในโรงเรียน 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : TO BE NUMBER ONE  
1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจใจกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
          1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
          1.3 เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
          1.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
          1.5 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป  เป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6-24 ปี กลุ่มเป้าหมายรองประชาชนทั่วไป 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
                2.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีศักยภาพและคุณภาพ เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
        2.1.3  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู และบุคลากร เข้าใจและยอมรับผู้มี
ปัญหายาเสพติด ให้โอกาสกลับมาเป็นคนดี 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 ห่างไกลยาเสพติด 
      2.2.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจปัญหา
ยาเสพติด ในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
            3.1  จัดอบรมนักเรียนแกนน า มีการรณรงค์ ให้ความรู้ 
            3.2  จัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
            3.3  กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
            3.4  ส่งเสริมงานอาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
            3.5 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   5,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   1,545   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   3,455   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
      6.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเอง
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
      6.2 นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาร่วมมือกันสอดส่องนักเรียนประจ าชั้นให้เป็นห้องเรียนสีขาว 
      6.3 ให้โอกาสนักเรียนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาศึกษาต่อ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
       7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
              7.1.1  กิจกรรมห้องเรียนสีขาวท าให้นักเรียนตื่นตัวในการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
              7.1.2  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญท่ีให้การร่วมมือกับสถานศึกษา 
              7. 1.3 หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพนักเรียน   
       7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
              7.2.1 เนื่องจากติดภาวะโรคระบาดท าให้การจัดกิจกรรไม่ตรงตามเวลาก าหนด 
       7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
              7.3.1 โรคระบาด 
              7.3.2 งบประมาณ 
              7.3.3 เวลาการจัดกิจกรรม 
         7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

       การอบรมนักเรียนแกนน า                                          กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ 

         
 

                 ลงชื่อ         ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
              (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

 
ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และสื่อออนไลน์  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติด 

1.2 เพ่ือป้องกันการแพร่ยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน    

1.3 เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

1.4 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                   2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
                2.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีศักยภาพและคุณภาพ เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
        2.1.3  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู และบุคลากร เข้าใจและยอมรับผู้มี
ปัญหายาเสพติด ให้โอกาสกลับมาเป็นคนดี 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 ห่างไกลยาเสพติด 
      2.2.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจปัญหา
ยาเสพติด ในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
 
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
            3.1 ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
            3.2 จัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 
            3.3 จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
            3.4 จัดอบรมรวมกับชมรม TO BE NUMBER ONE  
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  4,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     200  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน  3,800  บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
           6.1 กลุ่มเสี่ยงตรวจปัสสาวะพบนักเรียน 1 ราย 
           6.2 กิจกรรมด้านกีฬาจัดกลุ่มนักเรียน ม.ต้น 
           6.3 ป้ายนิเทศให้ความรู้ 
7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           7.1.1 ส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีชุมนุมกีฬา ชุมนุมอาชีพ 
           7.1.2 นักเรียนและครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
    7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          7.2.1 การระบาดของโรคติดต่อท าให้การจัดกิจกรรมน้อย 
          7.2.2 งบประมาณน้อย 
    7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
          7.3.1 การระบาดของโรคติดต่อท าให้การจัดกิจกรรมน้อย 
          7.3.2 งบประมาณน้อย 
 
   7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
                         การอบรมนักเรียนแกนน า                                 กีฬาต้านภัยยาเสพติด 

    
 
 

    ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ   
       (นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
1. วัตถุประสงค์ 
          1.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ 
                สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
          1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ 
               ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                  - มีคอมพิวเตอร์ครบชุดส าหรับนักเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
                  2.2.1 นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.2.2 สามารถเปิดให้บริการกับนักเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 
        2.2.3 บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
   3.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่าย 
   3.2  พัฒนาเว็บไซด์ 
   3.3  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  มีนาคม  2562 เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ์  2563 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   50,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   18,965   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   31,035   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
    -  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           - 
   7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           - 
   7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
           - 
   7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
        
 
 
 
 
 
     

 

 

 

    ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                             (นายวิเชียร  รามจักร) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

 
ชื่อโครงการ : สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ  
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1 เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
            1.2 เพื่อฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
            1.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
            1.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
       2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100  
                   2.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  กิจกรรมในวันส าคัญๆทุกกิจกรรม 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
          2.2.1  นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
          2.2.2  นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างานสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
          2.2.3 นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตส านึก จิต
อาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
          2.2.4 นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
              3.1 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/และตอนปลาย 
              3.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
              3.3 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open house) 
              3.4 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 - กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน 
 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 - กิจกรรมพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
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             3.5 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              3.6 กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานต่อที่พ่อท า 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   360,630  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   234,737  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   125,893  บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
          6.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาได้คบทุกด้านทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
          6.2 มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนได้รับการพัฒนาได้ครบทุกด้าน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  7.2.1  งบประมาณที่จะให้พัฒนาอาชีพน้อย 
    7.2.2  กิจกรรมได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดต่อ 
 

 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  7.3.1 งบประมาณ 
  7.3.2 เวลาการปฏิบัติกิจกรรม 
 
