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บันทึกขอ้ความ 
 
ส่วนราชการ         โรงเรียนมะขามสรรเสริญ    จังหวัดจันทบุรี 
ที่                                 วันที่   15  ตุลาคม พ.ศ. 2564           
เรื่อง             ขออนุญาตรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
 ข้าพเจ้า นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนงาน  
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ งสิ้น  
๒3 โครงการ คือ 
 ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพ 
 2) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ 
 4) โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 
 5) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 
 7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT และใช้ ICT  ในการเรียนรู้ 
 8) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
 9) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๑๐) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑๒) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ๑๓) โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๔) โครงการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 15) โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 16) โครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 17) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 18) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 19) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 ๒๐) โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
 21) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” 



 ๒๒) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 ๒๓) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2564 ยอดงบประมาณจัดสรรตามแผน 1,739,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนฯ 1,218,280 บาท และ 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 499,000 บาท บัดนี้ ทั้ง 12 โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ 
   (นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม) 
                                           เจ้าหน้าที่แผนงาน 

 
  ลงชื่อ 
   (นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์) 
                                           หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
  ลงชื่อ 
   (นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
  



ก 

ค าน า 
รายงานการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  การ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
น าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ให้มี
คุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป  
 
 

        งานแผนงาน  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

สารบัญ 
เรื่อง                           หน้า  
บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ค าน า                    ก  
สารบัญ                    ข 
ผลการด าเนินงานโครงการ                 1  



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  

 

1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพ โครงการพัฒนาหลักสูตรบรูณาการอาชีพ 
บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 60 
20,000 4,500 22.50   - สะเตม็ศึกษา (STEM) 

  - การเลี้ยงผึ้งชันโรง 

 1.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  
บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 
569,000 355,874.30 62.54 

 - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาไทย 

 -พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสังคมฯ 

 -พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร ์

 -พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ 

 
-พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ 

 -พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนศลิปะ 

 -พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสุขศึกษา 

 -พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการงานอาชีพ 

 -ส่งเสรมิสนับสนุนด้านวิชาการ 

 -ทัศนศึกษา 



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  

 

2 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู ้ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

20,000 4,400 22.00 

  - กิจกรรมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

  - สมรรถนะของผูเ้รียน  5 ด้าน 

  - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

 - รักการอ่าน 

1.4 พัฒนาระบบนิเทศภายใน โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

- - - 
 - นิเทศภายใน 

1.5 ส่งเสรมิความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 50 

115,000   0 0.00   - Open House /ตลาดนดัอาชีพ 

 - แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  - กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน 

1.6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 60 

5,000 0 0.00 

  



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  

 

3 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 75 

118,000 45,946 38.94    - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  

  - พัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ ์ 

   - งานประชาสมัพันธ์โรงเรียน  

2.2 ส่งเสรมิการเรียนรู้ ICT  และ
ใช้ ICTในการเรียนรู ้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT l และใช้ 
ICT  ในการเรียนรู้ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

30,000 7,000 23.33 

 

  



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  

 

4 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

3.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เข้มแข็ง  

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 90 

3,000 3,000 100.00    - เยี่ยมบ้าน 

  - คัดกรองนักเรียน  

   - ปัจจัยพื้นฐาน  

3.2 ส่งเสรมิคุณธรรม และ
จริยธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม  

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

125,000 67,839 54.27 
  - ค่ายคณุธรรม จริยธรรม 

  - ค่ายลูกเสือ  

  - ค่ายส่งเสรมิประชาธิปไตย  

 - กิจกรรมรักษาดินแดน /วินยัจราจร 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 75 

47,000 26,950 57.34 
 - ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน 

 - อย.น้อย ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 

 - กีฬาภายใน 



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

 โครงการโรงเรียนสขีาว 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 

6,000 0 0.00 
 - ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

 - To be number 1  

 - บ าบัดผู้สูบบหุรี่เพื่อชีวีมสีุข 

3.3 ส่งเสรมิทักษะอาชีพให้
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพให้สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 20 

11,000 0 0.00   - กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโพนิกส ์

  - กิจกรรมขยะ Zero 

 - สร้างอาชีพนักเรียน 

3.4 ส่งเสรมิทักษะชีวิตและ
ความเป็นพลเมืองดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการส่งเสริมทกัษะชีวิตและความเป็น
พลเมืองดีตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

35,000 9,050 25.86  - วันส าคัญทางศาสนา 

 - สอบธรรมสนามหลวง 

 - วันส าคัญของชาติ 



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

3.5 งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการงานพฤกษศาสตร์โรงเรยีน บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 75 

30,000 0 0.00 

3.6 เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
“โรงเรียนสุจริต” 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 

8,000 0 0.00 

3.7 โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 

13,000 0 0.00 

กลยุทธ์ที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 

4.1 พัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

185,000 71,237 38.51   - ศึกษาดูงาน/อบรมพัฒนา 

 - ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 - พัฒนางานสารบรรณ 



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  
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กลยุทธ์ที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

4.2 ส่งเสรมิชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

โครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

10,000 0 0  - คลินิก ว.21 

 - อบรมเพื่อพัฒนา/สร้างนวัตกรรม 

4.3 ส่งเสรมิการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมทางการศกึษา  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 90 

10,000 0 0.00 
 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/มูลนิธิ/
สมาคมศิษย์เก่า 

 - ประชุมผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย 

 - คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) 

 - ความร่วมมือชุมชนและองค์กรภายนอก 

4.4 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 
13,000 0 0.00 

 
- รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) 

 



ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  
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กลยุทธ์ที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศ 
    

 - วิจัย 

4.5 พัฒนาอาคารสถานที่  
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 

300,000 91,702 30.57 

4.6 พัฒนาระบบงานนโยบาย 
และแผน 

โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 

50,000 43,565 87.13 

 - ควบคุมภายใน 

 - งานแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 - งานการเงิน 

 - งานพัสดุ 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที ่1) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  
งานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 

  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้า
ด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค ์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ภายใน 5 ปี จะท าให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบ
ทุกโรงเรียน  และปัจจุบันบทบาทการด าเนินชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกด้าน เช่น ต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ พัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และต้องเรียนรู้การเป็นผู้คิดพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม ถิ่นฐานของตนขึ้นใช้เอง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การศึกษาจึงเป็นแนวทางท่ีคาดหวังในการพัฒนาคนให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ  

ดังนั้นหากต้องการให้คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นโดยยึดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่และ
พัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมนั้น การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนไปและต้องมีการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลาย แนวทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวการสอน การเรียนรู้
ของนักเรียนต้องไม่ใช่สถานการณ์สมมติให้ห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิต
จริงที่สุด มีการน าเอาภูมิปัญญา อาชีพในชุมชนมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
และเกิดทางเลือกในอนาคตหลังจบการศึกษาจากโรงเรียน  
 จากการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในการจัดการเรียนรู้ในข้างต้น โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้เล็งเห็น

ความส าคัญดังกล่าว จึงได้น าความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงชันโรง ซึ่งเก่ียวพันกับวิถี

ชีวิตของชุมชนในอ าเภอมะขามอย่างยาวนาน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งองค์



ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในอดีต รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมและทิศทาง

ในการพัฒนาต่อในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

2.2  เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

  2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง 
 2.4 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเลี้ยงชันโรง  
 2.5 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริง 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
          1. ครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ทุกคน น าสะเต็มศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน 

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์  
      ของการเลี้ยงชันโรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

   3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีเจตคติท่ีดีต่อการเลี้ยงชันโรง 
   4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริง  

เชิงคุณภาพ 

1. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์ ของการเลี้ยงชันโรงไม่น้อยกว่าระดับ 

    2 (ปานกลาง) 
   3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรงไม่น้อยกว่าระดับ 3 (ดี)  
            4. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
4. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 

 5,000  พ.ย.63 – ก.ย.64 ครูฤทัยณัฏฐ์ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้  
การเลี้ยงชันโรง 

 8,100  พ.ย.63 – มิ.ย.64 



3. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชันโรงทั้งองค์
ความรู้ในท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ 
 - วิทยากรรุ่นเยาว์ 

1,600 1,000 
 

 พ.ย.63 – ส.ค.64  

4. ส่งเสริมพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ 
- จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต และ 
  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป   
  รังเปล่าที่นักเรียนผลิตขึ้น 

4,300   พ.ย.63- ส.ค.64 

รวม 20,000 
 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  20,000  บาท 
 ใช้ไป  4,500  บาท 
 คงเหลือ  15,500  บาท 
 
. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Outputs)  

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรบูรณาการ มี
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 70  สอบถามความคิดเห็น  แบบสอบถาม  

