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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 98.25 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายวิชาการ 
1. ส านักงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดการเรีนการสอน 
 
 
 

 
- ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ได้รับบริการและความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง  
- วัสดุ สื่อและนวัตกรรมมีเพียงพอใน
การสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
- ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและมี
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   - 
 
 
 
 
 
 
                    - 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
- วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  
เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและ
จุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและ
รายสาระ ได้ด าเนินการตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 
- เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัด
ประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 
ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระได้อบรม 
ศึกษา ด้านการประเมินผล
ตลอดเวลา 
- นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู ได้
นิเทศติดตามครูผู้สอนตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

 
- ครูทุกคนเข้ารับการพัฒนา
ตนเองได้ครบร้อยละ 100 
- ครูทุกคน ได้ใช้สื่อ/สร้าง
นวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบออนไลน์และออนไซต์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
- พัฒนาทักษะด้านการคิด
ค านวณให้แก่ผู้เรียนให้สูงขึ้น 
- ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 ท าให้การเรียน
การสอนเจอปัญหาอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนบ้าง
บางครั้ง 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์
เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
ใช้ท างาน สร้างสื่อการเรียนการ
สอน ถ่ายเอกสาร ท าใบงานให้แก่
นักเรียน 
- ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 ท าให้การเรียน
การสอนเจอปัญหาอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนบ้าง
บางครั้ง 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์
เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
ใช้ท างาน สร้างสื่อการเรียนการ
สอน ถ่ายเอกสาร ท าใบงานให้แก่
นักเรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทย  ได้รับความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  น าความรู้ และ
ประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาสูงขึ้น  นักเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก  ได้เรียนรู้และได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  60% เนื่องจากปี
การศึกษา 2564 เจอกับสถานการณ์
โควิด -19 จึงท าให้การด าเนินงาน
ต้องเว้นระยะห่างและรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทยและนักเรียนได้รับความรู้
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
- นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 
70  
- ในปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

- ทางด้านการอ่าน การเขียน 
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การสรุปใจความเรื่องราว ความ
เข้าใจในเนื้อหา การสื่อสาร
เชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ความคิดแนว
ใหม่การสื่อสารที่น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
- ปีการศึกษา2564 เจอปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้
ต้องงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมจึง
ให้นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน 
หรือส่งผลงานเข้าประกวดทาง
ออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมที่มี
ผลเสี่ยงต่อนักเรียน  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกส าหรับใช้ท างาน 
ถ่ายเอกสาร ท าใบงานให้กับ
นักเรียน 
 
- ครคูวรพัฒนาเทคนิคการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน การ
จัดการเรียนการสอนในบาง
รายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เนื่องจากมี
การจัดกิจกรรมนอกเหนือวาระ 
ท าให้เวลาตามปฏิทินที่ก าหนดไว้
ไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ 
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6. กลุ่มกสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
7. กลุ่มสาระสุขศึกษา  
และพลศึกษา 
 
 
 
8. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
 
 
 
 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- ด าเนินการส าเร็จบางกิจกรรมใน
โครงการเนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 
 
 
 
 
- เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็ม
ความสามารถ 
 
 
- นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มากกว่า ร้อยละ 80 
- นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากกว่า 
ร้อยละ 80 
 
- นักเรียนมีความสามารถในการคิด
เป็น  เรียนรู้วิธีการคิด  วิเคราะห์
ปัญหา แก้ปัญหาเป็น  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความกล้า
แสดงออกในทางท่ีถูกต้องมีระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารได้เพ่ิมมากข้ึน  และมี
ผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น  มีผลการประเมินระดับชาติ
สูงขึ้น   
 

- ควรพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนให้มีเพียงพอในแต่
ละระดับชั้นเรียน 
- บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป 
และกิจกรรมเสริมภายนอก
โรงเรียนก็มีเยอะ 
 
- บางกิจกรรมท าไม่ได้ ได้มีการ
ดัดแปลง 
- ปัญหาเรื่องหนังสือมาไม่ครบท า
ให้นักเรียนได้ไม่พร้อมกัน 
 
- เพ่ิมรูปแบบการเรียนการสอน
การปฏิบัติอย่างหลากหลาย 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอนและ
จ านวนชั่วโมง  เนื่องจากตาม
โครงสร้างหลักสูตรเดิมมีจ านวน
ชั่วโมงในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนน้อย  
โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ใน
แผนการเรียนอาชีพ ธุรกิจ 
- ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ช้ามาก  การใช้สื่อมัลติมีเดียไม่มี
ความทันสมัย  ไม่ทันเหตุการณ์  
มีความติดขัด 
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10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ (งานช่าง/คหกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ (งานเกษตร) 

และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  
สื่อการเรียนมีความทันสมัย เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
- เป็นหลายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
คุณภาพการเรียนและทักษะวิชาใน
การท างานเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
ถนัดของตนเองเป็นวิชาที่จัดให้มีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายลงมือปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค  ท าให้หลาย
กิจกรรมต้องงด  อาทิ  กิจกรรม
วันคริสต์มาส  กิจกรรมทัศน
ศึกษา  เป็นต้น 
- เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการกล้า
แสดงออกให้กับนักเรียนให้มาก
ขึ้น 
 
- ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเพ่ือ
จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ควร
มีความต่อเนื่องและเพียงพอ
เพ่ือให้สิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้
ในแต่ละกิจกรรม 
- งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อ
การจัดกจิกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมจะส่งผลให้
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
- ระบบการเรียนส่วนใหญ่เป็น
การเรียนออนไลน์ นักเรียนไม่
สามารถปฏิบัติงานได้เท่าที่ควร 
 
- ก าหนดและวางแผนการปฏิบัติ
เพ่ือหลีกเลี่ยงและสอดคล้องกับ
กิจกรรมหลักของโรงเรียน เช่น 
การระบาดของโรคโควิ 19 กีฬา
จังหวัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน การเข้าค่ายพักแรม และ
กิจกรรมที่จัดระหว่างเรียน เพ่ือ
นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริง ทันเวลา 
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12. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนได้ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องในด้านต่างๆ  
- โรงเรียนได้ประสานขอความ
ช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
- นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต 
ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทางสังคม 
และทักษะ ทางวิชาการ ตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ใน IEP ของ
แต่ละบุคคล  
- การจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวม
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
- เกิดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 
- นักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  และส่วนรวม เกิดทักษะ
อาชีพ  มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ความกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจใน
สิ่งที่ท า  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการกล้า
แสดงออกให้กับนักเรียนให้มาก
ขึ้น   เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 
- บุคลากรยังขาดทักษะ
กระบวนการท างานที่ชัดเจน    
การท างานเชิงระบบยังไม่ดี
เท่าท่ีควร  ควรมีการส่งเสริม
ศักยภาพในการจัดการให้มากขึ้น   
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13. ทวิศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน(สอร.) 
 
 
 
 
 
15. งานนิเทศและบริการทาง
การศึกษา 

- สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ  
- สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา  
- เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
- ไม่มีนักเรียน ครูที่ปรึกษา ขอยืม
เพ่ือการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการ
มีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
- กลุ่มอาชีพยังมีเงินที่รับจากการ
สนับสนุนโครงการประชารัฐ 
- เงินทุนไม่สูญหาย เพราะต้องคืน 
 
 
- โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่
มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีส่วนร่วม 
- ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีส่วนร่วมในระบบการ
นิเทศภายใน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

- เป็นโครงการที่รองรับเรียนจบ
แล้วมีงานท าให้กับผู้เรียน ผู้เรียน
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 
- ควรจัดให้มีโครงการต่อเนื่อง
ควรจัดให้มีโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
- กระตุ้นให้ครู นักเรียน ยืมเงิน 
- เงินของโครงการเมื่อยืมแล้ว
นักเรียนต้องส่งคืน เมื่อสิ้นสุด
กิจกรรม/โครงการ บุคลากรและ
นักเรียนต้องน าส่งคืนเงินยืม กรณี
ท ากิจกรรมแล้วขาดทุนยุ่งยากต่อ
การรายงาน 
 
- จัดท าระบบการนิเทศภายในที่
เป็นระบบและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 
19 
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16. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. แนะแนวการศึกษา 
 

- ปีการศึกษา2564 นักเรียนเข้าใช้
ห้องสมุดเป็นจ านวนน้อย เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19  จึงท าให้
โรงเรียนต้องรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ 
- ปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
รวมทั้งปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถวาง
แผนการเรียน  การศึกษาต่อ  การ
ประกอบอาชีพ  การด าเนินชีวิตได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ และความถนัดของ
ตนเอง 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3 
และ ปีที่ 6 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง 
ชุดความรู้ เราสร้างลูก ลูกสร้างตน 
 
 
 
 

- จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้
บริการยืมหนังสือในห้องสมุด
เฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
- ควรมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้
สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เน็ตและ
เครื่องปริ้นเตอร์ 
- ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 
- จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้
บริการยืมหนังสือในห้องสมุด
เฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
- อยากให้ห้องสมุดมีหนังสือ
ส าหรับนักเรียนค้นคว้าจ านวน
มากขึ้น เช่น นวนิยาย หนังสอื
การ์ตูน 
- อยากให้ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์
สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เน็ตและ
เครื่องปริ้นเตอร์ 
 
- เพ่ิมกิจกรรมทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียน 
- จัดกิจกรรมได้ไม่ครบ เพราะ
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ 
ไวรัส โควิด-19 
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18. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

19. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

20. การรับนักเรียนปีการศึกษา 

2565 

- ครูรายงานผลการสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาการ  (PLC) 

- สรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

 

- ครูรายงานผลการด าเนินการตาม 

กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- สรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

- การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

 

- นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ

ได้รับการศึกษาภาคบังคับ มีที่เรียน

และเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม  และนักเรียนที่จบชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียน

เดิมและโรงเรียนอ่ืนได้รับการศึกษา

ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเข้า

เรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม

นโยบายของโรงเรียนไกรในวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก 

                - 

 

 

 

 

 

 

- ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 
2565 เพ่ือต่อยอดและพัฒนาวิจัย
ในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางทั้งออนไลน์และเสียงตาม
สายที่หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน
ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
เกี่ยวกับวิธีการสมัคร 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้
ก าหนดการต่างๆในการรับ
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง  ท า
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่
ติดตามการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนผ่านเว็บไซต์หรือเพจ 
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21. การวัดผลประเมินผลการเรียน

และทะเบียนนักเรียน 

 

- นอกจากนี้เนื่องจากท่ีประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
สถานศึกษา  ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน และแผนการรับ
นักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน โดย
เปลี่ยนแปลงจ านวนห้องในการรับ
สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จาก 4 ห้องตามโครงการเป็น 3 ห้อง 
เพ่ือความเหมาะสม 
- สามารถรับนักเรียนทั้งหมดที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการ
และนอกเขตบริการ และนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งใน
โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืน ให้มทีี่
เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมในรูปแบบออนไลน์ซึ่ง
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 
 

- สถานศึกษามีระบบทดสอบเพ่ือ
ประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น  ได้รับ
การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับท่ีมีมาตรฐานสากล  มีระบบ
การวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน 
- นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการ
เรียน(ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน 
- ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

 

เฟสบุ๊คของโรงเรียนเกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ก าหนดการและวิธีการสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดระบบสารสนเทศให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
- ระบบอินเทอร์เน็ต  ที่ควรมีการ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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22. จัดระบบคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
23. กีฬาสีภายใน 
 
 
 
 
 

- ครูผู้สอนได้รับการก ากับ/นิเทศ
เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรม

อ านวยความสะดวกในการบันทึกผล

การเรียน 

- มีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อน

พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

- การจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุก
ด้าน  บุคลากรร้อยละ  100 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

- นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่งและมี
ความสุข  ครูผู้สอนสามารถจัดการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง
ถูกต้อง  พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ  และบุคลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  และการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
- เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็ม
ความสามารถ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- ครูผู้สอนมีการพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ที่สนองตาม
ศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย 
- การขาดแคลนบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บางกิจกรรมท าไม่ได้ ได้มีการ
ดัดแปลง 
- ควรจะเป็นการจัดกิจกรรมใน
ภาคเรียนที่ 1 
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24. สถานศึกษาพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ 

25. พัฒนาระบบแผนงานและ

งบประมาณ 

 

 

 
 

26. พัฒนาการเงินและบัญชี 

- จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

บริบทของโรงเรียน 

- มีการบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ และ

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน 

 
 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน บาง
โครงการไม่ได้จัดกิจกรรม 
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

การศึกษา 2564  ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 

- การปฏิบัติงานระบบงานการเงิน 

การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตาม

หลักการบริหารงบประมาณและ 

ระเบียบของทางราชการ เป็น

ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส จึง

จัดระบบการท าหลักฐาน การรับ – 

จ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ทุก

ประเภทด าเนินไปอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบของกระทรวง และสามารถ

ตรวจสอบได้ และสามารถอ านวย

ความสะดวกให้แก่บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนได้ดีขึ้น ส่งผลให้คณะครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

- กิจกรรม 
- ไม่ครบทุกฐาน เพราะเวลา
จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บางโครงการเพราะงบประมาณ
ไม่พอ และมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องด าเนินการ 
- จัดสรรงบประมาณ 
 
 

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานการเงิน  
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่การเงิน 
อาจท าให้งานเบิกจ่ายล่าช้าไป
บ้าง 
-ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้ลง
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ในโครงการ เช่น 
เครื่องปริ้นเตอร์  ไม่ครอบคลุม 
ท าให้ระหว่างการปฏิบัติงาน เกิด
ความช ารุด ความเสียหายของ 
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27. พัฒนางานระบบและสินทรัพย์ 

 

 
 
 
  
 

28. ธนาคารโรงเรียน 

มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ

ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

ถูกต้องตามระเบียบและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสูด และสามารถใช้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นไป

ตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2564 

 

- ด าเนินการส าเร็จตามโครงการ
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
- การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติได้ตาม
โครงการ 
 

 
 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
โครงการธนาคารโรงเรียน และมีเงิน
ออมกับธนาคาร โรงเรียน  
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็น
เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเข้าใจ
ระบบธนาคาร และ ปฏิบัติงาน
ธนาคารเบื้องต้นได้อย่างมีระบบ 
- นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการ
ประหยัดและการออม  
- นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