          
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
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กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 
 

     
                        

 
 

 

 

 

    ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
1. วัตถุประสงค์ 
          1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฏและคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
          1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต การจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
          1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย 
          1.4 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของ
ธรรมชาติ 
 

2. เป้าหมาย 
        2.1 เชิงปริมาณ 
             2.1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือ  ร้อยละ 90 
             2.1.2 นักเรียนนักเรียนมีทักษะในการน าหลักสูตรลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 90 
             2.1.3 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ร้อยละ 90 
                  

        2.2 เชิงคุณภาพ 
             2.2.1 จ านวนนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือ   ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
             2.2.2 จ านวนที่นักเรียนนักเรียนมีทักษะในการน าหลักสูตรลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน          
ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
            2.2.3 จ านวนนักเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
            1. ประชุมวางแผน เสนอโครงการ ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ 
             2. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
             3. ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
                - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือทุกวันพุธ 
                - ส่งลูกเสือเข้ารับการอบรมในกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
                - จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                - จัดจัดพิธีถวายราชสดุดี 
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              - จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ ม.1 
              - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   25,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   25,770   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      -770   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
   - ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
7. สรุปผลในภาพรวม  

         7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
                  7.1.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย 
                  7.1.2 งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
                  7.1.3- บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
         7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                  7.2.1 บุคลากรในโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกว่านี้ 
                  7.2.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือบางกองไม่รับผิดชอบ 
                  7.2.3 นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ (มาสาย) 
 

          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                 7.3.1 พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
                  7.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในวันพุธควรเปิดกองร่วมกัน 
                  7.3.3 ให้ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเป็นนางแพรวนภา  เมฆตานี 
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7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม 

1.2 เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

           1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน   

1.4 เพ่ือให้สนองนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เป้าหมาย 
2.1   เชิงปริมาณ 

        นักเรียนหญิง  ม.1-3 ทั้งหมดของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน  107 คน                

2.2 เชิงคุณภาพ 

                  นักเรียนหญิง  ม.1-3 ทั้งหมดของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการพัฒนาด้าน

ระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงาม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

3.1.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินการ 
3.1.2  ด าเนินการตามกิจกรรม 

          - พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 

          -  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

          -  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกทักษะ 

        -  กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม 

3.1.3 การติดตามผล  จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1.4 การสรุปรายงานผล 

 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 25 มิถุนายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  15 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   25,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   21,470   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    3,530    บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
     - นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม  ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

7. สรุปผลในภาพรวม 
   7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 - นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงามมากยิ่งขึ้น  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
   7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ครูผู้สอนมีการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่สนองตามศักยภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  โดยการ
เข้ารับการอบรม  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรม 
   7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 - เวลา  และกิจกรรมสอดแทรก  รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

                    

                  

    ลงชื่อ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : พัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการฝึกวิชาทหารและรักชาติยิ่งชีพตามความสมัครใจ 
  1.2  ทบทวนวิชาทหารเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และร่างกายให้ ผกท. 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นศท. (ม.4-6) จ านวน  43 คน มีดังนี ้
    - ปี 1  จ านวน   13 คน 
    - ปี 2  จ านวน     14  คน 
    - ปี 3  จ านวน    16 คน 
   2.1.2 ผกท. ผช.ผกท. จ านวน     2 คน 
   2.1.3 ผกท.พิเศษ  จ านวน      1  คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
   2.2.1 นศท. 43 คน มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
   2.2.2 ผกท. และ ผกท.พิเศษ ได้ฝึกทบทวน เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และสภาพร่างกายที่
จะฝึกสอน นศท. 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 4.1  รายงานตัว นศท.ปี 2-3 ณ ศูนย์ฝึกท่ี 3 4 ก.ค.2563 นายดนัย ปานศรี 
น.ส.สธุา มั่นค า  4.2  รับสมัครนักเรียน ม.4-6  1-26 มิ.ย.2563 

 4.3 ทดสอบร่างกาย นักเรียน ม.4-6 ณ ศูนย์ฝึกท่ี 3 13 ก.ค.2563 
 4.4 ประกาศผลนักเรียน ม.4-6 ผูผ้่านการทดสอบร่างกาย 14 ก.ค.2563 
 4.5 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ1) ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ก.ค.2563 
 4.6 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ2) ณ นฝ.นศท.มบท.39 21 ก.ค.2563 
 4.7  นศท.ปี 1-3 ฝึกศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 10 ส.ค.-ก.ย.