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระแบบ 
บูรณาการ STEM 

ร้อยละ 70       การรายงานกิจกรรม 

 
แบบรายงาน 

3. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ 
ประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง  

ร้อยละ 70 สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 

สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 

4. 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เลี้ยงชันโรง 

    ร้อยละ 70 สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 

สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 



.   5. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ใน
ชีวิต 

 ร้อยละ 10 สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 

สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ สะเต็มศึกษาในระดับชั้น
ที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

ระดับดี  การนิเทศ  เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ  

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์ 
ของการเลี้ยงชันโรง  

ระดับ 2 (ปานกลาง) สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 

2. 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เลี้ยงชันโรง 

ระดับ 3 (ดี)  สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็น 

4. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ 

ระดับดี สังเกต / สอบถามความ
คิดเห็น 

สังเกต / แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  
บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 

  ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา 

2  เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น  

  น าไปใช้การ
เรียนรู้แค่บาง

ระดับชั้น 
3  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ 

ประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง  
  นักเรียนมีความรู้ 

และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
การเลี้ยงชันโรง
ไปใช้ในชีวิตจริง 

4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรง    
5 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปใช้

ในชีวิตจริง 
  

 
 



8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
ที ่ เป้าหมายของกิจกรรม  สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  

บรรลุ ไม่บรรลุ  
1  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรบูรณาการ มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป  
  ไม่ได้จัดกิจกรรม 

แต่เป็นการ
น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการ

สอน 

2  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระแบบบูรณาการ STEM 

  

3  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ 
ประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง 

  นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเลี้ยง
ชันโรง 

4  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงชันโรง   

 
9. สรุปในภาพรวม  

8.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  
       เป็นโครงการที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์  การคิด

สร้างสรรค ์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ   
8.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  

                             -   
8.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  
                   - 

 
 
 

(นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า)  
                                                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที ่๒) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน )  
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ  
งานที่รับผิดชอบ            กลุม่บริหารวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ถือเป็นหน้าที่หลักของครูทุกคน  ซึ่งจากการทดสอบระดับชาติพบว่าบางกลุ่มสาระมี
ค่าเฉลี่ยต่ า ดังนั้นครูทุกคน จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ต้อง
พยายามพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด  มีทักษะในการแสวงหาความรู้  รู้จักท างานอย่างเป็นระบบ  และที่
ส าคัญจะต้องสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  โดยใช้กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียน
รู้อยู่เสมอเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
    2.2  เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ของบุคลากร 
    2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.5  เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 
 
 



4. เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ  
 4.1.1 ครูและบุคลากร  นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน   
 4.1.2 พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม มาใช้กับการเรียนรู้อย่างน้อย  1  ชิ้นต่อระดับชั้น ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
      4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 4.2.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 4.2.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
5.  วิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม  งบประมาณตั้งไว้  ใช้ไป  คงเหลือ  ผู้รับผิดชอบ  
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย 
13,000 0 13,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

32,000 16,190 15,810 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

23,000 23,000 0 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

30,000 16,823 13,177 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

30,000 1,020 28,980 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

13,000 0 13,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ 

30,000 25,800 4,200 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

15,000 9,550 5,450 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการ 

223,000 103491.3 119,50
9 

วิชาการ 

กิจกรรมทัศนศึกษา 160,000 160,000 0 คณะครูและ
นักเรียน 

รวม  569,000 350,484.30 213,125.7 



6. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Outputs)  
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี

ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครู  

ร้อยละ 80  สอบถามความคิดเห็น  แบบสอบถาม  

2. ร้อยละของครูที่จัดท าและ
ใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

ร้อยละ 100  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ  

แบบบันทึก  

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1.ร้อยละของนักเรียน ที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 90  ตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  

เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ  

2. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

สูงขึ้นร้อยละ 3  ตามกระบวนการวัดผล 
ประเมินผล  

เกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  
บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

   

2  บุคลากรได้พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้     
3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมายของกิจกรรม  สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  
บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  นักเรียนร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู     
2  ครูร้อยละ 100 ที่จัดท าและใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   

3  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

   

4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3     



9. สรุปในภาพรวม  
8.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  
                       -  
8.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  

ปีการศึกษา 2564 เหมาะสมกับการอบรมออนไลน์การสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม  
8.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  
          จัดอบรมออนไลน์ส าหรับการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและน าไป  

พัฒนาการเรียนการสอน  
 
 
 

(นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที ่3) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.  ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ รร.  ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ( 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ) 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เนื่องจากการอ่าน
เป็นวิธีการรับสารรูปแบบหนึ่งที่ท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ ซึ่งในการอ่านแต่ละครั้งจ าเป็นต้องอาศัย
ทักษะการคิดประกอบด้วยเพ่ือให้การอ่านแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการพัฒนานักเรียนตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) นั้นจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้
และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และ
ประเมิน คิดวิเคราะห์ จุดประสงค์ของการเขียนจากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถน าสาระหรือข้อคิดที่พบจากเรื่องที่
อ่านไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  ได้ ถือเป็น “การอ่านเพ่ือการเรียนรู้” ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาทักษะ
การอ่านโดยทั่วไปที่เป็น “การเรียนรู้เพ่ือการอ่าน” ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่านอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านอีกด้วย 
 ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะดังกล่าว 
ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเป็นพลเมืองที่คุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน และเขียน ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading literacy) 
  2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนทั้ง 5 ด้านให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 



  2.3 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย  
        3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต(Output) 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 479 คน 
 
       3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes) 
    3.2.1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อ่าน และ
เขียน ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 
    3.2.2 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์สมรรถนะของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
    3.2.3 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับดีข้ึนไป 

   3.2.4 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ 
ใฝ่เรียนรู้ 
 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน 
ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม 

2. ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน ตลอดปี
การศึกษา 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

3. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ตลอดปี
การศึกษา 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

4. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม 

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  20,000  บาท 
 ใช้ไป  4,400บาท 
 คงเหลือ  15,600 บาท 
 
 



6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
-   นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ม ะ ข า ม
สรรเสริญ ได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์อ่าน และเขียน 
ตามแนวทางการรู้ เรื่องการอ่าน 
(Reading literacy) 
     -  นัก เรียนโรงเรียนมะขาม
ส ร ร เ ส ริ ญ  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะของผู้ เรียนครบทั้ง 5 
ด้าน  
     -  นักเรียนโรงเรียนมะขาม
ส ร ร เ ส ริ ญ  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนครบทั้ง 8 ข้อ 
   -   นั ก เรี ยนโรง เรี ยนมะขาม
สรรเสริญ ได้รับการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 70 

 
- การบันทึกเวลาเรียน 
- การสอบโดยใช้ข้อสอบ
ตามแนวทางการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading literacy) 
 
- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
- การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
- การบันทึกข้อมูลการใช้
ห้องสมุด 
- การตรวจจากการบันทึก
รักการอ่านของนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

 
- ข้อสอบทางการรู้เรื่อง
ก า ร อ่ า น  ( Reading 
literacy) 
 
 
- แบบประเมินการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
- แบบประเมินการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
และการยืม-คืนหนังสือ 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

     -  นักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อ่าน และเขียน ตามแนวทางการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 
     -  นัก เรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ ผ่านเกณฑ์สมรรถนะของ
ผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
 
     -  นักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 

- การสอบโดยใช้ข้อสอบ
ตามแนวทางการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading literacy) 
 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสังเกต 
 

- ข้อสอบทางการรู้เรื่อง
ก า ร อ่ า น  ( Reading 
literacy) 
 
-  เกณฑ์การประเมินผล
ก า ร ส อ บ ต า ม แ น ว
ทางการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading literacy) 
- แบบประเมิน
สมรรถนะ 5 ด้าน 



อันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับดี
ขึ้นไป  
 
     -  นักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ ร้อยละ 70 มีนิสัยรักการ
อ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
 

ร้อยละ 70 

 
 
 
- การบันทึกข้อมูลการใช้
ห้องสมุด 
- การตรวจจากการบันทึก
รักการอ่านของนักเรียน 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- ภาพถ่าย 

 
 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
และการยืม-คืนหนังสือ 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- ภาพถ่าย 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
อ่าน และเขียน ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading literacy) 

  
 

2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนทั้ง 5 ด้านให้
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  
 

3 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  
 

4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่
เรียนรู้ 

  
 

 
 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อ่าน และ
เขียน ตามแนวทางการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
literacy) 

  

 



 
2 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 

ผ่านเกณฑ์สมรรถนะของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
 

  

3 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับดีข้ึนไป  

 

  

4 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 70 
ได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 
 

 

  

 
9. สรุปในภาพรวม 
    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
          - 
  