อุปกรณ์เกิดขึ้น ท าให้จัดซื้อไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ควรพัฒนาสื่ออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีให้ทันสมัย / เวลาไม่
เอ้ือต่อการท างาน 
- บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป
คาบว่างไม่เอ้ือต่อการท างาน
เอกสาร 
 
- กิจกรรมส่งเสริมการออม เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการ
ออมเงินของตนเองในรูปแบบของ
งานเขียนและการวาดภาพระบาย
สี ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการออม และมี
นิสัยรักการออม 
- สัปดาห์ส่งเสริมการออม เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนได้รู้จัก
ประโยชน์ของการออม มีเงินเก็บ
ไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น โดยจดั
รณรงค์เก่ียวกับการออม 
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ฝ่ายงานบุคคล 
29. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
- ครูเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้
สื่ออินเตอร์เน็ต แพลตฟอร์มในการ
จัดการเรียนการสอน ได้ครบ ร้อยละ 
100 และสามารถน าไปติดต่อสื่อสาร
และใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
จริง ร้อยละ 100 
- ครูได้รับการพัฒนาความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนกฎ    
ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
2561 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  
- ครูได้รับความรู้เพ่ิมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA สายงาน
การสอน (ว 9/2564) จากวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญ โดยตรง 
- ครูได้รับความรู้เพ่ิมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งงานเพื่อรับการ
ประเมินโดยผ่าน Padlet 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษกทุกคน                         

 
- เพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน 
- ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 บางกิจกรรมต้อง
ยกเลิก เช่นการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
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30. การด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

31. ส่งเสริมระเบียบวินัยและ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ร้อยละ 100 
- งานในฝ่ายบุคคลเป็นระบบและ

เป็นปัจจุบัน 

- ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 

- ได้ด าเนินการตามแผนงานทุก
ระดับชั้น 
- นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ 
 
 
- นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก มีวินัย มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของ
ชุมชนและประเทศชาติ 
- เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ลดน้อยลง ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บางโครงการนักเรียนบางห้อง

เข้าไม่ถึงกิจกรรม 

- ปัญหานักเรียนบางห้องเข้าไม่ถึง

กิจกรรม 

 

- ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 
- ให้ครูที่ปรึกษาติดตามผลการ
บันทึกคะแนนในสมุดบันทึกความ
ดีของนักเรียนแต่ละห้องทุก
สัปดาห์ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการท าความ
ดี 
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32. ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน - นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วม

กิจกรรมในการดูแลปกครองภายใน

โรงเรียนตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุข นักเรียนได้

เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้

สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ

หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็น

ผู้น า และผู้ตามในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง นักเรียนได้

รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วม

ท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับ

ความคิดเห็นของคนอ่ืน 

 

- นักเรียนจะเข้าใจว่าการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ
การเลือกตั้งผู้แทนอย่างเดียว ให้
ความรู้ว่าการเลือกตั้งเป็นส่วน
หนึ่งของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคต่างๆคือ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนักเรียนจะเข้าใจว่า
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง
ผู้แทนอย่างเดียว ให้ความรู้ว่าการ
เลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาคต่างๆคือการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- ครูที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการนี้ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ 
- นักเรียนมีจ านวนมากอาจมีคน
ที่ไม่เข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตย 
- ท าความเข้าใจชี้แจ้ง หน้าที่ให้
ครูแต่ละคนรับทราบ 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขให้กับนักเรียน 
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33. TO BE NUMBER ONE 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

34. งานพัฒนาการบริหารทั่วไป 

     (ธุรการ) 

 

 

 

 

 

 

 

35. อาคารสถานที่ สาธาณูปโภค 

และสิ่งแวดล้อม 

 
 

36. งานอนามัยโรงเรียน 

 

 

 

 

37. งานประกันภัยนักเรียน 

- เป็นโครงการเลือกในกิจกรรม

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

- บุคลากร/หน่วยงาน ได้รับการ

บริการ สนับสนุน ส่งเสริม 

ประสานงานและอ านวยการ ให้การ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

- ระบบการจัดเก็บ สะดวกต่อการ

สืบค้น 

 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- อาคารสถานที่ต่าง ๆพร้อมใช้ 
 
- เป็นการสร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
- มีจุดเน้น จุดแก้ไข 
 
 
 
 
- นักเรียนและบุคลากรได้รับการ
คุ้มครอง 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
มีหลักประกันเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
  
 
 

- เป็นโครงการต่อเนื่อง 
- เป็นการพัฒนาตามแบบและ
การพัฒนาการตามรูปแบบ 
 

 
- การท าลายเอกสารเมื่อหมดอายุ 
- จัดท าบัญชีหนังสือรับ เพ่ือรอ
รับการจ าหน่ายเมื่อหมดอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ควรเพิ่มงบประมาณและ
บุคลากร 
 
 
- ควรมีขอบเขตจ ากัดและมีจุดยืน
จ าเพราะ                                                                         
- ปัญหา และอุปสรรค มีมาแก้ไข
ตลอดเวลา 
 
 
- เชิญตัวแทนบริษัทประกันภัยมา
ให้ความรู้คณะครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ในเรื่องของความ
คุ้มครอง และขั้นตอนการเอาเบี้ย
ประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
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38. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39. ปรับปรุงระบบเสียง และ
บริการโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 

40. ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

- นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซื้อ

สินค้าในราคาถูก  มีนิสัยรักการ

ประหยัดและอดออม มีความซื่อสัตย์

สุจริตและรู้จักคุณค่าของเงิน เข้าแถว

ซื้อของตามล าดับใครมาก่อนมาท่ี

หลัง ตามคิว 

 

 

 

 

 
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี ใช้กับการ
เรียนการสอน และให้บริการแก่
บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
- โรงเรียนได้รับความพึงพอใจด้าน

การบริการจากผู้ขอใช้บริการ 

 

- โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถ

ใช้งานได้ ใน ระดับดีเยี่ยม  

- โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

เพ่ิมเติมในจุด ต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยง

ครบ ในระดับดีเยี่ยม  

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้อง

วงจรปิดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ใน

ระดับดีเยี่ยม 

- นักเรียนบางคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มักรักษาอาการด้วยตนเองท าให้
ไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามท่ีควร
จะได้รับ 
 

- ส่งเสริม ควบคุมวิธีการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามหลักการ
สหกรณ์ 
- สมาชิกทุกคนได้รับผลประโยชน์
ตามหุ้นซึ่งตนลงทุน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนซื้อสินค้าใน
ราคาถูกใช้เงินโดยประหยัดอด
ออม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รู้จักคุณค่าของเงินและรู้จักเรื่อง
การลงทุนอันเป็นแนวทาง ในการ
ด ารงชีพต่อไป 
 
 
 

- ส ารวจความต้องการ และความ
พึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

- เพ่ิมเติมกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมบริเวณโรงเรียน 
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41. งานผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. สถานศึกษาปลอดภัย 
   

- นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึง

พอใจผลการ บริหารการจัด

การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 

 

- ให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  
ประสานงาน และอ านวยการ  ให้
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น 
บริการน้ าดื่มบรรจุขวดในกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน บริการน้ าดื่ม
บรรจุขวดให้แก่ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ ในกิจกรรมต่างๆ 
- นักเรียน ได้ดื่มน้ าบรรจุขวด 
สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก 
- สามารถด าเนินกิจกรรมโดย
งบประมาณของโครงการเอง 
 
- คร ูนักเรียน บุคลากรโรงเรียน ไกร
ในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจการรักษา 
ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่าง
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
- ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มา
ติดต่อราชการทุกคน ได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- การขอความอนุเคราะห์น้ าดื่ม
กระทบต่อการผลิตไม่ทัน 
- เวลาการผลิตของนักเรียนตรง
กับเวลาเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมด้านการเข้ามามีส่วน
ร่วมและบทบาทของ
คณะกรรมการให้เด่นชัดและเป็น
รูปธรรม 
- ต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนว่า
ในช่วงเวลาต่างๆจะด าเนิน
กิจกรรมใดถึงจะเหมาะสม 
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43. งานลูกจ้างและพนักงาน
บริการ 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
44. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
45. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
 
 
46. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุว
กาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

- อาคาร สถานที่ เป็นระเบียบ
สวยงาม และปลอดภัย เพ่ือ
ให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตลอดเวลาและยาม
ค่ าคืนโรงเรียนได้รับการป้องกันภัย 
 
 
- ระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนา เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษาในระดับ
ดี แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมได้ไม่ครบทุกกิจกรรม 
- ลูกเสือได้ร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
 
 
 
- นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยม
ที่ดีงาม  ได้เรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

- การมอบหมายงานเร่งด่วนเป็น
อุปสรรคต่องานประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
- ความเสถียรของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  
- งบประมาณไม่พอกับการติดตั้ง
ระบบเครือข่าย เพราะราคาของ
อุปกรณ์เครือข่ายไม่คงที่ จึงเป็น
ปัญหาต่อการประเมินราคา 
- ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งาน 
 
 
- เวลาการจัดกิจกรรมมีน้อย
เกินไป 
- ควรจัดกิจกรรมให้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
- ครูผู้สอนมีการพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ที่สนองตาม
ศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย  โดยการเข้ารับการ
อบรม  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจ
ในการจัดกิจกรรม 
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47. พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) 
 
 
 
 
48. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. เปิดโลกวิชการ 

 
 
 
 
- ความมีระเบียบวินัย เชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
- นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษกได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนทุกคน 
- เป็นโครงการที่มีความส าคัญในยุค
ปัจจุบัน เพราะสังคมปัจจุบันนักเรียน
จะขาดสังคมของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ดังนั้นการมีกิจกรรมที่ช่วงส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์จึงมีความจ าเป็นอย่าง
มาก  
- ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 4 ดาว 
 
- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โควิด 19  โดยการน าเสนอผลงาน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แบบออนไลน์ โดยท าเป็นคลิปวีดีโอ 
 

- เวลา  และกิจกรรมสอดแทรก  
รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 
-รด.ปี 2, 3 งดการฝึกภาคสนาม
ในพ้ืนที่ฝึก เนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 แต่หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร จัดเรียน
ออนไลน์ ทดแทน 
 
- นิเทศ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
- ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
- น ากิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการ
ร่วมกัน  
- ปัญหาและอุปสรรค คือการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโควิท 19 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้
ครบทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
น าเสนอกิจกรรมให้หลากหลาย 
ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มากข้ึน 
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50. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

- 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 บุคลากร และ
นักเรียนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนทิ้งขยะ 
ได้ถูกท่ี และน ามาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิม

รายได้ให้กับตนเองได้ รวมถึงการน า 

- เกิดโรคระบาดโควิด 19 ท าให้

เกิดปัญหาในการตัดสินใจว่าจะ

ด าเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่ 

 

- การนิเทศ ติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 
- ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
- งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของการด าเนินงานไม่
เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
- ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งหมด 
เนื่องจากการขาดผู้เชี่ยวชาญ 
- การเกิดโรคระบาดโควิด- 19 จึง
ท าให้การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
 
-  นิเทศ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
-  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
-  ภาระงานของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีมาก ท า
ให้เวลาที่จะใช้ในการเตรียม
กิจกรรมและเวลาในการคิด
กิจกรรมที่จะด าเนินการมีน้อย 
-  การด าเนินงานขาดการ
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีงานอื่นมา
แทรก 
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52. เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู สาน

ต่อที่พ่อท า 

ขยะกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปริมาณ

ขยะ และลดมลพิษให้กับ

สภาพแวดล้อมได้ จากการ

ด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอด

ขยะ Zero Waste School อย่าง

ต่อเนื่องท าให้โรงเรียนได้รับการ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลงานแนว

ปฎิบัติที่ดี Good Practice และเป็น

โรงเรียนแกนน าตามโครงการวิจัย 

หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแนวทางการ

มีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ของสถานศึกษา” กรณีศึกษา การท า

ดินพร้อมปลูกจากขยะอินทรีย์ 

 

- เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดี มีทักษะชีวิต มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และสติปัญญา 
ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ  
มีภาวะผู้น า เป็น คนดี คนเก่ง คน
กล้า รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกัน มีจิตอาสา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นิเทศ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
- ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
- น ากิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการ
ร่วมกัน  
- ปัญหาและอุปสรรค คือการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโควิด- 19 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้
ครบทุกกิจกรรม 
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จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

53. ส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

54. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
 

 

 
 

 

 

55. การป้องกันพ้ืนฐานในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

56. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 

 

- นักเรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นักเรียนให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมดี 
- จุดเด่นของโครงการภาคเช้าเป็น

รวมกิจกรรม  ภาคบ่ายเป็นทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

- มีกิจกรรมมากมายหลายตัวชี้วัด 
- จุดตรวจมีพร้อมพอต่อการเชื่อมโยง 

 

 

- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็น
แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ 
ที่มีชีวิต โดยจดัปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม และ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน บูรณา
การกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

- ส่งเสริมความเป็นเลิศ ในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนอก
เวลาเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
- น าประสบการณ์ไปพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
- ระดับโรงเรียนครูผู้สอนและ
นักเรียนยังคงฝึกทักษะในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนอก
เวลาเรียนสม่ าเสมอ 
 
- จุดควรพัฒนาที่วัดควรมีจุดให้
ความรู้โดยมีวิทยากรแนะน า 
 
 
 
 
 
- ยังมีผลการตรวจออกมาเป็น
บวกบางคน 
 
 
 

- ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานต่างๆให้ชัดเจน และใน
การก าหนดกลุ่มนักเรียนแกนน า
ควรเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีภาระ
งานไม่มาก เพราะกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง มีการบันทึก
ข้อมูลต่างๆของพรรณไม้ใน
โรงเรียน ดังนั้นกลุ่มนักเรียนแกน
น าต้องเป็นกลุ่มท่ีมีเวลากับ
กิจกรรมนี้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการและ 

จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  - เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดเท่าที่ควร นักเรียนไม่
สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่าง
เต็มที่ เพราะมีการเปิดเรียนใน
รูปแบบออนไลน์สลับออนไซต์ 
และต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึง
ควรวางแผนการด าเนินงานให้
เป็นระบบและชัดเจน จัดกิจกรรม
โดยบูรณาการกับวิชาที่สอนใน
บางรายวิชา 
 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 1.75 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการและ 
จุดเด่นของโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

57. บูรณาการสะเต็มศึกษา 
“STEM Education) 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อโควิด-19 ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
เป็นไปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
ท าให้ไม่ได้ด าเนินโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา “STEM 
Education” ตามก าหนดการหรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 

- ไม่ได้ด าเนินโครงการ บูรณาการ
สะเต็มศึกษา “STEM 
Education” ตามก าหนดการ 
เพราะเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 
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ฝ่ายวิชาการ 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก...............................................................) 
 