2563 
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 4.8  นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ธ.ค.2563 
 4.9  นศท.ปี 3 สอบเก็บตก ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2563 
 4.10 นศท.ปี 3 สอบแก้ตัว ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2563 
 4.11 นศท.ปี 1-3 กระท าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 8 ธ.ค.2563 
 4.12 นศท.ปี 2-3 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ม.ค.-ก.พ.2564 
 4.13  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝึกทบทวนวิชาทหาร  มี.ค.-เม.ย.2564 
 4.14 นศท. /รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 
 4.15 สรุปและรายงานผล เม.ย.2564 นายดนัย ปานศรี 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
        5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน     10,000  บาท  
        5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน          -     บาท   
        5.3  คงเหลือ    จ านวน     10,000  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
        6.1 นศท. ได้รับการฝึกวิชาทหารและรักชาติยิ่งชีพ 41 คน  
   - นศท. ปี 2 ชาย ย้ายสถานศึกษา 1 คน 
   - นศท. ปี 2 หญิง ออกกลางคัน 1 คน  
       6.2 นฝ.มทบ.ที่ 36 คาดว่าจะงดการฝึกทบทวน ผกท. /ผช.ผกท. เนื่องจากการระบาดของโรค โควิด 19  

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 - ความมีระเบียบวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 -ไม่มี- 
          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 -รด.ปี 2, 3 งดการฝึกภาคสนามในพ้ืนที่ฝึก เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 แต่หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร จัดเรียนออนไลน์ ทดแทน 
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      7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ลงชื่อ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจากมูลนิธิยุวพัฒน์เ) 

โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม /School  Rules  For  Virtue  Merit   
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  
1.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
1.3 เพ่ือพัฒนาสภานักเรียนให้มีบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้อง  
1.3 เพ่ือให้สภานักเรียนได้ปฏิบัติงานภายในกรอบทิศทางเดียวกัน  

          1.4 เพ่ือลดปัญหาหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดให้ลดน้อยลง 

2. เป้าหมาย 

          2.1 เชิงปริมาณ 

              2.1.1 นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละ 90 
                2.1.2 สภานักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ร้อยละ 90 
                2.1.3 ปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง  ร้อยละ 90 
          2.2 เชิงคุณภาพ 
                2.2.1 จ านวนนกัเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
                2.2.2 จ านวนสภานักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
                2.2.3 จ านวนปญัหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง   ร้อยละ 90 ระดับ ดีเยี่ยม 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม School  Rules  For  Virtue  Merit 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
     -ประชุมวางแผน –เสนอโครงการ -ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ  16-31 พ.ค. 2563 อ.เคียง 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
     -ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
     -ด าเนินงานตามโครงการ 
       *จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพระ/วัน
ส าคัญต่างๆ 

สิงหาคม 2563 
 

สิงหาคม2563-
มีนาคม 2564 

อ.เคียง 
 

อ.เคียง 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

       *จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
 
       *จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ 
       
       *จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนห้องเรียน ห้องเรียนละ 5 คน 
เรื่องการสร้างข้อตกลง ระเบียบ วินัย ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษ ของ
โรงเรียนร่วมกัน 
       *จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน เรื่อง บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
       *คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

สิงหาคม2563-
มีนาคม 2564 
ก่อนสอบปลาย

ภาค ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

สิงหาคม 2563 
 
 

สิงหาคม 2563 
 

สิงหาคม2563-
มีนาคม 2564 
เดือนละ 1 ครั้ง 

อ.เคียง 
 

อ.เคียง 
 
 

อ.ฉัตรมงคล 
 
 

อ.สุทธิพร 
 
 
 

อ.ถนอมศรี 
 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
     -ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 
     -ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ย.-ต.ค.2563 
ก.พ.-มี.ค.2564 

คณะท างาน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
     -รายงานผลการด าเนินงาน 
     -รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

    มี.ค. 2564 
    มี.ค. 2564 

คณะท างาน 

  

4. ระยะเวลาด าเนินการ  เริม่เมื่อ  1 กรกฎาคม 2563    และเสร็จสิ้นเมื่อ  31  มีนาคม 2564  

เป็นการเสร็จ     ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา       หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 

 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน    45,000     บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   จ านวน   35,263     บาท 
 5.3 คงเหลือ     จ านวน     9,737     บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน 

        - ไม่ประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้  ด าเนินการได้บางกิจกรรมเท่านั้น 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

                7.1.1 เป็นการปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
                 7.1.2 งบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม 
                 7.1.3 บุคลากรให้ความร่วมมือดี 
                 7.1.4 ชุมชนให้ความร่วมมือ 
 

          7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

                7.2.1 บุคลากรในโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกว่านี้ 
                7.2.2 นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรม 
                7.2.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรเข้ามามีบทบาทมากที่สุด 
  

 7.3 ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

                7.3.1 พบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
                7.3.2 เวลาไม่เพียงพอ 
                7.3.3 ให้คงเหลือกิจกรรมเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมอย่างเดียว นอกนั้นควรไปอญุ่ในโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
 
          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
                                               
     คุณธรรมอัตลักษณ์ 
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                                                   กิจกรรมท าบุญ 

                                      
 

กิจกรรมเวียนเทียน 

                                       
 

กิจกรรมนั่งสมาธิ 
 

                                            
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 

 

 ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นายเคียง ช านิ) 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 157 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
           โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : เปิดโลกวิชาการ 

1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 

1.2 เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 

1.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

1.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

    2.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500  คน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

    2.2.1 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 

    2.2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน 
และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