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 - 
  
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
  เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ท าให้การจัดกิจกรรมและใช้งบประมาณไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
 
 
 

(นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม)  
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที ่4) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                                          (3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
                                         การจัดการเรียนรู้) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

1.  หลักการ และเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ  3 อย่าง คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การ
พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม   ในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขหรือ การจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้น
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน  2  ประการ  คือ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้
ความช่วยเหลือแกครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 ปัจจุบันโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ควรพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไดทุกด้าน ซึ่ง
โรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้ เรียนควรไดรับการพัฒนา ด้านความรูความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร 
จึงไดจัดท าโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตร  ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครูผู้สอนและนักเรียน มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
 
 



2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -  นิเทศการสอน ทุกระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
 เชิงคุณภาพ 
 -  ครูได้รับการนิเทศ  และมีผลการปฏิบัติในระดับดี   
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมและค ำชี้แจงงบประมำณ งบประมำณ ระยะเวลำปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ 

นิเทศภายใน - 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 กลุ่มบริหารวิชาการ 

   และคณะครูทุกกลุ่มสาระ 

รวม -   

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  -  บาท 
 ใช้ไป  - บาท 
 คงเหลือ  -  บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output)   

1.นิเทศการสอน ทุกระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ  สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 

1 ครั้ง /เดือน/คน   
2.ร้อยละของครูได้รับการนิเทศ สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 
และมีผลการปฏิบัติในระดับดี     
3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร  ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 



ที่มีต่อการด าเนินโครงการนิเทศภายใน  การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. ครูได้รับการนิเทศ 1 ครั้ง /เดือน สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 

2.ครูได้รับและมีผลการปฏิบัติในระดับดี   สังเกตการรับการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศภายใน 

3.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการนิเทศภายใน   

   

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  
บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  บุคลากรได้้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้้เรียนเป็นส าคัญ น าไปใช้้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเอง  

 

  

2  บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ     
 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมายของกิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  

บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  ครูได้รับการนิเทศ 1 ครั้ง /เดือน    นิเทศ 1ครั้ง/ภาคการเรียน 
2  ครูได้รับและมีผลการปฏิบัติในระดับดี    
3  บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน     

 
9. สรุปในภาพรวม 

9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
- 

9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
ควรนิเทศให้ได้ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา หรือทุกเดือน 

 
 
 



9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
- 
 
 
 

(นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที ่5) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายก าธร ดิษธรรม 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  ได้มีความรู้ ทักษะขั้นพ้ืนฐานที่สนองความต้องการ  

ความสนใจ  และความถนัดของนักเรียน  ภารกิจหลักของโรงเรียนก็คือ  งานวิชาการที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม  และส่งเสริมศักยภาพภาพของนักเรียนให้ถึงที่สุด  จึงจัดท าโครงการนี้เพ่ือสนับสนุนหลักการ
ดังกล่าวงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งจะต้อง
อาศัยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ดังนั้นโรงเรียนจึง
จ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา  และความสามารถของนักเรียน เพ่ือพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  โดยการจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน   
 พร้อมกับสภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของนักเรียนให้มีการพัฒนา  และปรับตัวให้เข้า
กับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เยาวชนให้มีความรู้  
ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และมีศักยภาพ
ในด้านกิจกรรม กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ   เพ่ือเตรียมพร้อมให้เยาวชน
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต เพ่ือให้เยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียน
มะขามสรรเสริญในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  และกีฬา  เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 



2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเฉพาะทางในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานผ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัดสู่     

สาธารณชน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านเกณฑ์การปรับพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 5. เพ่ือเตรียมและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนในการสอบแข่งขันทั้งภายในและภายนอก 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอ
เต็มศักยภาพ 
 - นักเรียน ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 ได้น าเสนอผลงานผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 
 - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ  80 ผ่านเกณฑ์การปรับความรู้พ้ืนฐาน  5   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - นักเรียนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับกลุ่มอ าเภอ เขต พ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์การปรับความรู้พื้นฐาน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
4.  วิธีการด าเนินงาน  
กิจกรรมและค าชี้แจง

งบประมาณ  
งบประมาณ  ใช้ไป  คงเหลือ  ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ  

แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  

80,000  0  80,000  1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

คณะครูทุกกลุ่ม
สาระฯ  

Open House / 
ตลาดนัดอาชีพ 

30,000 0 30,000 14 ก.พ. 64 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กิจกรรมปรับความรู้
พ้ืนฐาน ม.1 

5,000 0 5,000 12 - 14 
พ.ค.64 

คณะครู 5 กลุ่ม
สาระฯ 

รวม 115,000 0 115,000   
 



5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  115,000  บาท 
 ใช้ไป      0         บาท 
 คงเหลือ  115,000    บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output)   

1.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

สังเกตเข้าร่วมกิจกรรม รางวัล เกียรติบัตร 

2. ร้อยละของครูและนักเรียนในการน าเสนอ
ผลงานผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตาม
ความถนัด 

สังเกตจากผลงาน ผลงาน 

3. ร้อยละของนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1ได้ปรับ
ความรู้พื้นฐาน 

วัดความรู้พื้นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

สังเกตเข้าร่วมกิจกรรม รางวัล เกียรติบัตร 

2. ครูและนักเรียนในการน าเสนอผลงานผ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามความถนัด 

สังเกตจากผลงาน ผลงาน 

3. นักเรียนใหม่ม.1ได้เข้ารับ 
การปรับความรู้พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์   

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  
บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถของในระดับที่สูงขึ้น     
2  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการไปพบเห็นและ

ศึกษาด้วยตนเอง    
 

3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     



4 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามธรรมชาติ และ
เต็มศักยภาพ    

 

5 นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค ์   

 

6 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการสอบแข่งขันทั้งภายใน
และภายนอก    

 

7 นักเรียนฝึกการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน    

 

8 นักเรียนได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน     
9 นักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4ได้ปรับความรู้พ้ืนฐาน 5 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
  

 

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมายของกิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ  ผลการด าเนินงาน  

บรรลุ ไม่บรรลุ  

1  นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันวิชาการระดับ
ภาคอย่างน้อย 2 รางวัล  

 
 

ได้รับรางวัล 1 
รายการ 

2  นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้รับ
การพัฒนา ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ  

 
 

 

3  นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1,ม.4 ได้ปรับความรู้พ้ืนฐาน
ร้อยละ 100  

 
 

 

4 นักเรียนร้อยละ 80 ที่น าความรู้ และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาชีวิต  

 
 

 

 
9. สรุปในภาพรวม 
    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
                     - 
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
            - 
  
 
 
 



  9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
  เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ท าให้การจัดกิจกรรมและใช้งบประมาณไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
 

 
 

(นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 6) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

ชื่อโครงการ       ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน  

สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุปัญญา  ยังศิริ 

งานที่รับผิดชอบ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือการพัฒนางานด้าน ICT ให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการเรียนรู้จัดการ และให้บริการนักเรียน 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน จึงจัดให้มีบริการการเรียนรู้ ICT ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และ
ปฏิบัติ ในด้านการจัดท า website, การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, จัดให้มีศูนย์ ICT ที่ให้บริการแก่นักเรียนและ
บุ คลากรครบวงจร  ขยายบริ การระบบเครื อข่ ายและ เครื อข่ าย ไร้ ส าย  ให้ ครอบคลุ ม พ้ืนที่ ต่ า งๆ  
ในโรงเรียนและ สามารถให้บริการชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค ์
          1 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 
 3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางาน และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนโดยใช้สื่อ ICT 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 475  คน 
- ห้องเรียน e - classroom   จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์    จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ห้อง 



- ปรับปรุงพื้นท่ีให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  4 จุด 
 เชิงคุณภาพ 

    - นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการร้อยละ 80  
    - ห้องเรียน  e - classroom ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ  
       ให้บริการได้ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
    - สามารถให้บริการระบบอินทราเน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจุดในโรงเรียน 
    - ระบบเสียงในโรงเรียนชัดเจน และครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นายสุปัญญา ยังศิริ 

2.งานซ่อมบ ารุงและพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นายสุปัญญา ยังศิริ 

3.งานประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

นางสาวจารุวรรณ ศรัทธา 

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  118,000 บาท 
 ใช้ไป  45,946  บาท 
 คงเหลือ 72,054 บาท 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
     - นักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนใช้บริการ 
     - ห้องโสตฯ  ห้องคอมพิวเตอร์  
และอ่ืน ๆ ให้บริการได้ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
- ส ารวจข้อมูล 
 
- ส ารวจข้อมูล 
การใช้งานในห้องฯ 

 
- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบประเมินผล 
- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบประเมินผล 
- สมุดบันทึกการขอใช้ 
 
 



ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     -  สามารถให้บริ การระบบ
อินเตอร์ เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ ใน
โรงเรียน 
     - ระบบเสียงในโรงเรียนชัดเจน 
และครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียน 
 
     - ให้บริการกิจกรรมในโรงเรียน
ได้ครบถ้วน และให้บริการแก่ชุมชน 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 
- ส ารวจข้อมูล 
- สอบถาม 
 
- ส ารวจข้อมูล 
- สอบถาม 
 
- สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 

    
 

7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน    
2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี    

 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

  
 

2 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ  
ให้บริการได้ร้อยละ 80 ของบุคลากร 

  
 

3 สามารถให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุม
พ้ืนที่ทุกจุดในโรงเรียน 

  
 

4 ระบบเสียงในโรงเรียนชัดเจน และครอบคลุมพ้ืนที่
ในโรงเรียน 

  
 

 

 

 



9. สรุปในภาพรวม 
    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
          งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และโสตทัศนูปกรณ์พร้อมบริการครู บุคลากรทางการ
โรงเรียน และนักเรียน 
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
       -  
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
   - 

 

 

   (นายสุปัญญา ยังศิริ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 7) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

ชื่อโครงการ       ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT และใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุปัญญา  ยังศิริ 

งานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล 
ผู้เรียนต้องมีศักยภาพ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 
รวมถึงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21   และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึงด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่   Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

2. เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 
4. เพื่อให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มาก  

              ที่สุด 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 



3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  
 เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการร้อยละ 80  
   
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  
2. การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือมาใช้ในการเรียนการสอนด้าน ICT 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  

3. การส่งเสริมให้ใช้ ICT อย่างถูกต้อง 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  30,000  บาท 
 ใช้ไป   7,000 บาท 
 คงเหลือ 23,000  บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการ
ร้อยละ 80 

 
ส ารวจข้อมูล 

 
แบบส ารวจข้อมูล 
แบบประเมินผล 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

- ครสูามารถใช้สื่อการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยี ICT 

ส ารวจข้อมูล แบบส ารวจข้อมูล 

 
 
 
 
 



 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

   

2 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มาก 
ที่สุด 

   

 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

   

2 ครสูามารถใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 
ICT 

   

 

9. สรุปในภาพรวม 

    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
          เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ท าให้การเรียนการสอนของครูจะต้องเป็นรูปแบบออนไลน์  
 
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
                  -  
 
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
                            - 
 
 

    
(นายสุปัญญา ยังศิริ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 8) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

ชื่อโครงการ         การส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่    ข้อที 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของ 
                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา   ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุปัญญา  ยังศิริ 
งานที่รับผิดชอบ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มียุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการขยายโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ โดยมี
เป้าประสงค์ที่ 2 ว่าด้วยประขากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค อีกทั้งยังมีกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ
มีจุดเน้นด้านผู้เรียนในข้อ 1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน จุดเน้นด้านผู้เรียนในข้อที่ 1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือได้ดูแลช่วยเหลือ
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้าง
โอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคน 

2. วัตถุประสงค ์
           2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 2.2 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยความอบอุ่น 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 
 



3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ทุกระดับชั้น 
        เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 100  พึงพอใจในการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมี
คุณภาพรอบด้าน ในระดับดี ขึ้นไป 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- เยี่ยมบ้าน 
- คัดกรองนักเรียน 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  

2 ปัจจัยพื้นฐาน 28 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63  
3 แนะแนว 28 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63  

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  3,000  บาท 
 ใช้ไป  3,000  บาท 
 คงเหลือ  0  บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน ได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ขึ้นไป 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 



7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ    
2 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียนและ

ผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยความอบอุ่น 
 

  

3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มี
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

 
  

 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

 
  

2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ขึ้นไป 

 
  

 

9. สรุปในภาพรวม 

    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
          นักเรียนได้รับความดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
                  -  
 
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
                            - 
 
 

   (นายสุปัญญา ยังศิริ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 9) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวันเฉลิม รอดบ าเรอ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1.  หลักการและเหตุผล 
การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมต้องยอมรับซึ่งกันและกัน การที่จะท าให้คนใน

สังคมอยู่อย่างสงบสุขนั้น คนในสังคมจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
ตั้งแต่วัยเด็ก จะท าให้เยาวชนเกิดจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะท าให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี ของบุคคลในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม 
 2.2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีในสังคม 

2.4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต(Output) 

-ครูและบุคลากรจ านวน  29  คน  นักเรียน 505 คน  
-วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ นวัตกรรม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes) 
-ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-ผู้เรียนร้อยละ 95มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 



4.  วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ใช้สอย วัสดุ 

 
ครุภัณฑ์ 

 
1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม        40,000   ก.ค. 63 กลุ่มสาระสังคม 

2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   70,000   ธ.ค. 63 ครูวันเฉลิม 

3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   - 13,000 - ก.พ. 63 ครูวันเฉลิม 

4 กิจกรรมรักษาดินแดน/วินัยจราจร - 2,000 - พ.ย. 63 ครูปองพล 

 รวม 125,000     

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  125,000 บาท 
 ใช้ไป   67,839 บาท 
 คงเหลือ 57,161 บาท 
 
๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
๒) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรม 
 
 
 

 
ระดับ ดีมาก 

 
 

ระดับ ดีมาก 

 
สังเกตพฤติกรรม/

สอบถามความคิดเห็น 
 

สังเกตพฤติกรรม/
สอบถามความคิดเห็น 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความพึง

พอใจ 
แบบสังเกตพฤติกรรม/

แบบสอบถามความคิดเห็น 
 



ผลลัพธ์ (Outcomes)    

นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นไทย 

ระดับ ดี สังเกตพฤติกรรม/
สอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
๗. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใน
สังคม 

/   

๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคน
ดีในสังคม 

/   

๓ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม /   
 
๘. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

/  นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

๒ เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรม 
 

/  นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสืบสาน
วัฒนธรรม 
 

๓ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 

/  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 

 

 



๙. สรุปในภาพรวม 
    ๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 ๑. นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
 ๒. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียนในอ าเภอมะขาม 
 ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
 ๔. นักเรียนมีทักษะในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ 
    
 ๙.๒ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 ๑. ควรมีการจัดระเบียบแถวในการเดินท ากิจกรรม 
 ๒. ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมแก่ครู และนักเรียนให้ชัดเจน 
 ๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรปฏิบัติหน้าที่ในขณะนักเรียนร่วมกิจกรรม 
   
     ๙.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
                -   
 
 

    
(นายวันเฉลิม รอดบ าเรอ)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 10) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมสุขภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                          ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งในมาตรฐานการจัดการศึกษา
ยังได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน คือผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียน เพราะถ้าหากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรู้จักการดูแลสุขภาวะของตนเองและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่ง
เสพติด และปลอดจากโรคภัย อุบัติเหตุ และมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืน ก็จะเป็นการส่งเสริมและท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีในด้านอ่ืนๆ 

 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรคภัย มีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
4. ส่งเสริมและท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีในด้านสุขภาพ ร่างกาย  และจิตใจ  และมีสุขภาวะที่ดี 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนทุกคนรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี 
        2. นักเรียนทุกคนรู้จักวิธีการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
        3. นักเรียนน าทักษะความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว  
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและ

บุคคลในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และมีสุขภาวะของเหงือกและฟันที่ดี 

 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. งานอนามัย ต.ค. 63-ก.ย.64  
2. กิจกรรมอย.น้อย ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ต.ค.-ส.ค.64  
3. กิจกรรมกีฬาภายใน “แคแสดเกมส์” ม.ค. 64  

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  47,000 บาท 
 ใช้ไป  26,950 บาท 
 คงเหลือ 20,050 บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)   
-นักเรียนร้อยละ 95 ที่มีน้ าหนักส่วนสูง   ตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน มีสุขภาวะเหงือก-ฟันที่ดี มี
ทักษะชีวิต   
-นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกาย      
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน    
 

 
ตรวจสอบน้ าหนัก ส่วนสูง 
และ การเจริญเติบโต  
ทดสอบสมรรถภาพ    
ทางกาย   

 
เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข   
และแบบบันทึก    
เกณฑ์กรมพลศึกษา และ     
แบบบันทึก   



ผลลัพธ์ (Outcomes)       

 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ส่งเสริม การออกก าลังกาย 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม  

 
๗. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัยจาก
โรคภัย มีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพ
ติด 

/   

๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการดูแลสุข
ภาวะของตนเอง และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้ 

/   

๓ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้และมีความม่ันใจในตนเอง 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน 

/   

4 ส่งเสริมและท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีใน
ด้านสุขภาพ ร่างกาย  และจิตใจ  และมีสุขภาวะ
ที่ด ี