ชื่อโครงการ : ส านักงานบริหารวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือเป็นแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคคลากรทางการศึกษา       
      1.2 เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อและนวัตกรรมให้เพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เป้าหมาย 
      2.1 เชิงปริมาณ   
            2.1.1 ร้อยละ 80 ของวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดหา   
            2.1.2 ร้อยละ 80 ของสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงานวิชาการได้รับการซ่อม 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
           2.2.1 ระดับคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในห้องวิชาการ  
           2.2.2 ระดับคุณภาพของห้องบริหารงานวิชาการมีสภาพดี อ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 64 

นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์ 

2 แต่งตั้งคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 64 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 3.1 จัดหมวดหมู่งานธุรการ 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 มิ.ย.64 - 31 ม.ีค.65 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 65 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 65 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 28 มีนาคม 2565 
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    4,990   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน        10   บาท  
 
6. ผลการด าเนินงาน  
     6.1 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับบริการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง  
     6.2 วสัดุ สื่อและนวัตกรรมมีเพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
 - 
    7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม  
 - 
   7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 ปัญหา อุปสรรค - 
 ข้อเสนอแนะ - 
   7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 - 
 
    
 
    ลงชื่อ                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมงานจัดการเรียนการสอน 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
 1.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 1.3 เพื่อให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 1.4 พัฒนาศักยภาพครูและการจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
  2.1.1 ร้อยละ 98 ของครูที่ได้รับการอบรม/สัมมานาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอน 
  2.1.2 ร้อยละ 100 ของผู้สอนในสถานศึกษาใช้หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.1.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  2.1.4 ครูร้อยละ 95 ได้รับการนิเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ    

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 64 

นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์ 

2 แต่งตั้งคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 64 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 3.1 จัดหมวดหมู่งานธุรการ 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค.65 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 65 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 65 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 28 มีนาคม 2565 
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    2,690      บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     2,310     บาท  
 

6. ผลการด าเนินงาน  
 ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น      

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
  - 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม  
  - 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ปัญหา อุปสรรค - 
  ข้อเสนอแนะ - 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  - 
 
    
 
                                                         ลงชื่อ                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

  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  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 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 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 2.0  ขึ้นไป 
  2.2.2  นักเรียนร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
  2.2.3  คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 – 31 พ.ค. 64 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1.วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและ
จุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
2. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 

1 มิ.ย. 64 – 30 
เม.ย. 65 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 32 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
  ประเมินผลการด าเนินงาน 1 - 30 เม.ย. 65 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
   1. สรุปผลการจัดท าโครงการ  
   2. รายงานผลการด าเนินโครงการ  
   3. ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

1 - 30 เม.ย. 65 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2564   เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2565  
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   95,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   96,669   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   -1,669    บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 - วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐาน
และรายสาระ ได้ด าเนินการตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 - เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระได้อบรม 
ศึกษา ด้านการประเมินผลตลอดเวลา 
          - นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู ได้นิเทศติดตามครูผู้สอนตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - ครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเองได้ครบร้อยละ 100 
  - ครูทุกคน ได้ใช้สื่อ/สร้างนวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบออนไลน์และออนไซต์ อย่างเต็มศักยภาพ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  -  พัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณให้แก่ผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้การเรียนการสอนเจอปัญหาอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนบ้างบางครั้ง 
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       - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับใช้ท างาน 
สร้างสื่อการเรียนการสอน ถ่ายเอกสาร ท าใบงานให้แก่นักเรียน 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
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 ภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

               
       ภาพการท า PLC เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

           
 
  
 
 
 
                                                                           
ภาพการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

    ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ   
        (นางสาววิวรรธนี  ยอดโปร่ง) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
1. วัตถุประสงค์ 
       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                   นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลี่ยตามเกณฑ์ (เพ่ิมข้ึน) 
             2.2 เชิงคุณภาพ 
                  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
               

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

เม.ย. 64 
มิ.ย. 64 

 
นางสาวพธู  ทองดี 
 นางสาวสุธา  มั่นค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตลอดปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.4 กิจกรรมสัญจร 
-  ประกวดเขียนเรียงความเก่ียว 
กับยาเสพติด โรคเอดส์ 
พัฒนาห้องสาระภาษาไทย จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การผลิตสื่อ  ฯลฯ 

      

3.ขั้นติดตามผล (ChecK) 
4.สรุปผลการด าเนินงาน           มีนาคม 65 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน     45,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     2,0000   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     2,5000   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
                   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย  ได้รับความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  น าความรู้ และประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาสูงขึ้น  นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เรียนรู้และได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  60% เนื่องจากปีการศึกษา2564 เจอกับสถานการณ์โควิด -19 จึงท าให้การด าเนินงานต้องเว้นระยะห่าง
และรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยและนักเรียนได้รับความรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
         - ทางด้านการอ่าน การเขียน ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสรุปใจความเรื่องราว 
ความเข้าใจในเนื้อหา การสื่อสารเชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ความคิดแนวใหม่การสื่อสาร
ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
            - ปีการศึกษา2564 เจอปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้ต้องงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมจึงให้
นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน หรือส่งผลงานเข้าประกวดทางออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมที่มีผลเสี่ยงต่อนักเรียน  
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        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับใช้
ท างาน ถ่ายเอกสาร ท าใบงานให้กับนักเรียน 
 

 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
     
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
                                   
                                                ลงชื่อ                         ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                 (นางสาวพธู ทองดี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ   
                 เทคโนโลย ี
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1.เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70  
 1.2. เพื่อค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
             1.3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             1.4. เพื่อจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70  
               2.1.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรวม เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
   2.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                     2.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
3.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการก าหนดรายละเอียด 
3.2 วางแผนการด าเนินงาน 
3.3 เตรียมการในการด าเนินงาน 
3.4 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 39 
 

3.5 กิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรบุคคลภายนอก 

3.6 กิจกรรมซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

3.7 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3.8 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.9  กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
3.10 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ (Coding) 
3.12 ตรวจสอบ  ประเมินผล  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เดือนมีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  140,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    66,087   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    73,913   บาท  

6. ผลการด าเนินงาน  
       6.1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70  
       6.2. ในปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET)    กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
                6.3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                6.4. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        6.5  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ (Coding)  ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        นักเรียนได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งครูผู้สอนมีบทบาท กระตุ้น แนะน า 
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้
เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 
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 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห ์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การ
จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
นอกเหนือวาระ ท าให้เวลาตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ไม่เป็นตามที่วางแผนไว้  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ในปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่แพร่ระบาด 
อย่างหนักในชุมชน ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาทิเช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ (Coding)   
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

 การจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ลงชื่อ                             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                             (นางสุภาวดี   พุฒจาด) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก.....................................................) 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงจากประสบการณ์จริง 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาได้ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ       นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน 
 2.2 เชิงคุณภาพ      นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 - มีการเตรียมการและวางแผน 
 - ด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 
 - ติดตามประเมินผล 
 - สรุปผลการด าเนินการ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน    เริ่มด าเนินการเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ เดือนมีนาคม 2565 
    การด าเนินงานในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ  
                  5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ     จ านวน    45,000  บาท 
                  5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง                จ านวน     9,805   บาท 
                  5.3 คงเหลือ         จ านวน   35,195  บาท 
6. ผลการด าเนินงาน    ด าเนินการส าเร็จบางกิจกรรมในโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

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

             
 

 
     ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ 
 
 

                                            ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางพิกุล  เจ็กอยู่) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายโดยเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆ 
 1.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 1.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 1.4  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 
 1.5  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
 1.6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 1.7  เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
  

2. เป้าหมาย  
        2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาเดิม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน 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. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
และบุคลากรกลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. ประชุมวางแผน 
2. จัดครูลงตามตารางสอน 
3. ควบคุมนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์     

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1. ท าแผนปฏิบัติการสอน โครงสร้างการสอน 
2. จัดหาและบริการสื่อการสอน การสอนด้วยเทคโนโลยี 
3. สร้างกรอบภาระงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ทันสมัย 
4. นิเทศติดตามการเรียนการสอนของคณะครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
5. PLC ภายในกลุ่มสาระสัปดาห์ละ1 ครั้ง 
6. ออกแบบประเมินผลนักเรียนด้านการพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล 
7. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา และการเข้าร่วมการ
แข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
1. ประเมิลจาก SGS 
2. สรุปงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- แฟ้มสะสมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 
4.  ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  15 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    50,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    37,192   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    12,800   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
      - เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 45 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
  7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
         - นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          - บางกิจกรรมท าไม่ได้ ได้มีการดัดแปลง 
  7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         - ปัญหาเรื่องหนังสือมาไม่ครบท าให้นักเรียนได้ไม่พร้อมกัน 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  ที่สูงขึ้น 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ 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 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
1. คัดเลือกนักเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ 

พ.ค. 64 นายวรวิทย์   
ไกรกิจราษฎร์ 
นายเคียง  ช านิ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พ.ค. 64 

3. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 64 
ขั้นปฏิบัติ (DO) 
4. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 

ตลอดปีการศึกษา 64 

5. กิจกรรมปฏิบัติดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 64 
ขั้นติดตามผล (CHECK) 
6. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา 64 

ขั้นสรุปรายงานผล (ACTION) 
7. สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 65 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   40,000  บาท  
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   15,565  บาท   
 5.3 คงเหลือ    จ านวน   24,435  บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากกว่า ร้อยละ 80 
 6.2 นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากกว่า ร้อยละ 80 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  7.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสาระศิลปะสูงขึ้น 
  7.1.2 นักเรียนได้รับทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากยิ่งขึ้น 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  7.2.1 เพ่ิมรูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  7.3.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
     
 
 
 
 
 
                   กิจกรรมดนตรี                                                 กิจกรรมศิลปะ 
 
 
 

     ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
   โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก........................................................) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคิด  วิเคราะห์แก้ปัญหาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความกล้าแสดงออก 
 3.  เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ  ด้าน 
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 5.  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีการพัฒนา  สามารถรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  และไทยแลนด์ 4.0  
 

2. เป้าหมาย 
  2.1  เชิงปริมาณ   
         นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน    410 คน   
  2.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างน้อย  70  %    
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ไม่มีติด 0  ร    
  3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  และสื่อการ
เรียนมีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  4.  นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ หรือ  ONET  สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 
ร้อยละ  3  
 3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
  1.  ประชุมครูเพื่อศึกษาปัญหา 
  2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  3.  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 3.1  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะการคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย   
 3.2  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
 3.3  Enjoy  English  กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันอังคาร 
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 3.4  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก  ตามวันส าคัญต่าง ๆ  ด้วยการประกวด  การจัดนิทรรศการ
ป้ายนิเทศ 
 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 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  30  มีนาคม 2565 
     เป็นการเสร็จ   ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน   70,000  บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   24,149  บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   45,851  บาท 
 

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

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น  มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น  และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดี  สื่อการเรียนมีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนให้มากข้ึน  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -  เพ่ิมรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนชั่วโมง  เนื่องจากตามโครงสร้างหลักสูตรเดิมมีจ านวน
ชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนน้อย  โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในแผนการเรียนอาชีพ ธุรกิจ 
  -  ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนช้ามาก  การใช้สื่อมัลติมีเดียไม่มีความทันสมัย  ไม่ทัน
เหตุการณ์  มีความติดขัด 
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  -  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ท าให้หลายกิจกรรมต้องงด  อาทิ  กิจกรรม
วันคริสต์มาส  กิจกรรมทัศนศึกษา  เป็นต้น 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางเกษร  ฟักรักษา) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานคหกรรม/งานช่าง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกในการท างาน 

 2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนที่เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.1.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการ   
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อด าเนินงานตามโครงการ  
 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินการพัฒนา ,จัดท าหลักสูตร คู่มือ กิจกรรม 
รายละเอียด เนื้อหา ก าหนดวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ก าหนดสถานที่ในการอบรมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ด าเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 5. สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     ตลอดปีการศึกษา 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   30,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   29,536   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน       464   บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนที่เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ 100 % 
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 เชิงคุณภาพ 
  2.1.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นหลายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนและทักษะวิชาในการท างานเป็นอีก
วิชาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเองเป็นวิชาที่จัดให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายลง
มือปฏิบัติจริงและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเพ่ือจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมีความต่อเนื่องและ
เพียงพอเพ่ือให้สิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเตมิจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
             - รายวิชาการงานอาชีพและกิจกรรมทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับจากโครงการ เพ่ือเกิดทักษะกระบวนการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
  
 
  
  
 
 
    ลงชื่อ                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               (นางวิภา    เจริญกุล) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก........................................................................ ......) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร) 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (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 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000      บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน              9,312     บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน                 688    บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
3.2 จัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 
3.3 คัดเลือกนักเรียนฝึกทักษะเพ่ือแสดงความรู้ความสามารถในงาน 
     ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

3.4 สรุปและแสดงผลงานนักเรียนวันเปิดโลกวิชาการ เม.ย. 65 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ตาราง 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1, 2) 

ชั้น รายวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคะแนน (คน) ผลการ
เรียน 
เฉลี่ยร้อย
ละ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

 ภาคเรียนที่ 1            
3/2 ง23206การเลี้ยงไก่ไข่1 29 18 6 2    2  1 80.48 
3/3 ง23206การเลี้ยงไก่ไข่1 19 6   1  2 10   67.53 
4/2 ง31208การจัดสวนถาด 21 15  3 1  1 1   77.48 
4/3 ง31208การจัดสวนถาด 22 18 1  1   2   83.14 
 ภาคเรียนที่ 2            
1/2 ง21205การปลูกผักสวนครัว1 26 19 2 2 3      82.31 
1/3 ง21205การปลูกผักสวนครัว1 23 6 2 1 1 5 4 4   66.63 
2/1 ง22102การงานอาชีพ2 25 23 2        86.36 
2/2 ง22102การงานอาชีพ2 24 19 2 3       82.33 
2/3 ง22102การงานอาชีพ2 22 10 2 4 3 1 1 1   77.41 
4/2 ง31207การเลี้ยงไก่ไข่1 20 11 9        81.35 
4/3 ง31207การเลี้ยงไก่ไข่1 30 27 1 1 1      84.13 
รวม 261          79.01 
 สรุปผลการเรียนร้อยละ 100 ได้เกรดไม่ต่ ากว่า 3.5 
6.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
 ตาราง 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ม.1-6 จ านวน 11 ห้องเรียน 

รายการ คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 ประการ 
ระดับผลการประเมินร้อยละ 

1 2 3 
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์   100 

(261คน) 
 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 
3 มีวินัย 
4 ใฝ่เรียนรู้ 
5 อยู่อย่างพอเพียง 
6 มุ่งม่ันในการท างาน 
7 รักความเป็นไทย 
8 มีจิตสาธารณะ 
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 6.3  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 ตาราง 3  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

รายการ ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับผลการประเมินร้อยละ 

1 2 3 
 ระดับชัน้ ม.1-3 (7 รายวิชา)    

1 สามารถคัดสรรค์สื่อ ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศ
ฯ 

 16.12 
(30) 

83.8 
(156) 

2 สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
3 สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ

ฯ 
4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิดแง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
5 สามารถสรุป อภิปราย ขยายแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
 ระดับชั้น ม.4-6 (4 รายวิชา)    
1 สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ฯ 4.30 

(4) 
6.45 
(6) 

89.25 
(83) 2 สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อฯ 

3 สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านฯ 
4 สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้ฯ 
5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลฯ 

 
7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   ก าหนดและวางแผนการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงและสอดคล้องกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน เช่น การ
ระบาดของโรคโควิ 19 กีฬาจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมที่จัดระหว่าง
เรียน เพื่อนักเรียนได้ปฏิบัติได้จริง ทันเวลา 
 

 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -ไม่มี-  
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          7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

            
    

     
 

     
            
 
 
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
   โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
   โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก........................................................) 