    2.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 

3. กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมกลุ่มครูเพ่ือเขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินงาน 
ครูผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงผลงานใน
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิต 

พ.ค. 2563 
 
 
 
 

ก.พ. 2564 

นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
และ 8 กลุ่มสาระ 
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ขั้นติดตามผล 
ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
 
 
 

มี.ค. 2564 

 

4. ระยะด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 

 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  18,000  บาท 

 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  18,557  บาท 

 5.3 คงเหลือ    จ านวน    -557   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 

 6.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กรอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 

 6.2 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถประชาสัมพันธ์งานการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

6.3 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

6.4 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เก่ียวข้องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่า

เทียมกัน 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

      - เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถมีการบูรณาการกับกิจกรรม

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสะเต็มศึกษาและเป็นการแนะแนว

นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

  7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรร 

       - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอกิจกรรมให้หลากหลาย ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้า

มาร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น 
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 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

      - เกิดโรคระบาดโควิท 19 ท าให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่  

         7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

      
บรรยากาศพิธีเปิด 

 

     
 
 

กิจกรรมต่างๆ ในงานเปิดโลกวิชาการ 
 

      
 

          
   

    
        
                                       
 
    ลงชื่อ                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                 (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class,More Knowledge) 

1. วัตถุประสงค์  

 1.1. เพื่อให้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก สามารถบริหารจดัการเวลาเรียน และจดั

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการ ดา้นปฏิบติั นกัเรียนไดรั้บการพฒันา

เตม็ตามศกัยภาพ ตามความสนใจและถนดัของแต่ละบุคคล  

 1.2. เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พฒันา 

ตนเองตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้  

 1.3. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

  2.1.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สามารถจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม    
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ 

  2.1.2 คร ูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” คิดเป็น ร้อยละ 100  

 2.2 เชิงคุณภาพ 

  2.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

3. กิจกรรมและการด าเนินการ  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และชุดเอกสารกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

ตลอดปีการศึกษา 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, 
และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน อย่างชัดเจน มี
ความเข้าใจ  
3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได้หรือต้นทุนที่โรงเรียนมี
เพ่ือน าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
4 .จัดท าแผนงานด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” 
ขั้นด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการ“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน  
6. ด าเนินงานตามโครงการฯ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
ประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสรมิสมรรถนะและการ
เรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้าง
ทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิตมีความ
พึงพอใจ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 
- จัดท าขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
- วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช้  
- ปรับและออกแบบตารางเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”  
- ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน  
7. ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ  
- ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตาราง
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ 
      * กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน 
      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
      * กิจกรรมชุมนุม 
      * กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
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      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์ 
      * อ่ืนๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ขั้นติดตามผล 
8. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
9. สรุปและประเมินผลโครงการ 
10. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

4. ระยะด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 

 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  10,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  12,347  บาท 
 5.3 คงเหลือ    จ านวน  -2,347   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 

 6.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล ร้อยละ 100 

 6.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม

ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

 6.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 90 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

       - เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความสนใจของตนเอง ได้ท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ 

สามารถเลือกเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
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  7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

                  7.2.1  การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

   7.2.2  ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุ  
           7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         7.3.1  งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 

                   7.3.2 ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งหมด เนื่องจากการขาด
ผู้เชี่ยวชาญ          
            7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
                                     7.4.1 ภาพกิจกรรมก าจัดจุดอ่อน 

                                
     7.4.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ                       7.4.3 ภาพกิจกรรมทักษะอาชีพ 
 

                                          

      7.4.3 กิจกรรมชุมนุม                                      7.4.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์ 

                                          
 

                                            
 
    ลงชื่อ                               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
              (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพ่ือให้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
 1.2 เพ่ือกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ  
การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการ
บริหารขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 1.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

  2.1.1 ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมใน

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็น ร้อยละ 100  

 2.2 เชิงคุณภาพ 

  2.2.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย 

สวยงามปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 

  2.2.2 ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ตระหนักถึงความส าคัญของการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ จากโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 
  2.2.3 ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ตระหนักถึงปัญหา รู้คุณค่า การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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3. กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/
ทางเลือกในการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
4. สมัคร/อบรม/ทบทวน/ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
รูปแบบแนวการปฏิบัติตามกิจกรรม 
    4.1 Zero waste school 
       4.1.1 แกนน า Zero waste school 
            (คัดเลือก/รับสมัคร/อบรม/ดูงาน/แต่งตั้ง) 
       4.1.2 ธนาคารขยะ 
       4.1.3 กิจกรรม 3Rs (Redue การลดใช้) (Reuse 
การใช้ซ้ า) (Recycle การแปรรูปและการน ากลับมาใช้
ใหม)่       - กิจกรรมห่อข้าวด้วยภาชนะ 
             - กิจกรรมใบตองกู้โลก 
             - กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก 
             - กิจกรรมกระติกน้ าแก้วน้ าส่วนตัว 
             - กิจกรรมพ่ีเก่าน้องใหม่ 
             - กิจกรรมกระดาษสองหน้า 
             - ลดกระดาษโดยใช้ e- office 
       4.1.4 ขยะทองค าสร้างสื่อและของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (คร ูนักเรียนน าวัสดุเหลือใช้มาจัดท าสื่อ
ในการเรียนการสอนและของใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ)  
       4.1.5 กิจกรรม Big Cleaning day 
       4.1.6 กิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล    
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
       4.1.7 กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1.8 กิจกรรมปั่นรักษ์โลก  