/   

 
๘. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน มีสุขภาวะเหงือก-ฟันที่ดี มีทักษะชีวิต   

/  นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง   
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีสุข
ภาวะเหงือก-ฟันที่ดี มีทักษะ
ชีวิต   

๒ เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย      
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน    
 
 

/  นักเรียนมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน    
 

๓ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

 / ไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬา 
เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 



๙. สรุปในภาพรวม 
    ๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขอนามัย สุขภาพที่แข็งแรงตามวัย 
    
 ๙.๒ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 - 
   
     ๙.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงท าให้ต้องงดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
“แคแสดเกมส์” 
 
 
 

    
 (นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 11) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ชื่อโครงการ        โรงเรียนสีขาว  

สนองยุทธศาสตร์ สพม.ที่   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่3  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา 

     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่  1. คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุปัญญา  ยังศิริ 

งานที่รับผิดชอบ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน

อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ

วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 

นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตที่

เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษา

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยข้องกับยาเสพติด เป็น

ปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรม

เสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุขการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น



คนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรม

เบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษา

ทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยง 
3. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด  
5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ  

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้พ้นภัยยาเสพติดและจัดกิจกรรม  
              รณรงค์ต้านยาเสพติด  

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้อยละ 90  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

(สถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด) 
1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  

2 สถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  
3 To Be Number One 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  

4 บ าบัดผู้สูบบุหรี่เพ่ือชีวีมีสุข 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  

 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้  6,000 บาท 
 ใช้ไป   0 บาท 
 คงเหลือ 6,000 บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการตรวจปัสสาวะ
เป็นลบ 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ไม่สูบบุหรี่ภายใน
โรงเรียน 

 
ตรวจปัสสาวะ 
 
สังเกต 

 
เครื่องตรวจปัสสาวะ 
 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อย
กว่า   ร้อยละ 90 ของในระดับดี ขึ้นไป 
2.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

สังเกต/สอบถาม 
 
สังเกต/สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 

 
๗. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด /   
๒ เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน /   
๓ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจาก

ปัญหายาเสพติด  
/   

4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรม
ต่างๆ 

 /  

 
 
 
 
 
 



๘. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลการตรวจปัสสาวะเป็น
ลบ 

/  ไม่มีนักเรียนติดยาเสพติด 

๒ เพ่ือให้นักเรียนไม่สูบบุหรี่ภายในโรงเรียน /  ไม่มีนักเรียนสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน 

๓ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ /  นักเรียนพึงพอใจในโครงการ 

๙. สรุปในภาพรวม 
    ๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่ 
    
 ๙.๒ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 - 
   
     ๙.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 - 
 
 
 

    
   (นายสุปัญญา ยังศิริ)  

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 12) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
โครงการ   ส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  
สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

                    ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                               ปรชัญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ  
งานที่รับผิดชอบ           กลุม่บริหารวิชาการ  
 

 

1. หลักการและเหตุผล  
การท างาน และการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ปกติทั่วไปทุกคน และ
เป็นเป้าหมายขั้นต่ าในการพัฒนาของทุกประเทศ  

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหาความจ าเป็นที่
ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา 
โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่เรียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต ในระดับมัธยมปลายและ
อาชีวศึกษา เด็กจะเริ่มบ่งบอกความสนใจ ความถนัดของตนเอง โดยเลือกสายการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิง
ช่างฝีมือ การบริการ และวิชาการ เพ่ือเตรียมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาพัฒนาเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประกอบการอิสระ การคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ  
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 อันเป็นโครงการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักเรียน  
2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขยะด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี  



3. เพ่ือส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้  
4. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
5. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เพ่ือจะน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต(Output)  
     นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 479 คน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปต่อยอดใน

การประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes)  

1. โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนปลอดขยะ  
2. โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 
 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลา  หมายเหตุ  
1.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพฯ  พ.ย. 63  
2.  ด าเนินกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  พ.ย.63-ก.ย.64  
3.  ด าเนินกิจกรรมขยะ Zero  พ.ย.63-ก.ย.64   
4.  การประเมินผล  ก.ย. 64  

 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ 11,000 บาท  
ใช้ไป 0 บาท  
คงเหลือ 11,000 บาท 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
คัดแยกขยะและน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้  
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้  

 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม  
 

 

1. แบบสังเกต  
2. แบบสอบถาม  
3. แบบประเมินผลงานกิจกรรม  
 



ผลลัพธ์ (Outcomes)  

- โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็น
โรงเรียนปลอดขยะ  
- โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีผัก
ไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ  

 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม  
 

 

1. แบบสังเกต  
2. แบบสอบถาม  
3. แบบประเมินผลงานกิจกรรม  
 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักเรียน  

  

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

2  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขยะด้านสิ่งแวดล้อมที่
ดี  

  

3  เพ่ือส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้    

4  เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์    
5  เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อจะน าไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจ าวัน  
  

 
๘. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถคัดแยกขยะและน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้  

  

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

2  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ได้  

  

3  โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนปลอดขยะ    

4  โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีผักไฮโดรโปนิกส์ปลอด
สารพิษ  

  

 
 
9. สรุปในภาพรวม  

9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  
นักเรียนสามารถน าความรู้ และได้ลงมือท าไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตได้  



9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  
ควรมีการจัดบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน  

 
9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  

เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ท าให้การด าเนินการของโครงการไม่เป็นไปตามระยะ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

                                                                        (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 13) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
โครงการ   ส่งเสริมทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.   ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                               ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวีรนุช กณิกนันต์ 

งานที่รับผิดชอบ           กลุม่บริหารวิชาการ  
 

 

1. หลักการและเหตุผล  
จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันพบว่า สภาพเศรษฐกิจและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนได้ 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
ท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในทางที่ดีข้ึนและแย่ลงถ้าหากเยาวชนน ามาใช้ในทางที่ไม่ 
เหมาะสมและถูกต้อง จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างมากมาย ถ้าหากเราน าศาสตร์พระราชามาใช้เป็น 
แนวทางในการด าเนินชีวิต จะท าให้สภาพครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่าง 
ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงชีวิตที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกยุคทุกสมัยท า 
ให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ สถานศึกษาจึงได้น าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม และได้เน้น 
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องการให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของตนเองสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ 

พัฒนาชุมชนของตนเองตลอดจนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขโด 
4. เพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในวันส าคัญต่างๆร่วมกับชุมชน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นจ านวน 450 คน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 30 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 วันส าคัญทางศาสนา ตลอดปีการศึกษา  
2 สอบธรรมสนามหลวง พ.ย. 62  
3 วันส าคัญของชาติ ตลอดปีการศึกษา  
4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธ.ค. 62  

 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ 55,000 บาท  
ใช้ไป 9,978 บาท  
คงเหลือ 45,022 บาท 

 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(output) 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งกายสะท้อนความเป็นไทยในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 



-ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 

สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  1  แห่ง 

สังเกตพฤติกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

/ 

 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจศาสตร์
พระราชาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาชุมชน
ของตนเองตลอดจนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

/ 

 นักเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

/ 

 นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

4 เพ่ือส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในวันส าคัญต่างๆร่วมกับ
ชุมชน / 

 นักเรียนมีความความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 



8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกาย
สะท้อนความเป็นไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
สถานศึกษา 

/ 
  

2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 

/ 
  

3 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

/ 
  

4 นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า  1  แห่ง 

 
/  

 

9. สรุปในภาพรวม 
    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 9.1.1 สืบทอดพระพุทธศาสนาและเอกลักษณ์ของไทย 
 9.1.2 นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 9.1.3 นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 9.1.4 นักเรียนทุกคนมีกิริยามารยาทที่งดงามและเหมาะสม 
 
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 9.2.1 ควรมีการจัดการอบรมการสอบธรรมสนามหลวงที่เข้มข้น 
 9.2.2 ควรมีการนันทนาการที่ไม่ให้ผู้อบรมเครียดจนเกินไป 
 9.2.3 รายละเอียดเรื่องพระวิทยากรยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
  
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ 
 

 
    
             (นางวีรนุช กณิกนันต์)  

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 14) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ    งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และมีทักษะอาชีพตามหลัก 
                                 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางโสภิณ ศรีแก้ว 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามพระบรมราชกุมารี  
จึงได้จัดกิจกรรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อโดยการด าเนินงานให้    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป็นที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งโรงเรียนเป็นที่
รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึก
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชเพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้นักเรียนและครูได้สนใจศึกษาข้อมูล  และเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการท างานด้วยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติของนักเรียนและครู ในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

3.  เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   และการเก็บรักษาพรรณ
ไม้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 