ชื่อโครงการ :  พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนรวม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  
 2. เพ่ือประสานขอความช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใด ทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง
สังคม และทักษะ ทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล  
 4. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 5. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

2. เป้าหมาย 
   2.1 เชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆทุกคน ได้รับการจัดการศึกษา ตามโครงการอย่าง 
เหมาะสม  
  2. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความ 
สะดวก สื่อ บริการและอ่ืนใดทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
  2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรยีนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆมีพัฒนาการด้านคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต, ทักษะ
ทางสังคม ทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 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 าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา   กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  การผลิตไม้
กวาดดอกหญ้า  การฝึกวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์  การวาดรูประบายสี 
     7.  นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  1  มิ.ย. 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 15 มี.ค. 2565 
     เป็นการเสร็จ   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 
 1.  โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  
 2.  โรงเรียนได้ประสานขอความช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
 3.  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง
สังคม และทักษะ ทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล  
 4. การจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 5. เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และส่วนรวม 
เกิดทักษะอาชีพ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความกล้าแสดงออก  มีความม่ันใจในสิ่งที่ท า  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนให้มากข้ึน   เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  บุคลากรยังขาดทักษะกระบวนการท างานที่ชัดเจน    การท างานเชิงระบบยังไม่ดีเท่าที่ควร  
ควรมีการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการให้มากขึ้น   
 

     ลงชื่อ                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 
 

ชื่อโครงการ : ทวิศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  
 2. เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา  
 3. เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนม.ปลายสายทวิจ านวน 150 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  
  2.2.2 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะ
เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                    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.2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
    2.1 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโปรแกรม
ทวิศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรมทวิ
ศึกษา 

2564  

    2.3 กิจกรรมการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษาไปยัง
วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรงและวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 

 

    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 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   56,600   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   65,400   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   -8,800  บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
   สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  
 2. สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา  
 3. เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นโครงการที่รองรับเรียนจบแล้วมีงานท าให้กับผู้เรียน ผู้เรียนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม  - 
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  - 
 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 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (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. 2564 นายดนัย ปานศรี 
3.2 รวมกลุ่ม น าเสนอโครงการ ต้นภาคเรียน ครูประจ าชั้น 
3.3 เสนอขอยืมเงินโครงการ สอร. ต้นภาคเรียน ครูประจ าชั้น 
3.4 ด าเนินตามโครงการ/กลุ่ม ตลอดปีการศึกษา ครูประจ าชั้น 
3.5 การนิเทศโครงการ/กลุ่ม ตลอดปีการศึกษา ครูประจ าชั้น 
3.6 สรุปโครงการและส่งคืนเงินยืม เม.ย. 2564 ครูประจ าชั้น 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   65,604      บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน                   0      บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   65,604      บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 -ไม่มีนักเรียน ครูที่ปรึกษา ขอยืมเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน 
 -กลุ่มอาชีพยังมีเงินที่รับจากการสนับสนุนโครงการประชารัฐ 
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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 
  เงินของโครงการเมื่อยืมแล้วนักเรียนต้องส่งคืน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ บุคลากรและ
นักเรียนต้องน าส่งคืนเงินยืม กรณีท ากิจกรรมแล้วขาดทุนยุ่งยากต่อการรายงานงาน 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  -ไม่มี- 
 
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก........................................................) 

ชื่อโครงการ : งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
              2. เพ่ือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
     3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              4. เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ครูที่เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. เป้าหมาย 
   2.1  เชิงปริมาณ   
            1. โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบและมีขั้นตอน 
            2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู้ 
            3. ครูทุกคนรับการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  
          2.2  เชิงคุณภาพ 
           1. รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก มีระบบและเป็น
ขั้นตอน 
            2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
            3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
      1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1. สร้างความตระหนัก และความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยอธิบายให้เข้าใจว่า การ
นิเทศภายใน  เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ช่วยเหลือครูให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน   
     3. ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องท า 
    4. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และประเมินความต้องการในการนิเทศและสรุปประเด็นส าคัญ  
น าเสนอคณะกรรมการนิเทศภายใน 
 ขั้นปฏิบัติ (DO) 
 1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน  เพื่อจัดท ากรอบและก าหนดกิจกรรมการนิเทศ  ตามประเด็นที่
ได้จากข้อ  1.4   
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     2. จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
     3.  ด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมการนิเทศในข้อ 2.1  โดยให้คณะครูเข้ามามีส่วนร่วม และเน้นความ
เป็นกัลยาณมิตร 
 ขั้นติดตามผล (Check) 
 1. ประเมินผลการด าเนินการนิเทศ  โดยคณะกรรมการนิเทศมีขอบข่ายของการประเมินดังนี้  
ประเมินผลการด าเนินงาน  พฤติกรรมการสอนของครู  พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  คุณภาพผู้เรียน ความ
พึงพอใจของคณะครู 
      2. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
     ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
น าผลที่ได้จากการประเมิน  แนวทางในการแก้ปัญหา  และข้อเสนอแนะ  มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เม่ือ  1  มิ.ย. 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 15 มี.ค. 2565 
     เป็นการเสร็จ   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 
 1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีส่วนร่วม 
          2. ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
       ครูทุกคนมีส่วนร่วมในระบบการนิเทศภายใน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       จัดท าระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19  

     ลงชื่อ                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
 1.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการศึกษาค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.3  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
                   นักเรียนโรงเรยีนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
          2.2  เชิงคุณภาพ 
                   นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียง 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

      

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

มี.ค.64 
ตลอดปี 2564 

 
 
 
 
 

ก.ค.64-เม.ย.65 
 
 

ก.พ.64 
พ.ค.64 

 
 
 
 

นางสาวพธู  ทองดี 
นางสาวสุธา  มั่นค า 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน      ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน      30,000      บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        5,425      บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      24,575      บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน 
     ปีการศึกษา2564 นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นจ านวนน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  จึงท าให้
โรงเรียนต้องรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดใน
รูปแบบออนไลน์ปีการศึกษา2564 นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นจ านวนน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  จึง
ท าให้โรงเรียนต้องรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
            -ปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการศึกษาค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านรวมทั้งปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
 

 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
          - จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการยืมหนังสือในห้องสมุดเฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
           - ควรมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เน็ตและเครื่องปริ้นเตอร์ 
 

 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
              - ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
              - จ านวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการยืมหนังสือในห้องสมุดเฉลี่ยต่อวันยังมีจ านวนน้อย 
    - อยากให้ห้องสมุดมีหนังสือส าหรับนักเรียนค้นคว้าจ านวนมากขึ้น เช่น นวนิยาย หนังสอื
การ์ตูน 
              - อยากให้ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สืบค้นสื่อทางอินเทอร์เน็ตและเครื่องปริ้นเตอร์ 
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 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      ลงชื่อ                             ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                          (นางสาวพธู ทองดี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : แนะแนวทางการศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1  ผู้เรียนรู้จักตนเองมากข้ึน ในด้านความรู้ความสามารถ และความถนัดของตน 
     1.2  รู้จักโลกกว้างทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตน 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 าเนินชีวิตได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
                  ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง สังคม และเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง สามารถป้องกัน
ปัญหาหรือมีการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีและการส่งเสริมการพัฒนาการในทุกด้าน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ แนะแนว 
     - การรู้จักตนเอง 
     - โลกกว้างทางการศึกษา 
     - การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 
     - การยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
      - การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
     - โลกกว้างทางอาชีพ 
 3.2 แนะแนวการศึกษาต่อ 
 3.3 แนะแนวอาชีพ 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     1,800   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     8,200   บาท 
6. ผลการด าเนินงาน  
 - ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การด าเนินชีวิตได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
         - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3 และ ปีที่ 6 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง ชุดความรู้ เราสร้าง
ลูก ลูกสร้างตน  
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
        - เพ่ิมกิจกรรมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       - จัดกิจกรรมได้ไม่ครบ เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ ไวรัส โควิด-19 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  
 
 
 
 
                                              แนะแนวการศึกษาต่อ  
 
 
 
 
     
 
 
   วัดบุคลิกภาพและความเหมาะสมของอาชีพ 

           ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางศลิษา  ช านาญช่าง) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก............................................................................ ..) 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพ่ิมความ 
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  
 1.2 เพ่ือให้ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน 
ชั้นเรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกัน 
รับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน  
 1.3 เพ่ือให้ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น 
ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการ 
เรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป  
 1.4 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียน 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 
คิดเป็นร้อยละ 90    
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
1. ข้ันเตรียม (Plan) กรกฎาคม กลุ่มสาระ  

การเรียนรู้  
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาการ  (PLC)” 

กรกฎาคม 
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาการ  (PLC)” 

มีนาคม ฝ่ายวิชาการ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 รายงานผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  (PLC) มีนาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  (PLC) 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มีนาคม 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 10,000 บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   6,600 บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   3,400 บาท  
 

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1  ครูรายงานผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  (PLC) 
 6.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
  - 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม  
  - 
 

 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ปัญหา อุปสรรค - 
  ข้อเสนอแนะ – 
 

 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

        
 
 
 
          ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์)  
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 1.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัย 

2. เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ  
           2.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการด าเนินการ
วิจัยในชั้นเรียน  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 “การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน”  

มีนาคม ฝ่ายวิชาการ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 คน/ 1 เรื่อง/ 1 ปี
การศึกษา 

มีนาคม กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มีนาคม ฝ่ายวิชาการ 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

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

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
  การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม - 
 

 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ปัญหา อุปสรรค - 
  ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือต่อยอดและพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป  

                               
                          
      ลงชื่อ                         ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน  
 2. เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่นเข้าเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 ห้องเรียน 
  2. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 ห้องเรียน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายของโรงเรียน 
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100 
  2. โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  สายชล  สุกร 
   1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 
   2. ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2565 
   3. ก าหนดหน้าที่ภาระงานของคณะกรรมการ 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2564 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
   1. จัดประชุมเตรียมการของคณะกรรมการ และชี้แจงแนว
การด าเนินงาน 
   2.  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
   3.  จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์ม 
   4.  ด าเนินการรับนักเรียน 

มกราคม-มีนาคม 
2565 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
   1.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   2.  สรุปผลการด าเนินงาน 

เมษายน 2565 

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

เมษายน 2565 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ ตุลาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   3,000    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     900    บาท    
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   2,100    บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ มี
ที่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียนเดิม
และโรงเรียนอื่นได้รับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามนโยบาย
ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 นอกจากนี้เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา  ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน โดยเปลี่ยนแปลง
จ านวนห้องในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก 4 ห้องตามโครงการเป็น 3 ห้อง เพ่ือความ
เหมาะสม 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
สามารถรับนักเรียนทั้งหมดที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ และนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืน ให้มีที่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในช่องทางท้ังออนไลน์และเสียงตามสายที่หอกระจายข่าวในหมู่บ้านเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการสมัคร 
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 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ก าหนดการต่างๆในการรับนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลง  ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่ติดตามการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์หรือเพจ
เฟสบุ๊คของโรงเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับก าหนดการและวิธีการสมัคร 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

 
     การรับสมัครนักเรียน 
 

 
    การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
 
 
  
    ลงชื่อ                               ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            (นางสาวสายชล  สุกร) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 
ชื่อโครงการ : การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือให้มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
             2.  เพ่ือให้มีก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  
และด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 
             3. เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียน 
             4. เพ่ือให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา  และมีการ
วิเคราะห์  ปรับปรุง  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             5.  เพ่ือให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียน มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบสะดวกกับการน าไปใช้ มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
             6.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถให้การ
บริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก 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 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 งานรับนักเรียน 
       ขั้นเตรียม (Plan)   ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
       ขั้นปฏิบัติ (DO)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
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การด าเนินกิจกรรม  โดยการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการรับนักเรียน   ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการรับนักเรียน  และด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 
 งานทะเบียนนักเรียน 
        ขั้นเตรียม (Plan)  ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
         ขั้นปฏิบัติ (DO)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
        1. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน ที่มีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
       2. มีให้บริการได้ทันตามก าหนดเวลา 
       3. มีการเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย 
       4. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
 งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
       ขั้นเตรียม (Plan)  ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์
หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
       ขั้นปฏิบัติ (DO)  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
        1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
        2. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
        3. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 
 งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
      ขั้นเตรียม (Plan)  ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์
หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
      ขั้นปฏิบัติ (DO)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
      1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
      2. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
      3. ด าเนินงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ขั้นติดตามผล (Check) 
      รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ  และ
สรุปผลการด าเนินโครงการ  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
      ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  1 มิ.ย. 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ  15 มี.ค 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    207,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    157,057   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      49,943   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
          สถานศึกษามีระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น  ได้รับการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานสากล  มีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  1. นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน 
  2. ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
  3. ครูผู้สอนได้รับการก ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
  4. ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 
  5. มีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อนพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                    การจัดระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
           ระบบอินเทอร์เน็ต  ที่ควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
  - 
 