ตลอดปีการศึกษา 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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       4.1.9 ขยะอินทรีย์รักษ์โลก 
       4.1.10 การคัดแยกขยะจากห้องเรียน 
       4.1.11 การประกวดนวัตกรรมการคัดแยกขยะ 
       4.1.12 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะภายในโรงเรียนและชุมชน 
       4.1.13 กิจกรรมการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก 
       4.1.14 กิจกรรมประกวดการสร้างถังคัดแยกขยะ
ของแต่ละห้องเรียน 
       4.1.15 กิจกรรมตลาดนัดกู้โลก 
       4.1.16 กิจกรรมประกวดเขตพ้ืนที่สะอาด 
       4.1.17 กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
    4.2 กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียน 
    4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปลูกป่า,สร้างฝายน้ าล้น,เก็บขยะ,ปลูกหญ้าแฝก,
กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน,การอนุรักษ์ดิน
น้ า,อากาศ) 
    ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

4. ระยะด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 

 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  6,000  บาท 

 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  5,615  บาท 

 5.3 คงเหลือ    จ านวน   385   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 

 สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 6.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ 
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 6.2 สามารถกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ

ขยะ การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีให้กับ

นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 

 6.3 สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

จัดการบริหารขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 6.4 นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

       - จากการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียน

ทิ้งขยะได้ถูกที่ และน ามาจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองได้ รวมถึงการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลด

ปริมาณขยะ และลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมได้ จากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero 

Waste School อย่างต่อเนื่องท าให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะเป็น

แบบอย่างที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และได้ก าหนด

เป็นฐานการเรียนรู้ คน 3R ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน

การด าเนินงาน 

 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

                   7.2.1  นิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

          7.2.2  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
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 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

       7.3.1  ภาระงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีมาก ท าให้เวลาที่จะใช้ในการ

เตรียมกิจกรรมและเวลาในการคิดกิจกรรมที่จะด าเนินการมีน้อย 

      7.3.2 การด าเนินงานขาดการต่อเนื่อง เนื่องจากมีงานอ่ืนมาแทรก 

      7.3.3 เกิดโรคระบาดโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ 

          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

                               

                                 

                               
 
 
 

 

ลงชื่อ                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : เยาวชนไทยหัวใจกตัญญ ูสานต่อท่ีพ่อท า 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

รวมถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการปฏิบัติคุณค่าของความรักท่ีบริสุทธิ์ 

1.2 เพ่ือให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต และร่วม  

    เติมเต็มคุณค่าสู่สังคมให้น่าอยู่ 

 1.3 เพ่ือสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา   
             ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 1.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุม้กัน

ในการด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 1.5 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 
 1.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1  นักเรยีนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 สามารถพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 

  2.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 สามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ 

  2.1.3 นักเรียนแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญูมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชน

รุ่นใหม่ ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร้อยละ 80 

  2.1.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ ร้อยละ 80 
 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
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  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความกตัญญูและความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการ
ปฏิบัติคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ 
  2.2.2 นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

  2.2.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักและมีความรักและเห็น
คุณค่าในตนเอง 
  2.2.4 นักเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เกิดแรงบันดาลใจ มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้
ประสบความส าเร็จในชีวิตและร่วมเติมเต็มคุณค่าสู่สังคมให้น่าอยู่ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย
และคณะ 2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการจัดค่ายอบรมแกนน าเยาวชนไทย
หัวใจกตัญญู โตไปไม่โกง ห่างไกลยาเสพติด  
    3.2 กิจกรรมเปิดประต ูกนร.(รับน้องม.1 และม.4) เข้า
สายรหัสและเข้าสู้รั้วน้ าเงินเหลือง 
    3.3 สายสัมพันธ์ครอบครัว (พ่ีรหัสน้องรหัส) ปี 3 
    3.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต (ส่งเสริมความเป็น
มนุษย)์ กับสายสัมพันธ์ครอบครัว 
     3.5 แกนน า ( เพียวเลิฟ  (Pure Love) “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  
    3.6  SMART LEADER CAMP “ส่งเสริมจริยธรรม 
สร้างผู้น าที่เสียสละ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6  
    3.7 กิจกรรมสะสมความดี (สมุดความดี) 
    3.8 กิจกรรมประกวดขวัญใจ กนร. (วันวาเลนไทน์)   
    3.9 กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต   
    3.10 กิจกรรม Happy Family day   
    3.11 กิจกรรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู   
    3.12 กิจกรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ไทย   



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 171 
 

    3.13 กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ #ดีเก่งกล้า #CanDo 
#NBIYouthClub 