 4.   เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1   นักเรียนและครูทุกคน มีส่วนร่วมเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.1.2   นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.1.3   ครูทุกคน มีองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.1.4   ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวิชาที่

สอน อย่างน้อยคนละ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.1.5   มีผลของการปฏิบัติงานที่ได้การด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกล าดับการ

เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระ 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พรรณไม้  รู้จักชื่อ 

ลักษณะ คุณประโยชน์ของพรรณไม้ มีสุนทรียภาพต่อพรรณไม้ 
3.2.2  นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นตอน  มีทักษะการสังเกต  การคิดวิเคราะห์ 

เห็นความแตกต่าง และรู้ความหลากหลายของชนิดพืชที่นักเรียนเลือกศึกษา 
3.2.3  นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิต รู้การเปลี่ยนแปลง เห็นความแตกต่างของชีวิต

ความสัมพันธ์ ผูกพัน ดุลยภาพของสรรพสิ่ง รู้ศักยภาพของปัจจัย มีจินตนาการเห็นคุณ เพ่ือประโยชน์แท้แก่
มหาชน 

3.2.4   นักเรียนมีความสามารถรวบรวม เรียบเรียง จัดล าดับสาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เขียนรายงานและสร้างผลงานจากการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ 

3.2.5   นักเรียนเรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การในทุกกลุ่มสาระวิชา 

3.2.6   มีการเผยแพร่องค์ความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสร้างห้องแสดงผลงาน งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการใช้ประโยชน์ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

3.2.7   ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความถูกต้องทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
 
 
 



4. วิธีด าเนินงานกิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ครุภัณ
ฑ์ 

วัสดุ 

1 
 

2 
3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
5 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ประชุมกลุ่มบริหารงานโรงเรียน 
แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
วางแผนการบริหารและแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
    - เขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนรวมกับแผนงานประจ าปี 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาบุคลากร 
จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน(จ านวน 2 ครั้ง 
450 คน) 
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตาม  5 องค์ประกอบ   3  สาระ 
ปรับปรุงห้องสวน,สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
รายงานผลการด าเนินงาน 
เผยแพร่การด าเนินงานสู่สาธารณชน 
 รวมงบประมาณ       30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 

 
ตลอด
ปีงบประมา
ณ 

ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
หัวหน้า
วิชาการ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
 
 
 
หัวหน้า
วิชาการ 
คณะท างาน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
 
คณะท างาน
สวน 
ครูทุกคน 
ครู นักเรียน
ทุก 
 
 

 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ ๓๐,000 บาท  
ใช้ไป 0 บาท  
คงเหลือ ๓๐,000 บาท 

 
 



6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ปริมำณ,คุณภำพ,ค่ำใช้จ่ำย) 
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  นักเรียนและครูทุกคน มีส่วนร่วมเก่ียวกับ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- การบันทึกทางเอกสาร - บันทึกรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

- บันทึกการประชุมครู 

- นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการ

ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 

- การตรวจผลงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

- ครูทุกคน มีองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- การเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

- เอกสาร เนื้อหาความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 

- เกียรติบัตร/วุฒิบัตรที่ได้รับ 

- ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิง

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ในวิชาที่สอน อย่างน้อย คนละ 2 แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

- การส่งแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

 

- แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

- มีผลของการปฏิบัติงานที่ได้การด าเนินการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกล าดับการ

เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระ 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 

- การตรวจผลงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

- นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึง

ความส าคัญของการอนุรักษ์พรรณไม้  รู้จัก

ชื่อ ลักษณะ คุณประโยชน์ของพรรณไม้ มี

สุนทรียภาพต่อพรรณไม้ 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 

- การตรวจผลงาน 

 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน

องค์ประกอบที่ 1 และ 2 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน

องค์ประกอบที่ 1 และ 2 

- นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับ

ขั้นตอน  มีทักษะการสังเกต  การคิด

วิเคราะห์ เห็นความแตกต่าง และรู้ความ

หลากหลายของชนิดพืชที่นักเรียนเลือก

ศึกษา 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 

- การตรวจผลงาน 

 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน

องค์ประกอบที่ 3 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน

องค์ประกอบที่ 3 



 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ปริมำณ,คุณภำพ,ค่ำใช้จ่ำย) 
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิต รู้การ

เปลี่ยนแปลง เห็นความแตกต่างของชีวิต

ความสัมพันธ์ ผูกพัน ดุลยภาพของสรรพสิ่ง 

รู้ศักยภาพของปัจจัย มีจินตนาการเห็นคุณ 

เพ่ือประโยชน์แท้แก่มหาชน 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 

- การตรวจผลงาน 

 

- ภาพถ่ายกิจกรรมในสาระที่ 1-3 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน

สาระที่ 1-3 

-  นักเรียนมีความสามารถรวบรวม เรียบ

เรียง จัดล าดับสาระของงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนรายงานและ

สร้างผลงานจากการรายงานผลในรูปแบบ

ต่างๆ 

- การสังเกต/บันทึกภาพ 

- การตรวจผลงาน 

 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน

องค์ประกอบที่ 4 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนใน

องค์ประกอบที่ 4 

- นักเรียนเรียนรู้สาระของงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนในกระบวนการเรียนรู้

เชิงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา 

- การตรวจบันทึกหลัง

สอนของครู 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกหลังสอน 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนเชิง

บูรณาการ 

- มีการเผยแพร่องค์ความรู้งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสร้างห้องแสดงผล

งาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการ

ใช้ประโยชน์ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 

- ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการ

เรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน มีความถูกต้องทางวิชาการ และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

- การตรวจผลงาน 

 

- ภาพถ่ายกิจกรรมใน

องค์ประกอบที่ 5 

- บันทึกการเข้าใช้ห้องงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- บันทึกการเยี่ยมชมงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- บันทึกการดูแล รักษาห้องงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- เอกสารเผยแพร่งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนทั้ง 

5องค์ประกอบ และ 3 สาระ 



 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้นักเรียนและครูได้
สนใจศึกษาข้อมูล  และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

/ 

 ด าเนินการขับเคลื่อน
สวนพฤกษศาสตร์ 
โดยผ่านวิชาสวน
พฤกษศาสตร์ 2 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการท างานด้วยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติ

ของนักเรียนและครู ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
/ 

 

3 เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   
ข้อมูลพรรณไม้   และการเก็บรักษาพรรณไม้ เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 

/ 

 

4 เพ่ือบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการ

สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
 

 
 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนและครูทุกคน มีส่วนร่วมเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน / 

 นักเรียนและครูทุกคน มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

2 นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการด าเนินการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน / 

 นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการ
ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

3 ครูทุกคน มีองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

/ ครบูางคนมีองค์ความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 



4 ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวิชาที่
สอน อย่างน้อย คนละ 2 แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 

/ ตัวแทนแต่ละสาระการเรียนรู้มีแผน
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

5 มีผลของการปฏิบัติงานที่ได้การด าเนินการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกล าดับการ
เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระ 

/ 

 มีผลของการปฏิบัติงานที่ได้การ
ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

6 นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พรรณไม้  รู้จัก
ชื่อ ลักษณะ คุณประโยชน์ของพรรณไม้ มี
สุนทรียภาพต่อพรรณไม้ 

/ 

 นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พรรณ
ไม้  รู้จักชื่อ ลักษณะ คุณประโยชน์
ของพรรณไม้ มีสุนทรียภาพต่อ
พรรณไม้ 

7 นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน  มีทักษะการสังเกต  การคิด
วิเคราะห์ เห็นความแตกต่าง และรู้ความ
หลากหลายของชนิดพืชที่นักเรียนเลือก
ศึกษา 

/ 

 นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น
ล าดับขั้นตอน   

8 นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิต รู้การ
เปลี่ยนแปลง เห็นความแตกต่างของชีวิต
ความสัมพันธ์ ผูกพัน ดุลยภาพของสรรพสิ่ง 
รู้ศักยภาพของปัจจัย มีจินตนาการเห็นคุณ 
เพ่ือประโยชน์แท้แก่มหาชน 

/ 

 นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิต รู้
การเปลี่ยนแปลง เห็นความ
แตกต่างของชีวิตความสัมพันธ์  

9 นักเรียนมีความสามารถรวบรวม เรียบเรียง 
จัดล าดับสาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เขียนรายงานและสร้างผลงานจาก
การรายงานผลในรูปแบบต่างๆ 

/ 

 นักเรียนมีความสามารถรวบรวม 
เรียบเรียง จัดล าดับสาระของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียน
รายงานและสร้างผลงานจากการ
รายงานผลในรูปแบบต่างๆ 

10 นักเรียนเรียนรู้สาระของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา 

/ 

 นักเรียนเรียนรู้สาระของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใน



กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการใน
ทุกกลุ่มสาระวิชา 

11 มีการเผยแพร่องค์ความรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสร้างห้องแสดงผล
งาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการใช้
ประโยชน์ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