 
    ลงชื่อ                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก........................................................ ) 

ชื่อโครงการ : จัดระบบคุณภาพ  
1.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง  เต็มตามศักยภาพ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองได้ตามมาตรฐานการศึกษา   
 4. เพ่ือให้โรงเรียนประเมินตนเองภายในโรงเรียนและสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
 5. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 

2. เปา้หมาย 
  2.1  เชิงปริมาณ   
         ครูและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน    410 คน   
  2.2  เชิงคุณภาพ 
  1. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 95  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง  เต็มศักยภาพ  
และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 
  4. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 
 

 3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
 1. โรงเรียนจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบบริหารงาน    
   2. จัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศภายใน 
   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  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการนิเทศ  ตรวจสอบ  และติดตามผล 
 11. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ  
 12. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา  และรักษาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  1 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 15  มีนาคม 2565 
     เป็นการเสร็จ    ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา หลังก าหนดเวลา 

5.  งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน   4,000   บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     620   บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    3,380  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 
 

    ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 1.2 เพ่ือเป็นการคัดนักกีฬาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  จิตใจ อารมณ์ ที่ดี 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมทักษะในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 
 1.5 เพ่ือใช้เป็นกจิกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ          
        2.1.1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
        2.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ อารมณ์ 
ที่ด ี
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
  2.2.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  จิตใจ 
อารมณ์ ที่ดี ร้อยละ 80 
 

3. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- ประชุมวางแผนงาน 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

 นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
นายชวกร  นาคศิริ 
นายเอกราช  เกตุทอง 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
1. ท าค าสั่งปฏิบัติงานด าเนินงานตามแผน 
2. จัดกลุ่มสีแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.1 จัดเลือกประธานสี รองประธานแต่ละหน้าที่ 
   2.2 รองประธานด้านกีฬาจับสลากจัดการแข่งขัน 
   2.3 รองประธานด้านขบวนจับสลากการเดินการประชาสัมพันธ์ 
   2.4 รองประธานด้านการเชียร์น าเสนอรูปแบบการเชียร์ 
3. แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนแต่ละสี 
4. จัดแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
5. จัดการการแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล 
    5.1 กีฬาไทย ชักเย่อ วิ่งสามขา กินวิบาก แข่งขันลีลาศจังหวะตะลุง 
    5.2 กีฬาสากล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
เทเบิลเทนนิส เปตอง 
6. ส่งเสริมความรู้และจัดการแข่งขันกีฬาตามกติกาเป็นไปตามกฎกติกา 
7. คัดตัวนักเรียนที่มีความสามารถฝึกซ้อมกีฬาตามความสามารถ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- สังเกตและแบบประเมินกิจกรรม 
- การร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ 

  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- แฟ้มสรุปงาน 

  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  15 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   40,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   20,555   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   19,445   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
      - เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
         - นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเต็มความสามารถ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           - บางกจิกรรมท าไม่ได้ ได้มีการดัดแปลง 
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 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         - ควรจะเป็นการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1  
 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 

 

 
 

    ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบ 
                (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
         อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
    1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
    1.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      - ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกคนมีการจัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของโรงเรียน  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      - ครูและบุคลาการทางการศึกษาน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
       3.1 จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       3.2 จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของโรงเรียน 
       3.3 สร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่
อย่างพอเพียงในโรงเรียน/ชุมชน  
  

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    30,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        200   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     29,800  บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 - จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          - จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของโรงเรียน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
         - มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ และนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมทุกคน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
        - กิจกรรม 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       - ไม่ครบทุกฐาน เพราะเวลาจ ากัด 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
                                      
 
 
 
 
 
 
   ปรับปรุง  ฐานการเรียนรู้ศิลป์เป็นหนึ่ง (ดนตรีไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ปรับปรุง  ฐานการเรียนรู้ไข่ดีศรีรัชมัง 
 

    ลงชื่อ                        ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
               (นางศลิษา  ช านาญช่าง) 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า 
    1.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
    1.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
      2.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
      2.1.3 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 90 
      2.1.4 รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1 เล่ม 
 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
      2.2.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า 
      2.2.3 ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
     - ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการปฏิบัติงาน 
     - การพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ 
     - การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงาน 
     - การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
     - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   3,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   2,250  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     750  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
    - แผนปฏิบัติการโรงเรียน บางโครงการไม่ได้จัดกิจกรรม 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
                 - โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                 - จัดสรรงบประมาณ 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                  - ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางโครงการเพราะงบประมาณไม่พอ และมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องด าเนินการ 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             (นางศลิษา  ช านาญช่าง) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : พัฒนางานการเงินการบัญชี 
1. วัตถุประสงค์ 
          1.1 เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
          1.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 
  

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                2.1.1  ระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี 
        2.1.2  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได้
อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
          2.2 เชิงคุณภาพ 
                2.2.1 การปฏิบัติงานระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณและระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
                2.2.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  
 
 
มี.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

นางสาววาริณี  หอมหวล 
นางสาวเบญจวรรณ 
จันทร์เมือง  
นางสาววิวรรธนี ยอด
โปร่ง                         
นางสาวสุภาวดี ยอดยิ่ง 
 

    1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสพฐ. 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
    1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
    1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ 
    1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย 
ภาระงาน 

2.2  ด าเนินงานตามโครงการพัฒนางานการเงิน การบัญชี 

 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในโครงการ 

 ตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย 

 ตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
ตลอดปีการศกึษา 

2564 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด               
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

    4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
    4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ เมษายน 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน        5,000    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        3,400    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน        1,600    บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน  
            การปฏิบัติงานระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและ 
ระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส จึงจัดระบบการท าหลักฐาน การรับ – จ่ายเงิน  
การจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกประเภทด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของกระทรวง และสามารถตรวจสอบได้ และ
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ดีข้ึน ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด และสามารถใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 และ
มีการปฏิบัติงานระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบ
ของทางราชการ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส จึงจัดระบบการท าหลักฐาน การรับ – จ่ายเงิน การ
จัดซื้อ จัดจ้าง ทุกประเภทด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของกระทรวง และสามารถตรวจสอบได้ และ
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ดีข้ึน ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เกี่ยวกับการเงิน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
          1. อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานการเงิน  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่การเงิน อาจท าให้งานเบิกจ่ายล่าช้าไปบ้าง 
          2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้ลงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในโครงการ เช่น 
เครื่องปริ้นเตอร์  ไม่ครอบคลุม ท าให้ระหว่างการปฏิบัติงาน เกิดความช ารุด ความเสียหายของอุปกรณ์เกิดขึ้น 
ท าให้จัดซื้อไม่ได้ 
        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องลงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
          - 
 
 
    ลงชื่อ                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                   (นางสาววาริณี  หอมหวล) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  1.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน 
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ   
  มีจ านวนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ต่อการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์  และพร้อมอ านวย
ความสะดวกสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.2 เชิงคุณภาพ 
                งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และเป็นระบบอย่างถูกต้องมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
          - มีการเตรียมการและวางแผน 
 - ด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 
 - ติดตามประเมินผล 
 - สรุปผลการด าเนินการ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน    เริ่มด าเนินการเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ เดือนมีนาคม 2565 
    การด าเนินงานในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ  
                  5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ     จ านวน    5,000  บาท 
                  5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง                จ านวน    4,989  บาท 
                  5.3 คงเหลือ         จ านวน      11   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน     
    ด าเนินการส าเร็จตามโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

7. สรุปผลในภาพรวม 
            7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม    
                    การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติได้ตามโครงการ 
            7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                  ควรพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย / เวลาไม่เอ้ือต่อการท างาน 
            7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
                  บุคลากรมีภาระงานมากเกินไปคาบว่างไม่เอ้ือต่อการท างานเอกสาร 
             
 

           ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                       (นางพิกุล   เจ็กอยู่) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : ธนาคารโรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
        3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
      4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
      5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว๎ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
 

 2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
               1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน และมีเงินออมกับธนาคาร โรงเรียน  
               2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเข้าใจระบบธนาคาร และ ปฏิบัติงาน
ธนาคารเบื้องต้นได้อย่างมีระบบ 
  

 2.2 เชิงคุณภาพ 
               1. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและการออม  
               2. นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 
1. ประชุมวางแผนด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
เม.ย. 64 
พ.ค.. 64 

 
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง  
และ  คณะกรรมการด าเนินงาน
ธนาคารโรงเรียน 
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2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาปรับปรุงส านักงานธนาคาร
โรงเรียน 
จัดซื้อชั้นวางใบ ฝาก-ถอน 

 
 

เม.ย. 64 – พ.ค. 64 

กิจกรรมที่ 2 สุดยอดนักออม  
1. พิจารณานักเรียนที่มีการออมเงินประจ า 
2. มอบเกียรติบัตรให้สุดยอดนักออม 

 
พ.ค. 64- ก.พ. 65 

 

กิจกรรมที่ 3   สัปดาห์การออม 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น 
- ประกวดค าขวัญ 
- ประกวดเรียงความ 
- ประกวดวาดภาพ 
- ประกวดกระปุกออมสินท ามือ 
2. จัดสัปดาห์ส่งเสริมการออม 

 
 

ม.ค. 65  
 
 
 

ก.พ.65 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
     ประเมินผล 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 
ก.พ. 65 

 
มี.ค. 65 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ เมษายน 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน      2,700    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        -         บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      2,700    บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน  
              1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน และมีเงินออมกับธนาคาร โรงเรียน  
              2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเข้าใจระบบธนาคาร และ ปฏิบัติงาน
ธนาคารเบื้องต้นได้อย่างมีระบบ 
              3. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและการออม  
              4. นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
      - กิจกรรมส่งเสริมการออม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้สร้างสรรค์ผลงาน 
เกี่ยวกับการออมเงินของตนเองในรูปแบบของงานเขียนและการวาดภาพระบายสี ตามความเหมาะสมของแต่ 
ละระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการออม และมีนิสัยรักการออม 
     - สัปดาห์ส่งเสริมการออม เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รู้จักประโยชน์ของการออม มีเงินเก็บไว้
ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น โดยจัดรณรงค์เก่ียวกับการออม 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสงัเขป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ   
       (นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง) 
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ฝ่ายบุคคล 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานฝ่ายบุคคล 
    1.2 เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา     
    1.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา น ามาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน      
         พร้อมเทคนิคการสอนที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
    1.4 เพ่ือจัดท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    1.5 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    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 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมครูประชุมวางแผนการท างาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 

 
 
1 – 31 มีนาคม  2564 
1 – 31 มีนาคม  2564 

 
 
ผู้บริหาร 
นางแพรวนภา  เมฆตานี 
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2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วางแผนการจัดกิจกรรม 
2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

 
 
1 – 31 มีนาคม  2564 
ตลอดปีการศึกษา  2564 

 
 
ฝ่ายบริหาร 
คณะครูทุกคน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามประเมินผล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประเมินการด าเนินกิจกรรม 
3.2 สรุปงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
1 – 31 มีนาคม  2565 
1 – 31 มีนาคม  2565 

 
 
นางแพรวนภา  เมฆตานี 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   14,720   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    -4,720   บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
    - ครูเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอน ได้ครบร้อย
ละ 100 และสามารถน าไปติดต่อสื่อสารและใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ร้อยละ 100 
    - ครูได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนกฎ ก.ค.ศ. การ
เลื่อน  เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  
    - ครูได้รับความรู้เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA สายงานการสอน (ว 9/2564) จากวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ  
  โดยตรง 
     - ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีการอบรมออนไลน์ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
อบรม 
     - ครูสามารถอบรมช่วงใดก็ได้เพราะมีหลายสถาบันที่จัดอบรมและมีให้เลือกอย่างหลากหลาย 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนได้รับการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 ทั้งในการประชุมประจ าเดือน และ สื่อโซเชียลต่างๆ 
     - งานในฝ่ายบุคคลมีบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ได้งานที่เป็นระบบ  
     - ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
     - ครูได้รับรางวัลจากสถาบันหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าประกวด 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
    7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
           - ครูเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอน ได้ครบ 
ร้อยละ 100 และสามารถน าไปติดต่อสื่อสารและใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ร้อยละ 100 
          - ครูได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนกฎ ก.ค.ศ.  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  
         - ครูได้รับความรู้เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA สายงานการสอน (ว 9/2564) จากวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ โดยตรง 
        - ครูได้รับความรู้เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งงานเพ่ือรับการประเมินโดยผ่าน Padlet 
        - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคนได้รับการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 
        - งานในฝ่ายบุคคลเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
        - ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
  7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       - เพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน 
  7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
       - ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บางกิจกรรมต้องยกเลิก เช่นการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
  7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
     บ ารุงขวัญก าลังใจบุคลากร 
 

 
ต้อนรับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ต้อนรับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 
แสดงความยินดีต้อนรับบุคลากร 

 

 
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการประเมินครูผู้ช่วย เข้าสู่ต าแหน่ง ครู คศ.1 

 
 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 105 
 

 
แสดงความยินดีกับคุณครูที่จบการศึกษาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 

 

 

 

 
งานเกษียณมุทิตาจิต 
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แสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับรางวัล 

 

 
บุคลากรเข้ารับการอบรมการให้ความรู้แพลตฟอร์ม Padlet 

 

 
บุคลากรเข้ารับการอบรมการให้ความรู้กี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA สายงานการสอน (ว 9/2564) 
 

                        ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
            2.  เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการ
ท างาน รวมกัน มีร่องรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
            3. เพื่อพัฒนาการและความ ต้องการของผู้เรียนการดูแล ช่วยเหลือปัญหา เรื่องเพศใน โรงเรียน 
            4. เพื่อสนองนโยบายตาม พรบ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
และ พรบ.การคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
            5. จัดบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนทุกคน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                  1. ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        2. นักเรียนทุกคนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
เสมอภาค ตาม พรบ. คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                 3. เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
การท างาน รวมกัน มีร่องรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
                 4. เพื่อพัฒนาการและความ ต้องการของผู้เรียนการดูแล ช่วยเหลือปัญหา เรื่องเพศใน โรงเรียน 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
                 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการพัฒนา 
                 2. นักเรียนทุกคนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
เสมอภาค ตาม พรบ. คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 108 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
1. ประชุมวางแผน (PLC) 
2. เขียนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. เสนอโครงการ 