  

 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    6,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    6,000   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      -       บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถส่งเสริมความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อแม ่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการปฏิบัติคุณค่าของ

ความรักท่ีบริสุทธิ์ให้แก่นักเรียนได้ 

6.2 นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต และร่วมเติมเต็ม 

คุณค่าสู่สังคมให้น่าอยู่ 

 6.3 สามารถสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 6.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการ

ด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 6.5 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

 6.6 นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
   - เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี มีทักษะชีวิต มีความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรม และสติปัญญา ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ  มีภาวะ
ผู้น า เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    
     7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   7.2.1  นิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    7.2.2  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 

            7.2.3  ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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  7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
- ปัญหาและอุปสรรค คือการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการจัดกิจกรรมได้  
  7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 

 
 
 
 
 

  ลงชื่อ                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                   (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)  
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
           โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถทักษะวิชาการ 

2. เป้าหมาย 
2.1  เชิงปริมาณ 
 2.1.1  นักเรียนทั้งหมด 
 2.1.2  นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน  
 2.1.3  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.1.4  นักเรียนที่เป็นตัวแทนภาค 

2.2 เชิงคุณภาพ 
 2.2.1  นักเรียนมีทักษะวิชาการท่ีตนเองสนใจเพิ่มมากข้ึน 
 2.2.2  นักเรียน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และภาคเหนือ เพ่ือแข่งขันระดับชาติ  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 3.1  จัดการเรียนการสอนและแสวงหาความสามารถ ตลอดปี 
การศึกษา 2563 

ครูผู้สอน 
ความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3.2  คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทักษะ 
ระดับที่สูงขึ้น 
 3.3 นักเรียนฝึกซ้อมทักษะวิชาการ 
 3.4  นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ 
 3.5  สรุปและประเมินผล มี.ค. 2564 นายดนัย ปานศรี 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   7,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     200  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   6,800  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถทักษะวิชาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 6.1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สมัครแข่งขัน

รายการ 
ร่วมแข่งขัน 
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม ตัวแทนเขต 

-ไม่มีแข่งขัน-       
            

               6.2 ระดับชาติ ภาคเหนือ  

ตัวแทนเขต
รายการ 

ร่วมแข่งขัน 
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม ชนะเลิศ 

-ไม่มีแข่งขัน-       
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - นักเรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
        7.2.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนอกเวลาเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
        7.2.2 น าประสบการณ์ไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -ระดับโรงเรียนครูผู้สอนและนักเรียนยังคงฝึกทักษะในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ

นอกเวลาเรียนสม่ าเสมอ 

           7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  
 
 
 
 

 

                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

 
ชื่อโครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ฯ  
   1.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ท้องถิ่นจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      - นักเรียนทุกคนร้อยละ 100 

2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง  

       2.2.2 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัดจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียงได้  
       2.2.3 นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  

จั่นแก้ว -ประชุมวางแผน 

-เสนอโครงการ 

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

- สืบหาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 

- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  

ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ  
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กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป  

     
4. ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มด าเนินการเมื่อ 15 มีนาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  5 เมษายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  100,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    95,720   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     4,280   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

- นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100 

ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

การเข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษา 

สังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึกหวงแหนแหล่งเรียนรู้/

ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้  

- นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการโครงการไปทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การเข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษา 

สังเกต 

 
7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           7.1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึกหวงแหนแหล่งเรียนรู้/ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและ 

จังหวัดใกล้เคียงได้  

 7.1.2 นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการโครงการไปทัศนศึกษาฯไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้         
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    7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
            7.2.1 ระยะเวลาที่จัดช้าเนินนานเพราะเหตุโรคระบาด 
            7.2.2 เกิดปัญหานักเรียนบางคนไม่ได้ทัศนศึกษาเพราะเกิดเหตุ วาตภัยฤดูร้อน 

    7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
            7.3.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19) 
            7.3.2 กิจกรรมล่าช้า 

    7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 
ทัศนศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร 

                           
 

ทัศนศึกษาจังหวัดพิจิตร 

                               
 

 

    ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid 19)  
1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
         1.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีหน้ากากป้องกันการแพร่กระจาย 
         1.3 เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเสริมสร้างภูมิป้องกันให้กับบุคลากร 
         
2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ  
                 2.1.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเฟสชิวป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
                 2.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล้างมือ มีทีล่้างมือพอเพียงกับนักเรียน  และบุคลากร
ร้อยละ 100                   
         2.2  เชิงคุณภาพ 
                2.2.1 นักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
                2.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
                        อยู่ในระดับ ดีมาก  
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
          3.1 จัดหาเฟสชิวให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
          3.2 จัดหาหน้ากากอนามัยส าหรับนักเรียนที่ลืมเอามาและส าหรับผู้เข้ามาติดต่อสถานศึกษา 
          3.3 มีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองที่เข้ามาในสถานศึกษา 
          3.4 ร่วมมือกับ อสม. หมู่ 3 และหมู่ 15 คัดกรองนักเรียน 
          3.5 ชื้ออุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  กรกฎาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ 9 เมษายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   60,630   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    13,795  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    46,835  บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
   6.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเฟสชิวป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
           6.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล้างมือ มีทีล่้างมือพอเพียงกับนักเรียน และบคุลากร  
             6.3 นักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
             6.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