 

/ ก าลังจัดสร้างห้องแสดงผลงาน 

12 ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความถูกต้องทางวิชาการ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

/ 

 ผลงานของนักเรียนที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้สาระของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มี
ความถูกต้องทางวิชาการ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 

9. สรุปในภาพรวม 
    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 9.1.1 นักเรียนและครูจิตส านึกและความตระหนักให้นักเรียนและครูได้สนใจศึกษาข้อมูล  และเห็น

ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 9.1.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   และการเก็บรักษาพรรณไม้ 

เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก  

 
    9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 9.2.1  ก าลังจัดสร้างห้องแสดงผลงาน 
   
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ 
 

 
    
             (นางโสภิณ ศรีแก้ว)  

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 15) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการสนอง

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววัลยา  บุญอากาศ 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีหลักการจากประกาศว่า 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการพลเรือน  และผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความคล่องตัว  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้  เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐ ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งต่อยอดจากระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นคือ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีทางวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  เช่น  
ด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

อีกท้ังจากสมรรถนะของครูผู้สอนใน “ศตวรรษที่ 21” ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  สมรรถนะครู  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะ  

สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation)  
สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) 
สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) 



สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็นทีม (Team Work) 
สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 
เพ่ือที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  มีความพร้อมเข้าสู่โลกการท างานที่ซับซ้อน

มากขึ้นในปัจจุบันได้นั้น  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความสามารถในการสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  สามารถสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้  มีทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ 
และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.2 เพ่ิมทักษะการท างานเป็นหมู่คณะ ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม  พัฒนาทางวิชาชีพและศึกษาดูงาน 
2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน  
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูที่ไปร่วมประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนานักเรียน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

 
4.  วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

และพัฒนาต่อยอด 
 

2. กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (หน่วยงานอื่น) 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

155,280 
 

20,000 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 

ต.ค.62 – 
30 ก.ย. 63 

ครูวัลยา   



2 พัฒนางานสารบรรณ - 50,000 - 
ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 
ครูนัยนา   

รวม 172,580 50,000    
 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ ๒๒๕,๒๘๐ บาท  
ใช้ไป 203,088 บาท  
คงเหลือ 22,192 บาท 
 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 32 คน ได้รับการอบรม
พัฒนาการเพ่ือน าความรู้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนางานที่
รับผิดชอบรวมทั้งได้รับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

1. สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 น าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนางานที่รับผิดชอบและได้รับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของ ที่
มีต่อการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.สอบถาม 
2. สัมภาษณ ์

 
 แบบสอบถาม 

 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

  แบบสรุปการศึกษาดูงาน 



2 เพ่ิมทักษะการท างานเป็นหมู่คณะ ให้คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  รายงานการอบรม 

3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 

4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม  
พัฒนาทางวิชาชีพและศึกษาดูงาน 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 

5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 

32 คน ได้รับการอบรมพัฒนาการเพื่อ
น าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนางานที่รับผิดชอบรวมทั้ง
ได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจของ ที่มีต่อการ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 

 
9. สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจเพ่ิมขึ้น 
2. ครูและบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ   

ประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคล
ทั่วไป 
 

9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
     1. การด าเนินงานต้องจัดการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ความพร้อม  
     2. พัฒนาครูให้ตรงความต้องการ 
 
 



9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
     - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
     - งบประมาณในการด าเนินการที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอ 
 

 

         (นางสาววัลยา บุญอากาศ)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 16) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววัลยา  บุญอากาศ 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่
พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วย
ให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบ
คือ Professional Learning Community (PLC)  เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์  บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ และสนองต่อ
จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริฯ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 



2.2 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

2.3 เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ 
2.4 เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
2.5 เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน  
 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
 

4.วิธีกำรด ำเนินงำน งบประมำณ และระยะเวลำปฏิบัติงำน  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรม คลินิก ว.21 5,000 - - ต.ค.62 – 

30 ก.ย. 63 
ครูวัลยา 

2 กิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนา /  
สร้างนวัตกรรม 

5,000 - - ต.ค.62 – 
30 ก.ย. 63 

ครูวัลยา 

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 10,000 - -   
 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ 10,000 บาท  
ใช้ไป 0 บาท  
คงเหลือ 10,000 บาท 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 32 คน ได้รับการอบรม

ร้อยละ 100 
 
 

1. สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 



ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 น าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของที่
มีต่อการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

 
1.สอบถาม 
2. สัมภาษณ ์

 
 แบบสอบถาม 

 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ใน
การสอนและพัฒนานักเรียน 

  ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC 
เพ่ือน ามาใช้ในการสอนและ
พัฒนานักเรียน และการ
เลื่อนวิทยฐานะได้ในทุก
ระดับ 

2 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ 
ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  

3 เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ
สามารถน าไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุก
ระดับ 

  

4 เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็น
วิทยากร 

  ครูมีผลงานวิจัย 

5 เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

  ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 

32 คน ได้รับการอบรมส่งเสริมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 



2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจของที่มีต่อการ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

  แบบสรุปการร่วมกิจกรรม 

 
9. สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความรู้เพ่ือใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ  

9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
     1. การด าเนินงานต้องจัดการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ความพร้อม  
     2. พัฒนาครูให้ตรงความต้องการ 
9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
     - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
      
 

         (นางสาววัลยา บุญอากาศ)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 17) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                          มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวีรนุช กณิกนันต์ 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาลถือเปนหลักการบริหารงานที่ส าคัญและจ าเปนในสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา  หากผู้บริหารในทุกระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง ย
อมจะเกิดประโยชนในการบริหารจัดการโรงเรียน  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัด
การศึกษาในด้านต่างๆ  เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2)  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

  
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

 1)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
   
 



3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1)  ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 

4.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง)  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/

มูลนิธิ/สมาคมศิษย์เก่า 
3,000   พ.ย. 62-

มิ.ย. 63 
นางวีรนุช 

3 ประชุมผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย 3,000   พ.ย. 62-
มิ.ย. 63 

นางหยาด
พิรุณ,  
นายวันเฉลิม 

4 คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 1,000   พ.ย. 62-
ก.ย. 63 

นายสุปัญญา
,นางสาว
เหมือนฝัน 

 รวม 7,000     
 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ 7,000 บาท  
ใช้ไป 1,530 บาท  
คงเหลือ 5,470 บาท 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
1.กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
3.ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง  
4.ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโรงเรียน 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
1. แบบส ารวจจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ข้อมูลความพึง

พอใจในการท า
กิจกรรม 

 
1. แบบส ารวจจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. แบบประเมินความพึง
พอใจในการท ากิจกรรม 



5. โรงเรียนได้เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร 

ระดับดี 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

 
1.สอบถาม 
2. สัมภาษณ ์

 
 แบบสอบถาม 

 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

  สถานศึกษาได้รับ
พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
ชุมชน 

2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

  

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 
กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 90 เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

 กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 
90เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2 
ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3 
ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง  

 
 ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วม

ประชุมผู้ปกครอง 

4 
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน 

 
 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน

ร่วมกับโรงเรียน 



5 
โรงเรียนได้เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

 
 โรงเรียนได้รับการประเมิน 

 
9. สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
      สถานศึกษาได้รับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชน 

9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
           - 
9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
          -  
      
 

            (นางวีรนุช กณิกนันต์)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 18) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                          มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายก าธร  ดิษธรรม 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรา 47-51 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งประกาศกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  ว่าได้มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้
คุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/งานสอดคล้องวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาโดยมี
ขั้นตอนและมีความชัดเจนน่าเชื่อถือ 

  2. เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศ จัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมินคุณภาพนอก 

  3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 
 



3.เป้าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ  
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 70  มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 60 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    
         3.2 เชิงคุณภาพ 

1)  ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถจัดท า สรุป
รายงานผลการพัฒนาการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบได้  

2)  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจสอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3)  ครูและบุคลากรมีงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 
 

4. วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
- ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 

- การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

- - 4,000 ธ.ค. 63 -ครูก าธร ดิษธรรมและ
ครูกลุ่มงานประกัน
คุณภาพฯ  
-กลุ่มบริหารวิชาการ 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- คณะกรรมการตาม
ค าสั่งโรงเรียน 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

- ประชุมวางแผนชี้แจงหลักการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสรเทศ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

- ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2562 

- 2,000 - ต.ค. 62 – 
ก.พ. 63  
 

-ครูก าธร ดิษธรรมและ
ครูกลุ่มงานประกัน
คุณภาพฯ  
-กลุ่มบริหารวิชาการ 

- คณะกรรมการตาม
ค าสั่งโรงเรียน 



งานวิจัย 

- ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากร
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

- เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  

2,000 - - 
 
 

ต.ค. 62-
มี.ค.63 

-ครูก าธร ดิษธรรมและ
ครูกลุ่มงานประกัน
คุณภาพฯ  
-กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ 8,000 บาท  
ใช้ไป 0 บาท  
คงเหลือ 8,000 บาท 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
1) ครูและบุคลากรร้อยละ 70  มีความ

เข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติการเก็บเอกสารและจัดวาง
เอกสารโดยมีขั้นตอนและมีความชัดเจนน่าเชื่อถือ 
เป็นไปได้ระดับดีเลิศข้ึนไป  

2) ครูและบุคลากรร้อยละ 60 ให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

3) ครูและบุคลากรร้อยละ 70 ได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

1. ประเมินการท างานของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
2.  ประเมินคุณภาพระบบการ
ท างานที่เน้นความร่วมมือกัน 
3.  ประเมินเอกสารหลักฐานที่
จัดท าขึ้น 
4.  สังเกตสภาพจริงที่เป็นผล 
มาจากการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)   
      1) ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติการเก็บเอกสารและจัดวางเอกสารโดยมี
ขั้นตอนและมีความชัดเจน  

1. ตรวจสอบร่องรอยการ
ท างาน เช่น เอกสารหลักฐาน
ที่จัดท าข้ึน 
2. สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

- แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
- แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม

ในงานวิจัย 



2) มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
3)  ครูและบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

  

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม/งานสอดคล้องวิสัยทัศน์พันธกิจและ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาโดยมีขั้นตอนและมี
ความชัดเจนน่าเชื่อถือ 

  สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา รองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2 เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศ จัดเตรียมเอกสาร
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  

3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

  

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 

ครูและบุคลากรร้อยละ 70  มีความ
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติการเก็บ
เอกสารและจัดวางเอกสารโดยมี
ขั้นตอนและมีความชัดเจนน่าเชื่อถือ 
เป็นไปได้ระดับดีเลิศข้ึนไป  

 

 ครูและบุคลากรร้อยละ 70  มี
ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2 

ครูและบุคลากรร้อยละ 60 ให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

 

 ครูและบุคลากรร้อยละ 60 
ให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 



3 

ครูและบุคลากรร้อยละ 70 ไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป 

 

 ครูและบุคลากรร้อยละ 70 
ไดร้ับการส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจัย  

4 

ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติการเก็บเอกสารและจัด
วางเอกสารโดยมีขั้นตอนและมีความ
ชัดเจน 

 

 ครูและบุคลากรมีความเข้าใจ
ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
9. สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
      สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
           - 
9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
          -  
      
 

             (นายก าธร ดิษธรรม)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 19) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.     ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายราชัน พานนนท์ 

งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนมะขามสรรเสริญเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จ านวน  30  คน  นักเรียน  จ านวน  470   คน  ห้องเรียน  จ านวน  15  ห้อง  โรงเรียนได้ก่อตั้งวันที่  
22  มกราคม  พ.ศ.  2518  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลา  44  ปี ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการให้
การศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้
โรงเรียนจ าต้องจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ  เช่น  ห้องสมุด  สนามกีฬา  หอประชุม  ห้องโสตทัศนศึกษา ฯลฯ   

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการอสน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกร รม
ให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการจัดท า
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่าง



มีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
อาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุง พัฒนา  แก้ไข ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความข้องการของโรงเรียน และ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต (Outputs)  
              3.1.1  เชิงปริมาณ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 คน นักเรียน 470 คน 
- ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
- หน่วยงานต่าง ๆ   

              3.1.2  เชิงคุณภาพ 
- สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ 
- อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 

ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 

      3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
               3.2.1   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2   อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.3   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรม  



4. . วิธีด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์   

1. แก้ไข ปรับปรุงห้องเรียน  ห้อง
พิเศษ หอประชุม 

 30,000   30,000 ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

2. แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ าและท่อ
น้ า 

 60,000   60,000 ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม  
ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 80,000  10,000 100,000 ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

4. ปรับปรุง ซ่อมแซม  
ห้องนาฏศิลป์ 

 60,000  10,000 80,000 ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

5. ตัด แต่งก่ิงไม้ ปรับภูมิทัศน์  50,000   50,000 ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

รวม  280,000  20,000 300,000  

 
5. งบประมาณ  

ตั้งไว้ 300,000 บาท  
ใช้ไป 66,298 บาท  
คงเหลือ 233,702 บาท 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. สภาวะแวดล้อม 

 (Context  Evaluation) 

ความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มาใช้ห้องอาคารเรียน 

อาคารประกอบ และแหล่ง

เรียนรู้ 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ปัจจัยน าเข้า  

(Input Evaluation) 

ระดับความเหมาะสมของ

งบประมาณ 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3. กระบวนการ การนิเทศ ติดตาม การสังเกต แบบสังเกต 



(Process Evaluation) 

4. ผลผลิต  

( Product  Evaluation)  

ผลลัพธ์ของโครงการ 

 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน
และบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 

  สถานศึกษามีอาคารเรียน 
อาคารประกอบต่างๆ 
รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 

2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับ
การดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  

3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ 

  

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 
สภาวะแวดล้อม (Context  
Evaluation)  

 โรงเรียนมีระบบการจัดการ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)   

3 กระบวนการ (Process Evaluation)   

4 ผลผลิต (Product  Evaluation   
 
9. สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
      โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 



9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
           - 
9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 
          -  
      
 

             (นายราชัน พานนนท์)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (โครงการที่ 20) 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 

สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4  ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวุฒิศักดิ์   กณิกนันต์. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ งานการเงินและพัสดุเป็นงานหลักงานหนึ่งในโรงเรียน  ที่ต้องด าเนินการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกปีงบประมาณ  เนื่องจากโรงเรียนได้มีการด าเนินงานเรื่องการเงิน  การจัดซื้อ  การจัด
จ้างตลอดปี จึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบงานการเงินและพัสดุที่ท างานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
โรงเรียนมะขามสรรเสริญจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเงินและพัสดุ และการ
ด าเนินงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพ  เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทางราชการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงานกลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ 

2.2  เพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์งานกลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ 
 2.3  เพื่อพัฒนากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ ให้มีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย  
        3.1 เชิงปริมาณ/ผลผลิต(Output) 
  เพ่ือพัฒนางานกลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์        

3.2 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์(Outcomes) 
 กลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 



4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ควบคุมภายใน 2,000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ครูฤทัยณัฎฐ์ 
2 งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 18500 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ครูวีรนุช/ 

ครูเหมือนฝัน 
3 งานการเงิน 20000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ครูโสภิณ 
4 งานพัสดุ 7000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ครูฉวี/ครูกนกอร 

 
5. งบประมาณ 
 ตั้งไว้ 47, 500 บาท 
 ใช้ไป 41,931 บาท 
 คงเหลือ 5,569 บาท 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- เพ่ือพัฒนางานการเงินและพัสดุ
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
- เพ่ือพัฒนางานแผนงาน/ควบคุม
ภายในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

ร้อยละ 90 งาน
การเงิน พัสดุ แผนงาน 
และควบคุมภายใน 
ได้รับการพัฒนา 

ตรวจสอบการ
ด าเนินงานและความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

- งานการเงินและพัสดุโรงเรียน
มะขามสรรเสริญมีการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ 
- งานแผนงาน/ควบคุมภายใน
โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 

ร้อยละ 90 งาน
การเงิน พัสดุ แผนงาน 
และควบคุมภายใน 
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

ตรวจสอบร่องรอย
การท างาน เช่น 
เอกสารหลักฐานที่
จัดท าขึ้น 

สมุดบันทึก 
ภาพถ่าย 
เอกสาร 

 
 
 
 



 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ควบคุมภายใน   ประสบความส าเร็จ 
2 งานแผนปฏิบัติการประจ าปี   ประสบความส าเร็จ 
3 งานการเงิน   ประสบความส าเร็จ 
4 งานพัสดุ   ประสบความส าเร็จ 

 
 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงานกลุ่มงบประมาณ
และสินทรัพย ์

  ประสบความส าเร็จ 

2 เพ่ือซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
งานกลุ่มงบประมาณและสินทรัพย ์

  ประสบความส าเร็จ 

3 เพ่ือพัฒนากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์ ให้มี
คุณภาพ 

  ประสบความส าเร็จ 

 
9. สรุปในภาพรวม 
    9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 

งานการเงิน พัสดุ แผนงาน และควบคุมภายใน ได้รับการพัฒนา 
  
   9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
     - 
  
     9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
       - 
 
       

           (นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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