 และครูที่ปรึกษาทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1. ครูที่ปรึกษาส ารวจนักเรียนท าความรู้จักเป็นรายบุคคล 
2. การประเมิน SDQ  นักเรียน 
3. การประเมินสุขภาวะนักเรียน วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว 
4. การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนทุกคน 
7. ส่งต่อนักเรียนที่มีสภาพปัญหาด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์ ด้านความ
ปลอดภัย และคุ้มครองการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
8. เรื่องการจัดส่งเสริมทุนทรัพย์นักเรียนยากจน ขาดแคลน 
9. จัดกิจกรรมไหว้ครู ท าด้ายมัดข้อมือ /ปัจฉิมนิเทศนักเรียนเมื่อจบ
การศึกษา 
10. สรุปกิจกรรมที่ได้ท าตลอดปีการศึกษา 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินผลการท ากิจกรรม   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
แฟ้มสะสะสมงาน 

  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  15 พ.ค. 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มี.ค. 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    22,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    14,720   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     7,280    บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
    - ได้ด าเนินการตามแผนงานทุกระดับชั้น 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - บางโครงการรักนักเรียนบางห้องเข้าไม่ถึงกิจกรรม 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ปัญหานักเรียนบางห้องเข้าไม่ถึงกิจกรรม 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
    เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เกิดวาตภัย และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน             กิจกรรมเตรียมความพร้อม  
 

    ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
    1.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีวินัยที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ 
    1.3 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่อาศัย  

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน 425 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  มีวินัยที่ดี เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 รวบรวมปัญหาด้านวินัยนักเรียน 
  1.2 ประชุมคณะท างาน ก าหนดกิจกรรม 
  1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 2564 

นางสาวสุธา  มั่นค า 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
  2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
  3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 
  3.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2565 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
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      4,550   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน        450   บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน  
 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดี
ของชุมชนและประเทศชาติ 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนให้ลดน้อยลง ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชุมชนและประเทศชาติ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
            ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
            ให้ครูที่ปรึกษาติดตามผลการบันทึกคะแนนในสมุดบันทึกความดีของนักเรียนแต่ละห้องทุก
สัปดาห์ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท าความดี 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
                                     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
                                   กิจกรรม รด.จิตอาสาพัฒนาวัดประกาย 
 
 
   ลงชื่อ                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวสุธา มั่นค า) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
     ประมุข 
    1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
    1.3 เพ่ือให้นักเรียน สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือร่วมสังคม 
    1.4 เพ่ือให้นักเรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
        2.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 415 คน ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
        2.1.2. นักเรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2.1.3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
     2.1.4. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง     
  2.1.5. นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  2.1.6 คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย จ านวน 46 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1. นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.2.2  นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
    2.2.3. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง 
    2.2.4. นักเรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.2 ขอให้ครูทุกคนช่วยสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอย่างสม่ าเสมอในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนโดยสัมพันธ์กับวิชาที่สอน 
 3.3 เปิดรับสมัครประธานนักเรียนในรูปแบบพรรคการเมือง 
 3.4 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ 
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 3.5 ผู้สมัครประธานสภานักเรียนหาเสียง และประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคตัวเอง 
 3.6 เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (ออนไลน์) 
 3.7 เลือกประธานนักเรียนจากสมาชิกสภานักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง  
 3.8 ประธานนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพ่ือก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมี
ครูเป็นผู้ให้การศึกษา 
 3.9 ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง 
 3.10 สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มเมื่อ   17 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 

    เป็นการเสร็จ    ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา   หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน  3,600  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   จ านวน  1,400  บาท 
 5.3 คงเหลือ     จ านวน  2,200  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 415 คน ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  2. นักเรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
     4. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง     
  5. นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  6 คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย จ านวน 46 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
     2. นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
    3. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง 
    4. นักเรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้
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ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดย
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
นักเรียนจะเข้าใจว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งผู้แทนอย่างเดียว ให้ความรู้ว่าการ
เลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคต่างๆคือ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  7.3.1 ปัญหา  อุปสรรค 
          1. ครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
   2. นักเรียนมีจ านวนมากอาจมีคนที่ไม่เข้าใจในหลักการประชาธิปไตย 
        7.3.2 แนวทางแก้ไข 
          1. ท าความเข้าใจชี้แจ้ง หน้าที่ให้ครูแต่ละคนรับทราบ 
          2  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุขให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
             เปิดรับสมัครประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
      
      ปรับปรุงลานจอดรถตามโครงการหาเสียงไว้  ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดกิจกรรมปัจฉิมนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

 
 

    ลงชื่อ                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นายสุทธิพร จันทร์ฝอย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : TO BE NUMBER ONE 
1. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกัน
ตนเองได้ 
 2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
 3. เพ่ือให้สมาชิกชมรมมีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของ
ชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
   4. เพ่ือสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 

 2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
                  1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
                 2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีศักยภาพและคุณภาพ เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
            3.  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู และบุคลากร เข้าใจและยอมรับผู้มี
ปัญหายาเสพติด ให้โอกาสกลับมาเป็นคนดี 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
                  1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 ห่างไกลยาเสพติด 
         2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจปัญหายา
เสพติด ในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ประชุมวางแผน 
2. เขียนโครงการ 
3. เสนอโครงการ  

 นักเรียนแกนน า 
นางถนอมศรี จั่นแก้ว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
1. รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
2. จัดบอร์ดหรือชุดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกันจัดท าอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ ความรู้ต่อต้านยาเสพติดแจกให้ นักเรียน
และผู้ปกครอง 
4. ออกเสียงตามสายเป็นประจ า เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของยา
เสพติด รวมทั้งเชิญชวนให้สมัครสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE 
5. รับสมัครอาสาสมัครแกนน านักเรียน/ประชาชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นผู้สอดส่องและเป็นแกนน า  
“เพ่ือนเตือนเพ่ือน” 
6. จัดกลุ่ม /ชมรมต่างๆ ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ดนตรี 
กีฬา ชักชวนให้เพื่อนๆได้สนใจและร่วมกิจกรรม 
7. ประกวดค าขวัญต่อต้านยาเสพติด และน าผลงานที่ได้รับรางวัลเสนอ
ให้กับสถานศึกษาหรือจังหวัดเพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับเขตและ
ประเทศ  
8. ชั่วโมง Home room ในสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนวิธีการในการ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและวิธีปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 
9. จัดท าจุลสารของชมรม TO BE NUMBER ONE 
10. เข้าค่ายกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ลูกเสือ หรือค่ายต่อต้าน ยาเสพ
ติด เป็นต้น 
11. ให้ข้อมูลสถานบริการแก่ผู้ประสงค์ขอรับการรักษาจากโครงการ TO 
BE NUMBER ONE  “ใครติดยายกมือขึ้น” 
12. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด 
13. ให้ข้อมูลแก่ครู อาจารย์ หรือผู้น าชุมชนเมื่อพบเห็นผู้ใช้ยาเสพติด 
14. ขอความช่วยเหลือจากครู อาจารย์ หรือพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเองได้   
15. จัดให้มีบริการแนะน าด้านการฝึกอาชีพและจัดหางาน 
16. ให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาในชั่วโมง Home 
room ในสถานศึกษา หรือเสียงตามสายในชุมชน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

17. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ และทักษะในการปฏิเสธ 
ศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
18. ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หนังสือ เอกสารเรื่องยาเสพติดจาก
กรมสุขภาพจิต หรือแหล่งต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
แบบประเมินความพึงพอใจ   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  15 พฤษภา  2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน       3,300   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน       1,926   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน       1,374   บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน  
    - การด าเนินการเป็นไปด้วยดี 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นโครงการเลือกในกิจกรรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - เป็นการพัฒนาตามแบบและการพัฒนาการตามรูปแบบ 
 
 

    ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ   
      (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป (ธุรการ) 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ  ด าเนินการงานธุรการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล บุคลากรปีการศึกษา 2564 
 2.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 งานธุรการ ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
3.1 งานสารบรรณ/วัสดุส านักงาน  

 
3.2 น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล/เบนซิน  
3.3 ค่าโทรศัพท์/ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 12 เดือน  
3.4 ดวงตราไปรษณียากร/ธนาณัติ  
3.5 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน  
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    270,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    249,953   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน      20,047   บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 บุคลากร/หน่วยงาน ได้รับการบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ระบบการจัดเก็บ สะดวกต่อการสืบค้น 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การท าลายเอกสารเมื่อหมดอายุ 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  จัดท าบัญชีหนังสือรับ เพ่ือรอรับการจ าหน่ายเมื่อหมดอายุ 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

โครงการ : งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสนองการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เป้าหมาย  
 2.1  เชิงปริมาณ 
            2.1.1 ที่ดิน, สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
            2.2.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีสภาพพร้อมใช้งาน 
มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
            2.2.2 การบริหารการศึกษาได้รับการสนับสนุนให้บรรลุผลส่งผลไปยังผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   40,900  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   38,061  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    2,839  บาท 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 งานซ่อมบ ารุง 
    4.1.1 ก่อสร้างโรงรถนักเรียน 
    4.1.2 ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
    4.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
4.2 งานสาธารณูปโภค 
    4.2.1 ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
    4.2.2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
    4.2.3 ซ่อมแซมยานพาหนะ 
4.3 สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีการศึกษา 2564 นายบุญทัน แก้วมี 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

             
 

            
 
 

    ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                (นายบุญทัน   แก้วมี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพอนามัยบุคลากร 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ 
4. เพ่ือจัดบริการด้านทันตกรรมป้องกันให้แก่นักเรียนทั่วถึง 
5. เพ่ือลดอัตราการขาดสารอาหารของนักเรียน 
6. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

             7.   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของสิ่งเสพติด 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 75 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  3. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ต้องเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
  2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่ต้องเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
1. ประชุมวางแผน 
2. เขียนโครงการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เสนอโครงการ   
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัสดุ ส าหรับใช้ในห้องพยาบาล 
2. จัดสัปดาห์ต้านโรคเอดส์ วันส าคัญต่างๆ 
3. ส่งนักเรียนเข้าอบรมตามหน่วยงานสาธารณสุขจัด 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
5. พ่นสารเคมีป้องกันยุง ใส่สารท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
6. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ จัดเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 
7. บริการยาสามัญและน าส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
8. จัดจุดคัดกรองนักเรียน 
9. ส่งนักเรียนที่มีอาการป่วยยังสถานพยาบาล 
10. ท าทะเบียนการใช้ยา การเข้าใช้ห้องพยาบาล 
11. จัดนักเรียนเวรดูแลท าความสะอาดห้องพยาบาล 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
- การสรุปกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
    - แฟ้มสรุปงาน 

  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  15 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     6,328   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     3,672   บาท 
 

6. ผลการด าเนินงาน  
        - ตลอดปีการศึกษา 2564 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          1. เป็นการสร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
        2. มีจุดเน้น จุดแก้ไข  
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 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
         1. ควรมีจุดยืนที่เที่ยงตรง 
         2. การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         1. ควรมีขอบเขตจ ากัดและมีจุดยืนจ าเพราะ                                                                         
         2. ปัญหา และอุปสรรค มีมาแก้ไขตลอดเวลา 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
                             
   ตรวจคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                                                 
 
 
 
  
 
 
 
                                                     จุดล้างมือ 
 

    ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีหลักประกันเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
 1.2 นักเรียนและบุคลากรมีความม่ันใจในการด าเนินชีวิต 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 100 ท าประกันอุบัติเหตุ 
 2.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนและบุคลากรได้รับการคุ้มครอง 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ติดต่อประสานงานธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุ   พ.ค. 2564  น.ส.ววิรรธนี ยอดโปร่ง 
น.ส.สธุา มั่นค า 
  

3.2 ส่งชื่อนักเรียนและบุคลากร พร้อมเบี้ยประกันภัย   พ.ค. 2564  
3.3ติดต่อประสานงานระหว่างนักเรียนหรือบุคลากร  
ผู้ปกครองเพ่ือรับผลประโยชน์ และอ่ืนๆ  

ตลอดปีการศึกษา  

3.4ระดมทุนเพ่ือส ารองเงินสินไหมเบื้องต้น  พ.ค.-มิ.ย. 2564  
3.5 สรุปบัญชีเงินคงเหลือ สถิติการขอรับสินไหม และ รายงาน
ผล (SAR)  

เม.ย. 2565  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน 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  
 นักเรียนและบุคลากรได้รับการคุ้มครอง 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีหลักประกันเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
            - เชิญตัวแทนบริษัทประกันภัยมาให้ความรู้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในเรื่องของ
ความคุ้มครองและขั้นตอนการเอาเบี้ยประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 

 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
           - นักเรียนบางคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักรักษาอาการด้วยตนเองท าให้ไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามท่ี
ควรจะได้รับ  
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
   - 
                                
 
 
   ลงชื่อ                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวสุธา มั่นค า) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
             1.1 เพ่ือปลุกฝังความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง 
             1.2 เพ่ือปลุกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 
             1.3 เพ่ือปลุกฝังนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
       2.1.1 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง  
  2.1.2 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการ
ใช้จ่ายและการลงทุน 
       2.1.3 นักเรียนร้อยละ 97 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความ  
รับผิดชอบและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.2 เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุมคณะครู 
 3.3 การด าเนินกิจกรรม 
  3.3.1 จัดเตรียมห้องสหกรณ์จัดหาซื้อสินค้า 
  3.3.2 ครูผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี รายได้เสนอให้เจ้าหน้าที่การเงินรับทราบทุก 2 เดือน 
  3.3.3 น ารายรับ-รายจ่าย – คงเหลือ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบ 
 3.4 การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 17 พฤษภคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน 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 
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6. ผลการด าเนินงาน  
      6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง  
  6.1.2 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการ
ใช้จ่ายและการลงทุน 
  6.1.3 นักเรียนร้อยละ 97 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่ายประหยัดอดออมมีความ
รับผิดชอบและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
       - นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาถูก  มีนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
         มีความซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักคุณค่าของเงิน เข้าแถวซื้อของตามล าดับใครมาก่อนมาท่ีหลัง ตามคิว 
 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 ปัญหา  อุปสรรค 
         7.3.1.1   เขตพ้ืนที่บริการของสหกรณ์มีถังขยะให้บริการไม่เพียงพอ 
           7.3.1.2   นักเรียนส่วนน้อยที่แซงคิวซื้อของ 
                7.3.2 แนวทางแก้ไข 
           7.3.2.1  ขอเพ่ิมถังขยะบริเวณเขตพ้ืนที่บริการของสหกรณ์หรือบริเวณใกล้เคียง 
                       7.3.2.2  ว่ากล่าวตักเตือน แต่ถ้ายังท าอีกให้ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการ 
 