7. สรุปผลในภาพรวม 
       7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
    7.1.1 นักเรียนและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันร้อยละ100 
              7.1.2 มีเจลล้างมือตลอดปีการศึกษา 
              7.1.3 มีที่ล้างมือเพ่ิมข้ึนพอเพียงกับจ านวนนักเรียน 
     7.1.4 การแบ่งจ านวนในแต่ละห้องให้มีระยะห่าง 
7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           7.2.1 ความตระหนักของนักเรียนเวลาอยู่ร่วมกัน 
           7.2.2 ผู้ปกครองที่มาติดต่องานบางท่านไม่เอาหน้ากากอนามัยมาต้องเตรียมหน้ากากอนามัยเผื่อ 
7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
           7.3.1 ความตระหนักของนักเรียนเวลาอยู่ร่วมกัน 
           7.3.2 ผู้ปกครองที่มาติดต่องานบางท่านไม่เอาหน้ากากอนามัยมาต้องเตรียมหน้ากากอนามัยเผื่อ 
 

7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

      
 
 

    ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ   
      (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

 
ชื่อโครงการ : การจักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1. วัตถุประสงค์ 
             1.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการหรือสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตพอเพียง 
              1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิกรรมหรือโครงงานที่มุ่ง
แก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง 
              1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
              1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืชในโรงเรียนในท้องถิ่น 
              1.5 เพ่ือพัฒนาครูบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ หรือสะ
เต็มศึกษา(STEM Education) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่บุคลากรโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ทุกคน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถการจักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
              3.1 การจักการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              3.2 จัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ หรือสะเต็มศึกษา(STEM Education) ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              3.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืชในโรงเรียนในท้องถิ่น 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 เมษายน 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  25,000 บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  12,647  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน  12,353  บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
           6.1 นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           6.2 สร้างเครือข่ายครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ใน             
4 สหวิทยาการหรือสะเต็มศึกษา(STEM Education) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตพอเพียง 
           6.3 นักเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้บูรณาการสะเต็ม (STEM Education)  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - - ระยะเวลามีข้อก าหนดจากสถานการณ์โรคระบาด  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                    - - ด้านงบประมาณ 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

การท าแนวป้องกันไฟ 

 

 

 

    ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

 
ชื่อโครงการ : บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
 

1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยีให้มีความสามารถ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 

       1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่

ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 

       1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
 

2. เป้าหมาย 
        2.1 เชิงปริมาณ 
             2.1.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” จ านวน 12 คน 

            2.1.2 นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน ร้อยละ 70  

           2.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

          2.1.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 20 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 

       2.2  เชิงคุณภาพ 

           2.2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 

           2.2.2 นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน 

           2.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

เพ่ิมข้ึน            



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 183 
 

          2.2.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  อยู่ในระดับดีมาก  
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  

 

มี.ค. 2563 

พ.ค. 2563 

นางสาววาริณี หอมหวล 

และครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์,  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ 

    1.1 ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน  

บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2563 

    2.1 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว สะเต็มศึกษา   

    2.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวสะเต็มศึกษา 

    2.3 การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ตามแนว 

สะเต็มศึกษา   

    2.4 ค่ายสะเต็มศึกษา Learning Math and Science 

through STEM Activties. 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  

ตลอดปีการศึกษา 2563    3.1 มีการติดตามผลจากการด าเนินงาน   

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 2563     4.1 ประเมินผลการด าเนินงาน 

    4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 พฤษภาคม 2563   เสร็จสิ้นเมื่อ  1 เมษายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    9,252  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      748  บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
     - จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดของ โครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM 
Education”ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่า กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ คือ มีการจัดหาสื่อและอุปกรณ์
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครู
เทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา“STEM” และมีการ
แข่งขันทักษะตามแนวสะเต็มศึกษา ของนักเรียนในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และขยายผลการ
ด าเนินงาน โครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education”ของโรงเรียน เข้าสู่ โรงเรียนเครือข่าย โดย
จัดการแข่งขันตามแนว สะเต็มศึกษา ในวันเปิดโลกวิชาการโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี มีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM”ได้  ท าให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะ 4 Cs ได้แก่ การท างานร่วมกัน การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค์ มีการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็น
พ้ืนฐาน ออกมาเป็นชิ้นงาน  ผลิตภัณฑ์ หรือ โครงงานได้ และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น มากกว่าร้อยละ 2 ตามท่ีตั้งเปา้หมายไว้ ส่วนการศึกษาดู
งานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว สะเต็มศึกษา และค่ายสะเต็มศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID – 2019) มีการแพร่ระบาด 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
       7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
            - นักเรียนมีทักษะ การท างานร่วมกัน การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค์  มี
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
เป็นพื้นฐาน ออกมาเป็นชิ้นงาน หรือ โครงงานได้  
 