 
    

    ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         (นายสุทธิพร จันทร์ฝอย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 
 

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงงานระบบเสียงและบริการโสตทัศนศึกษา  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้บริการนักเรียน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 1.2 เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
            ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และบริการชุมชนได้  100% 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
            ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการ ใช้สื่อเทคโนโลยี  
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งข้ึน 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาค 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   84,000    บาท  
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   84,815.2  บาท   
 5.3 คงเหลือ    จ านวน      -815.2  บาท 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. 64 - มิ.ย. 64 นายวิเชียร  รามจักร 

นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์ 
 

2. ส ารวจสื่อและระบบเครื่องเสียงที่ต้องซ่อม และ
จัดซื้อเพ่ิมเติม 
3. จัดซื้อ  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  วัสดุอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์  

ตลอดปีการศึกษา 2564 

4. ให้บริการแก่คณะครู นักเรียนและชุมชน 
5. สรุปผลการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี 
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6. ผลการด าเนินงาน  
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี ใช้กับการเรียนการสอน และให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 

 

7. สรุปผลในภาพรวม 
  7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
      - โรงเรียนได้รับความพึงพอใจด้านการบริการจากผู้ขอใช้บริการ 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
     - ส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
     - งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 
 
                                          

                                       ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 
 
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในสถานศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้มีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิดตามจุดที่ช ารุดเสียหาย  
             2. เพ่ือให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยง  
             3. เพ่ือให้ผู้บริหารมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
             4. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
            2.1.1 การด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิด ร้อยละ 100 สามารถใช้งานได้ดี 
            2.1.2 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยง ครบ ร้อยละ 100  
            2.1.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดร้อยละ 100 มีประสิทธิภาพ 
            2.1.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 100 พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
            2.2.1 โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ในระดับดีเยี่ยม  
            2.2.2 โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ในระดับดีเยี่ยม  
             2.2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ในระดับดีเยี่ยม 
             2.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ในระดับดีเยี่ยม 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม. ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในสถานศึกษา 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  
     -ประชุมวางแผน  
     -ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ  
     -ด าเนินการจัดซื้อ 

พ.ค.2564 
มิ.ย.2564 
1-10 ก.ค.2564 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
     -ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด 1-31 ก.ค.2564 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
     -ตรวจสอบ ควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
     -รายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด 10ก.ย.2564 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2564 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน   ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    20,000    บาท  
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    15,149    บาท   
 5.3 คงเหลือ    จ านวน      4,851    บาท 
  

6. ผลการด าเนินงาน  
     1. มีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิด ร้อยละ 100 สามารถใช้งานได้ดี  
     2.  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ ในจุดเสี่ยง ครบ ร้อยละ 100    
     3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา    

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        1. โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ ใน ระดับดีเยี่ยม  
        2. โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุด ต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงครบ ในระดับดีเยี่ยม  
        3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
        4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ บริหารการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       - เพ่ิมเติมกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมบริเวณโรงเรียน 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
          - 
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7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     กล้องวงจรปิด                            
 
 
 

                           ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : งานผลิตน้ าดื่มโรงเรียน  
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. เป้าหมาย  
 2.1 เชิงปริมาณ ผลิตน้ าดื่ม กนร. บรรจุขวด เพื่อจ าหน่ายและบริการ 
 2.2 เชิงคุณภาพ น้ าดื่มสะอาดปลอดภัย 

3. กิจกรรมและการด าเนินการ (รายละเอียดในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.1 งานซ่อมบ ารุง 
 -ซ่อมบ ารุงตามระยะการใช้งานของ 
 -ซ่อมบ ารุงเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายดนัย ปานศรี 
 

3.2 งานผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 
 -การจัดกลุ่มนักเรียนฝึกอาชีพ 
 -ผลิตน้ าดื่มทุกวันอังคารและวันศุกร์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายดนัย ปานศรี 

 3.3 งานจ าหน่ายและบริการ 
 -จัดซื้อขวดบรรจุน้ าดื่มและผลิตภัณฑ์การผลิต 
 -จัดส่งน้ าดื่มร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
 -งานบริการน้ าดื่ม 
 -งานจัดค่าตอบแทนนักเรียนผลิตน้ า 
 -งานบัญชีรับจ่ายโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท 
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 
 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    3,000    บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน      520    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    2,480    บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 ให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น บริการน้ าดื่มบรรจุขวดในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน บริการน้ าดื่มบรรจุขวด
ให้แก่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมต่างๆ 
 6.2 นักเรียน ได้ดื่มน้ าบรรจุขวด สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก  

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

 
 
 
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1. เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ  
 1.2. เพื่อฝึกซ้อมวิธีการป้องกันภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ 
 1.3. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ 

 2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมทักษะการ
ป้องกันภัยต่างๆ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการท ากิจกรรม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวั  
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 1. การวางแผน  
   - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
   - เขียนโครงการ 
   - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. การปฏิบัติงาน  
   - การจัดอบรมการป้องกันภัยต่างๆ 
 3. การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม 
 4. การประเมินผล   
  - สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
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 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 1. ผลผลิตร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับความรู้จากการท ากิจกรรมอบรมป้องกันภัย 
      2. ผลลัพธ์นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  1. ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  2. ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ส่งเสริมด้านการเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทของคณะกรรมการให้เด่นชัดและเป็นรูปธรรม 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนว่าในช่วงเวลาต่างๆจะด าเนินกิจกรรมใดถึงจะเหมาะสม 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

 
 
 
 
   ลงชื่อ                                        
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ( นายสุทธิพร จันทร์ฝอย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  

ชื่อโครงการ : งานลูกจ้างและพนักงานบริการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.2 สถานศึกษาได้รับการป้องกันภัยกลางคืน 

2. เป้าหมาย  
 2.1 เชิงปริมาณ บุคลากรจ านวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน 
 2.2 คุณภาพ  
  -อาคาร สถานที่ เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
  -สถานศึกษา ได้รับการป้องกันภัยเวลากลางคืน 

3. กิจกรรมและการด าเนินการ (รายละเอียดในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ระดมเงินบริจาค ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
จ้างรายเดือน 12 เดือน ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน        213,600     บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน        213,600    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   - บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 อาคาร สถานที่ เป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย เพ่ือให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลาและยามค่ าคืนโรงเรียน
ได้รับการป้องกันภัย 
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7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - อาคารสถานที่ สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ตลอดเวลา 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -การมอบหมายงานเร่งด่วนเป็นอุปสรรคต่องานประจ า 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 

     
 

                                    
 

    
 
     
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 142 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

  1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนและครูได้ใช้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
 2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

  2.1.1 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 วงจร  

  2.1.2 มีคอมพิวเตอร์ครบชุดส าหรับนักเรียนเพ่ิมข้ึน 5 ชุด   

 2.2 เชิงคุณภาพ 

  2.2.1 นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2.2.2 สามารถเปิดให้บริการกับนักเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ  

  2.2.3 บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีและ 

สารสนเทศในการเรียนรู้ 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.1จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี.ค. – มิ.ย. 64 นายวิเชียร รามจักร 

น.ส.เบญจวรรณ จันทร์เมือง 3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายภายใน โรงเรียน เม.ย. – ต.ค. 64 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ มี.ค. 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ ต.ค. 2564 

การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
5. งบประมาณ    

 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน       50,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     189,920   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   - 139,920   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  

          ระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้รับการพัฒนา เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาใน
ระดับดี แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ  
7. สรุปผลในภาพรวม 

 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        - ระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้รับการพัฒนา เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                - ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  

          7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

               - งบประมาณไม่พอกับการติดตั้งระบบเครือข่าย เพราะราคาของอุปกรณ์เครือข่ายไม่คงที่ จึงเป็น
ปัญหาต่อการประเมินราคา 
                - ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งาน 

 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 

  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่าย 

 

 

    ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                (นายวิเชียร รามจกัร) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
1. วัตถุประสงค์ 
          1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 2. มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างานร่วมกับ ผู้อ่ืน 
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
          4. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

2. เป้าหมาย 
     2.1 เชิงปริมาณ 
          นักเรียนชายโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
     2.2 เชิงคุณภาพ 
           2.2.1  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณกฎและคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
           2.2.2  มีทักษะการสังเกตจดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างาน
ร่วมกับ ผู้อ่ืน 
           2.2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความ
สามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
          2.2.4  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
พร้อมคณะ  1. ประชุมวางแผน 

2. เขยีนโครงการ 
3. น าเสนอโครงการ    

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1. จัดการเรียนการสอนลูกเสือรายสัปดาห์ 
2. ส่งเสริมความรู้และการเข้าแข่งขันการสวนสนาม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 
4. กิจกรรมการพัฒนาสถานที่ราชการ 
5. กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากอง 
6. ส่งผู้ก ากับเข้าอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง 
7. ส่งผู้ก ากับเข้าอบรมลูกเสือนันทนาการ 
8. ส่งลูกเสือเข้าร่วมการชุมนุม สพม. สุโขทัย 
9. ส่งนายหมู่ลูกเสือเข้าอบรม 1 หมู่ 
10. ส่งลูกเสือเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
11. กิจกรรมเข้าค่ายประจ าปีการศึกษา 
12. สรุปผลรายงานประจ าปีการศึกษา 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
แบบประเมินความพึงพอใจ   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
แฟ้มสะสมงาน 

  

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  15 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ 31  มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   26,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   35,745  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    -9,745  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
    - จัดกิจกรรมได้ไม่ครบทุกกิจกรรม 

7. สรุปผลในภาพรวม 
  7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
         - ลูกเสือได้ร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
  7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
           - เวลาการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไป 
  7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         - ควรจัดกิจกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   เข้าค่ายพักแรมประจ าปีการศึกษา 2564 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

   โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
   โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก........................................................) 

ชื่อโครงการ : การเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกพัฒนาผู้เรียน 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
 4.  เพื่อให้สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เป้าหมาย 
  2.1  เชิงปริมาณ   
         นักเรียนหญิง  ม.1-3ทั้งหมดของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน    107 คน   
  2.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนหญิง  ม.1-3ทั้งหมดของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการพัฒนาด้าน
ระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงาม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  

 3.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  
 1. ประชุมชี้แจงการด าเนินการ 
 2.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
       - พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 
      -  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
      -  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกทักษะ 
      -  กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม 
 3. การตดิตามผล  จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. การสรุปรายงานผล 

4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เริม่เมื่อ  25 มิ.ย.2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 15  มี.ค.2565 
     เป็นการเสร็จ   ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 
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5.  งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน    25,440   บาท 
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    33,784   บาท 
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    -8,344   บาท 

6.  ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม  ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

7.  สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
          นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามมากยิ่งขึ้น  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ครูผู้สอนมีการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่สนองตามศักยภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  โดย
การเข้ารับการอบรม  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรม 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  เวลา  และกิจกรรมสอดแทรก  รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

    ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก.............................................................. ................) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (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 มีดังนี้ 
    - ปี 1  จ านวน   15 คน 
    - ปี 2  จ านวน     11 คน 
    - ปี 3  จ านวน    10 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. 36 คน มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
  2.2.2 ผกท. และ ผกท.พิเศษ ได้ฝึกทบทวน เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และสภาพ
ร่างกายที่จะฝึกสอน นศท. 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 รายงานตัว นศท.ปี 2-3 ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 4 ก.ค.2564 นายดนัย ปานศรี 
น.ส.สธุา มั่นค า 4.2 รับสมัครนักเรียน ม.4-6  1-26 มิ.ย.2564 

4.3 ทดสอบร่างกาย นักเรียน ม.4-6 ณ ศูนย์ฝึกท่ี 3 13 ก.ค.2564 
4.4 ประกาศผลนักเรียน ม.4-6 ผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย 14 ก.ค.2564 
4.5 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ1) ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ก.ค.2564 
4.6 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ2) ณ นฝ.นศท.มบท.39 21 ก.ค.2564 
4.7 นศท.ปี 1-3 ฝึกศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 10 ส.ค.-ก.ย.2564 
4.8 นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี ณ ศูนย์ฝึกท่ี 3 20 ธ.ค.2564 
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4.9 นศท.ปี 3 สอบเก็บตก ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2564 
4.10 นศท.ปี 3 สอบแก้ตัว ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2564 
4.11 นศท.ปี 1-3 กระท าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 8 ธ.ค.2564 
4.12 นศท.ปี 2-3 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ม.ค.-ก.พ.2565 
4.13 ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝึกทบทวนวิชาทหาร  มี.ค.-เม.ย.2565 
4.14 นศท. /รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 
4.15 สรุปและรายงานผล เม.ย.2565 นายดนัย ปานศรี 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา   หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน             10,000     บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน               6,495    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน               3,505     บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1  นศท./ผกท./ผช.ผกท/.ผกท.พิเศษ   
  นศท. ได้รับการฝึกวิชาทหารและรักชาติยิ่งชีพ 36 คน  
   - ปี 1   จ านวน   16 คน (เพ่ิมข้ึน 1 คน) 
   - ปี 2   จ านวน     11 คน 
   - ปี 3   จ านวน     9 คน (ลดลง 1 คน เนื่องจากย้าย
สถานศึกษา) 
   - ผกท. ผช.ผกท. จ านวน     4 คน (เพ่ิมข้ึน 2 คน) 
   - ผกท.พิเศษ จ านวน      1  คน 
 6.2 นฝ.มทบ.ที่ 39 งดการฝึกทบทวน 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 แต่หน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัดเรียนออนไลน์ ทดแทน 
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 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................)  
 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนทุกคน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 415 คน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี ร้อยละ 90 
 

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 

พ.ค.2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัยและคณะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
    2.1 กิจกรรมเข้าถึง รู้ซึ้ง ถึงใจ ห่วงใย ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

นายเคียง ช านิและคณะ 

    2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์ 
    2.3 กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์ 
    2.4 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย 

และคณะ 
    2.4 กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตามความเหมาะสม 

นายเคียง ช านิ และคณะ 

    2.5 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าวัน ประจ าสัปดาห์และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 

    2.6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมต่างๆ การบ าเพ็ญกุศลและพัฒนาจิตใจ
ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมน าความสุข และมีจริยธรรม 

นางสาวน้ าผึ้ง สงสัยและ
คณะ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.7 กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและมี
ค่านิยมท่ีดีงามเพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและให้ก าลังใจ 

นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 

    2.8 กิจกรรมประกวดการท าโครงงานพัฒนาคุณธรรมและเป็นที่
ปรึกษาแก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

มี.ค.2565 นางสาวน้ าผึ้ง สงสัยและ
คณะ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

มี.ค. 2565 นางสาวน้ าผึ้ง สงสัยและ
คณะ 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ.พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   30,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    2,843   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน   27,157  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนทุกคน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นโครงการที่มีความส าคัญในยุคปัจจุบัน เพราะสังคมปัจจุบันนักเรียนจะขาดสังคมของ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นการมีกิจกรรมที่ช่วงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงมี
ความจ าเป็นอย่างมาก  
  - ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 
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 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   -  นิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     -  ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
   -  น ากิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการร่วมกัน  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ปัญหาและอุปสรรค คือการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิท 19 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม 
 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
    

                                        
 
  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์                  กิจกรรมตักบาตรวันส าคัญ  
 

    ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อกิจกรรม : เปิดโลกวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการและอาชีพจากประสบการณ์
จริง 
          3. เพ่ือสร้างโอกาสให้สถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน         
 4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ความส าเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนสู่สาธารณชน  

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและ
โรงเรียนในเขตบริการ วิทยากร หน่วยงานต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน จ านวนประมาณ 700 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
  2.1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 
  2.1.3 หน่วยงาน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับเชิญ น ากิจกรรมแสดงผลงาน  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและ
อาชีพ  
  3.2.2 หน่วยงานการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 

3. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมกลุ่มครูเพ่ือเขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินงาน 
ครูผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงผลงานใน
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิต 
 

 
ก.ค. 2564 

 
 

ก.พ. 2565 
 
 

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

 
 

มี.ค. 2565 

 
4. ระยะด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  20,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน  18,000  บาท 
 5.3 คงเหลือ    จ านวน    2,000  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน 
 6.1 สถานศึกษาจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
 6.2 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ความส าเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียน 
สู่สาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์ 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโควิด 19  โดยการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ โดยท าเป็นคลิป
วีดีโอ 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอกิจกรรมให้หลากหลาย ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่
เข้ามาร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากข้ึน 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - เกิดโรคระบาดโควิด 19 ท าให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการจัดกิจกรรมได้
หรือไม่  
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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 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Moderate Class,More Knowledge) 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1. เพ่ือให้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล  
 1.2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
 1.3. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม    
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ 
  2.1.1 ครู 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”  
2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน อย่างชัดเจน มี
ความเข้าใจ  

ตลอดปีการศึกษา 2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, 
และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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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 าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ 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 
      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์ 
      * อ่ืนๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ขั้นติดตามผล 
8. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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ขั้นสรุปผล 
9. สรุปและประเมินผลโครงการ 
10. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
4. ระยะด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  20,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   7,614   บาท 
 5.3 คงเหลือ    จ านวน  12,386  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 ได้ด้วยตนเองที่ 
  7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
            -  การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  -  ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -  งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
  -  ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งหมด เนื่องจากการขาดผู้เชี่ยวชาญ 
  -  การเกิดโรคระบาดโควิท 19 จึงท าให้การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
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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 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือให้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ 
 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 าข้ึน 
  2.2.3 ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ตระหนักถึงปัญหา รู้คุณค่า การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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3. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกใน
การด าเนินการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
4. สมัคร/อบรม/ทบทวน/ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจรูปแบบ
แนวการปฏิบัติตามกิจกรรม 
    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 การใช้
ซ้ า) (Recycle การแปรรูปและการน ากลับมาใช้ใหม่)       - 
กิจกรรมห่อข้าวด้วยภาชนะ 
             - กิจกรรมใบตองกู้โลก 
             - กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก 
            - กิจกรรมกระติกน้ าแก้วน้ าส่วนตัว 
            - กิจกรรมพ่ีเก่าน้องใหม่ 
             - กิจกรรมกระดาษสองหน้า 
            - ลดกระดาษโดยใช้ e- office 
       4.1.4 ขยะทองค าสร้างสื่อและของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ครู 
นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้มาจัดท าสื่อในการเรียนการสอนและของ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ)  
       4.1.5 กิจกรรม Big Cleaning day 
       4.1.6 กิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ในกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       4.1.7 กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1.8 กิจกรรมปั่นช่วยโลก 
       4.1.9 ขยะอินทรีย์รักษ์โลก 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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       4.1.10 การคัดแยกขยะจากห้องเรียน 
       4.1.11 การประกวดนวัตกรรมการคัดแยกขยะ 
       4.1.12 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ภายในโรงเรียนและชุมชน 
       4.1.13 กิจกรรมการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก 
      4.1.14 กิจกรรมประกวดการสร้างถังคัดแยกขยะของแต่ละ
ห้องเรียน 
      4.1.15 กิจกรรมตลาดนัดกู้โลก 
      4.1.16 กิจกรรมประกวดเขตพ้ืนที่สะอาด 
      4.1.17 กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
    4.2 กิจกรรมสวนสมุนไพรในท้องถิ่นกินได้ใช้ประโยชน์ สร้าง
รายได้ 
    4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า
,สร้างฝายน้ าล้น,เก็บขยะ,ปลูกหญ้าแฝก,กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวภายในโรงเรียน,การอนุรักษ์ดิน,น้ า,อากาศ) 
  ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
4. ระยะด าเนินงาน  เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2565 
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 
 สามารถด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 6.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ 
 6.2 สามารถกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ  
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การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
 6.3 สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการ
บริหารขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 6.4 นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 จากการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนทิ้งขยะ 
ได้ถูกท่ี และน ามาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองได้ รวมถึงการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะ 
และลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมได้ จากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
อย่างต่อเนื่องท าให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลงานแนวปฎิบัติที่ดี Good Practice และเป็น
โรงเรียนแกนน าตามโครงการวิจัย หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา” กรณีศึกษา การท าดินพร้อมปลูกจากขยะอินทรีย์ 

 
 
 7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
            -  นิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  -  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  -  ภาระงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีมาก ท าให้เวลาที่จะใช้ในการเตรียม
กิจกรรมและเวลาในการคิดกิจกรรมที่จะด าเนินการมีน้อย 
  -  การด าเนินงานขาดการต่อเนื่อง เนื่องจากมีงานอ่ืนมาแทรก 
  - เกิดโรคระบาดโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 166 
 

 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

        
 
            ภาพกิจกรรมการท าดินพร้อมปลูก 

         
  
 

    ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก............................................................ ..................) 
 
ชื่อโครงการ : เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานต่อที่พ่อท 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 มีภูมิคุ้มกัน
ในการด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 1.5 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 
 1.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  2.1.1  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม 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 
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความกตัญญูและความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการ
ปฏิบัติคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ 
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  2.2.2 นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  2.2.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักและมีความรักและเห็น
คุณค่าในตนเอง 
  2.2.4 นักเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกิดแรงบันดาลใจ มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้
ประสบความส าเร็จในชีวิตและร่วมเติมเต็มคุณค่าสู่สังคมให้น่าอยู่ 
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย
และคณะ 2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการจัดค่ายอบรมแกนน าเยาวชนไทย
หัวใจกตัญญู โตไปไม่โกง ห่างไกลยาเสพติด  
    3.2 กิจกรรมเปิดประตู กนร.(รับน้องม.1 และม.4) 
เข้าสายรหัสและเข้าสู้รั้วน้ าเงินเหลือง 
    3.3 สายสัมพันธ์ครอบครัว (พ่ีรหัสน้องรหัส)  
    3.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต (ส่งเสริมความเป็น
มนุษย์) กับสายสัมพันธ์ครอบครัว 
     3.5 แกนน า ( เพียวเลิฟ  (Pure Love) “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  
    3.6  ค่าย SMART LEADER CAMP “ส่งเสริม
จริยธรรม สร้างผู้น าที่เสียสละ” ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
    3.7 กิจกรรมสะสมความดี (สมุดความดี) 
    3.8 กิจกรรมประกวดขวัญใจ กนร. (วันวาเลนไท) 
    3.9 กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต 
    3.10 กิจกรรม Happy Family day 
    3.11 กิจกรรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู 
    3.12 กิจกรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ไทย 
    3.13 กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ #ดีเก่งกล้า #CanDo 
#NBIYouthClub 
            - ศึกษาดูงาน  
            - เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้น
ตาม จังหวัดต่างๆ 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    11,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     2,134    บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     8,866    บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
 6.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถส่งเสริมความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อแม่ 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 มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรม และสติปัญญา ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ  มีภาวะผู้น า 
เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน มี
จิตอาสา  
 

 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   -  นิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     -  ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
   - น ากิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการร่วมกัน  
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ปัญหาและอุปสรรค คือการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิท 19 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม 
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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 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก..............................................................................) 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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 นักเรียนมีทักษะวิชาการที่ตนเองสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
  2.2.2 นักเรียน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และภาคเหนือ เพ่ือแข่งขัน
ระดับชาติ  
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 จัดการเรียนการสอนและแสวงหาความสามารถ ตลอดปีการศึกษา 

2564 
ครูผู้สอน 

ความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.2 คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทักษะ 
ระดับที่สูงขึ้น 
3.3นักเรียนฝึกซ้อมทักษะวิชาการ 
3.4 นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ 
3.5 สรุปและประเมินผล มี.ค. 2565 นายดนัย ปานศรี 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ 1กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    20,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน      6,040   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน    13,960   บาท 
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6. ผลการด าเนินงาน  
 - 
7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ส่งเสริมความเป็นเลิศ ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนอกเวลาเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
  - น าประสบการณ์ไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  ระดับโรงเรียนครูผู้สอนและนักเรียนยังคงฝึกทักษะในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนอก
เวลาเรียนสม่ าเสมอ 
 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ลงชื่อ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
1. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัด
ใกล้เคียงและเขตพ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืนได้ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      ผลผลิต ( Outputs ) 
   2.1.1 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนร้อยละ 100  
   2.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง  
 

  2.2 เชิงคุณภาพ 
  ผลลัพธ์ ( Outcomes)  
   2.2.1 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัดจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้  
   2.2.2 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 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป  
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  มีนาคม 2565   
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน    100,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน    111,400  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     -11,400  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
    - นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดี 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - จุดเด่นของโครงการภาคเช้าเป็นรวมกิจกรรม  ภาคบ่ายเป็นทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
.  - จุดควรพัฒนาที่วัดควรมีจุดให้ความรู้โดยมีวิทยากรแนะน า 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  - ควรมีวิทยากรแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 175 
 

 
 

 7.4  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย) โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

          ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid 19) 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามี ATK ตรวจป้องกันการแพร่กระจาย 
3. เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเสริมสร้างภูมิป้องกันให้กับบุคลากร 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
     2.1.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมี ATK ตรวจโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
                    2.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล้างมือ มีที่ล้างมือพอเพียงกับนักเรียนและบุคลากร
ทุกคน  
          2.2  เชิงคุณภาพ 
                   2.2.1 นักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
                   2.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
                          อยู่ในระดับ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) 
  

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
           ไวรัส โคโรนา 2019 (Cocid 19) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี จั่นแก้ว 
ประชุมวางแผน เสนอโครงการ.  
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
โดย 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษาประกอบด้วย 
1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5.ท าความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบาย
อากาศ  
6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท า
กิจกรรม 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
แบบบันทึกคัดกรองการมาโรงเรียน   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
สรุปรายงานผล   
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ  10 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ  31 มีนาคม 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   30,000   บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน   25,069   บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     4,931  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
          - มีกิจกรรมมากมายหลายตัวชี้วัด 

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

       ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                   (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  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 
        4.13 จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
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5. สรุปและประเมินผลด าเนินงาน 
6. น าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน    เริ่มด าเนินการเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน   10,000  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน     3,500  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน     6,500  บาท 

6. ผลการด าเนินงาน  
   เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 ได้เผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ด้วยระยะเวลาการด าเนินงานได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวันเปิดเรียน
และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องควบคุม ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
เป็นไปตามสถานการณ์  มีจัดกิจกรรมบางกิจกรรมโดยบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 5 ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บันทึกภาพหรือ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และท าตัวอย่างพรรณไม้บางส่วน ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ และนักเรียน ร้อยละ 80 มีจิตส านึก และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร รู้จัก
หวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิต โดยจัดปลูกตาม
ความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม และใช้ในการจัดการเรียนการสอน บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
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 
  เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดเท่าที่ควร นักเรียนไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ เพราะมีการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์สลับ
ออนไซต์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงควร
วางแผนการด าเนินงานให้เป็นระบบและชัดเจน จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับวิชาที่สอนในบางรายวิชา 
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 7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับรายวิชาชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 
 

 การประชุมผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน เม่ือวันที่ 7 กันยายน 
2564 

 
 
 
                  ลงชื่อ                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสุภาวดี  พุฒจาด) 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อโครงการ : บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครูคณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
  1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ทีใ่ช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 
  1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
       2.1.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” จ านวน 10 คน 
       2.1.2 นักเรียนมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน  
ร้อยละ 70  
                  2.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
                  2.1.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 20 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา /
ปรับปรุงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
 

 2.2 เชิงคุณภาพ 
        2.2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
                2.2.2 นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 
                2.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน 
                2.2.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อยู่ในระดับดีมาก 
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3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
    3.1  ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
    3.2  เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    3.3  การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
          3.3.1 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว สะเต็มศึกษา   
          3.3.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว สะเต็มศึกษา  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  
ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี เข้ารับการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา 
“STEM” และค่ายสะเต็มศึกษา 
          3.3.3 มีการแข่งขันทักษะตามแนว สะเต็มศึกษา 
          3.3.4 ค่ายสะเต็มศึกษา Learning Math and Science through STEM Activties.   
    3.4. การติดตามและประเมินผล 
    3.5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ..............-............. เสร็จสิ้นเมื่อ ..............-.................. 
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 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นไป
แบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ไม่ได้ด าเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” ตาม
ก าหนดการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
7. สรุปผลในภาพรวม 
 7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 - 
 7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
         ไม่ได้ด าเนินโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” ตามก าหนดการ เพราะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 
 
         ลงชื่อ                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                    (นางสาววาริณี หอมหวล) 
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