       7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
             - จัดกิจกรรมไม่ครบตามรายละเอียดที่เขียนในโครงการ ขาดการด าเนินงานบางกิจกรรม เช่น 
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  ค่ายสะเต็มศึกษา Learning Math and 
Science through STEM Activties   
      7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
             - ไม่สามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์วิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ (S)  เทคโนโลยี (T)  วิศวกรรมศาสตร์ 
(E)  คณิตศาสตร์ (M)  มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา“STEM” ได้ทุกหน่วยการ
เรียนรู้เนื่องจาก จ านวนบุคลากร อุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ ไม่เพียงพอ 
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       7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
             1)  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563   

     - การแข่งขันการยิงจรวดขวดน้ า ประเภทยิงแม่นย า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 
     - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน แบบปล่อยอิสระ ตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

            2) กิจกรรมเปิดโลกวิชาการโรงเรียน  เด็กอวดดีปี 5  เกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563   
             - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ร่มพยุงไข่ 
 

 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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 ภาพกิจกรรม 

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาววาริณี  หอมหวล) 
 

การบูรณาการสะเต็มศึกษากับกจิกรรมเปิดโลกวิชาการ เด็กดวดดีป ี5 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดี ศรีรัชมังคลาภิเษก 
1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้และด้านศีลธรรม ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.2  เพ่ือสร้างเครือข่ายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

1.3  เพ่ือขยายเครือข่ายคนดีศรีรัชมังคลาภิเษกไปสู่โรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
รัชมังคลาภิเษก 

 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 แกนน าเยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนละ 6 คน  

2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
          2.2.1 แกนน าเยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้และด้านศีลธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

                    2.2.2 เกิดเครือข่ายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน             
            3.1 กิจกรรมโครงการคุณธรรม 
            3.2 กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
            3.3 กิจกรรมโครงการอาชีพ 
            3.4 กิจกรรมประชารัฐ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม  2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม  2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  5,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน       -    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน  5,000   บาท 
6. ผลการด าเนินงาน  
       6.1 มีการจัดเตรียมโครงการต่างๆ แต่ต้องงดการน าเสนอกิจกรรม 
       6.2 บางกิจกรรมได้น าเสนอในภาคกิจกรรมที่มีโอกาสน าเสนอเช่น โครงการคุณธรรม โครงการอาชีพ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
          7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
                  7.1.1 นักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกคุณลักษณะในศตวรรษ  
ที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้และด้านศีลธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  7.1.2 นักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โครงการคุณธรรม 
โครงการอาชีพ 

7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
            - 
          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
        7.3.1 งบประมาณ 
                 7.3.2 ระยะเวลา 
 

           7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

  โรงเรียนประชารัฐ โครงการ  Connext  ED 

              

 
   

    ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ   
      (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 80 เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากร รู้จักหวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีจิตส านึก เข้าใจถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ของทรัพยากร รู้จักหวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะท างานในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
3. จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน ดังนี้  

        4.1 ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 
        4.2 ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา 
       4.3 ท าและติดป้ายรหัสพรรณไม้ 
        4.4 ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน 
        4.5 ท าผังแสดงต าแหน่งต้นไม้ 
        4.6 ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
        4.7 บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
        4.8 ท าตัวอย่างพรรณไม้ 
        4.9 เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุปกับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกในแบบศึกษาพรรณไม้ 
        4.10 จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ 
 4.11 ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
        4.12 ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 
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        4.13 จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
5. สรุปและประเมินผลด าเนินงาน 
6. น าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  กุมภาพันธ์ 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  10,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    3,395  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    6,605  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
   - ได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา หลังอาคารเรียน 1 และได้ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา พร้อมซ่อมแซมป้าย
พรรณไม้ที่ช ารุดและท าใหม่ทดแทน ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ และท าตัวอย่างพรรณไม้บางส่วน ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และ
นักเรียน ร้อยละ 80 มีจิตส านึก และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร รู้จักหวงแหน และรู้จัก
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิต โดยจัดปลูก
ตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม และใช้ในการจัดการเรียนการสอน บูรณาการกับสาระการเรียนรู้
ต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานต่างๆให้ชัดเจน และในการก าหนดกลุ่มนักเรียนแกนน า
ควรเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีภาระงานไม่มาก เพราะกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ต่อเนื่อง มีการบันทึกข้อมูลต่างๆของพรรณไม้ในโรงเรียน ดังนั้นกลุ่มนักเรียนแกนน าต้องเป็นกลุ่มที่มีเวลากับ
กิจกรรมนี้ 

7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ 
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดเท่าที่ควร ด้วยระยะเวลาการด าเนินงานได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวัน
เปิดเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องควบคุม ดังนั้นควรวางแผนการ
ด าเนินงานให้เป็นระบบและชัดเจน จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับวิชาที่สอนในบางรายวิชา 
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7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 กิจกรรมส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกข้อมูลพรรณไม้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               ลงชื่อ                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสุภาวดี  พุฒจาด) 
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