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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
ที ่ - วันที ่   7 เมษายน  2565 
เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณประจำปี 2565 ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของ
โครงการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2564 –  
31 มีนาคม 2565) สรุปได้ดังนี้ 
 1) งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน 19 โครงการ 
 2) ผลการดำเนินงาน/โครงการ  ดังนี้ 
ดำเนินการแล้ว จำนวน  1   โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการ T.R. Open House 2022 Online 30,000.00 21,000.00 9,000.00 
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  13   โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        133,000.00 62,341.00 70,659.00 
2. โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 80,000.00 5,580.00 74,420.00 
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศลิปะ 10,000.00 3,630.00 6,370.00 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานท่ัวไป 40,000.00 33,876.00 6,124.00 
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้  428,850.70 313,029.90 115,820.80 
6. โครงการนักเรียนพักนอน 8,000.00 5,979.00 2,021.00 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 27,200.00    18,432.00    8,768.00 
8. โครงการพัฒนาศกัยภาพนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชพี 126,000.00 65,500.00    60,500.00     
9. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 50,000.00 18,510.00 31,490.00 
10. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ    8,200.00     1,660.00 6,540.00 
11. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพการเรยีนการสอนด้าน ICT 85,000.00 13,335.70 71,664.30 
12. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต   193,500.00 21,883.50 171,616.50 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอา่นการเขียนไม่คลอ่ง  75,600.00 31,200.00 44,400.00 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน      5      โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 14,000.00 0.00 14,000.00 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   6,000.00 0.00 6,000.00   
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาฯ(ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 41,571.21 0.00 41,571.21 
4. โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ COVID-19  40,000.00 0.00 40,000.00 
5. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุล
กรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 25,416.28 0.00 25,416.28 

รวมสุทธิ   1,422,338.19 619,257.10 803,081.09 
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โครงการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1) นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) ครูสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนท่ีสามารเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียนได้ตลอดเวลา 
3) สามารถสร้างจิตสำนึกรักโรงเรยีนให้กับ
นักเรียนท่ีจบการศึกษาปีการศึกษา 2564  
4) ครูสามารถสรา้งสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำรุง 
5) นักเรียนมีสื่อการเรยีนการสอนที่
เหมาะสมก้าวทันเทคโนโลย ี

ไม่มีปญัหาและข้อเสนอแนะ 

2 .โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬา
อาชีพ 

1) มีสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน การฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ 
2) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะในการ
เรียนสุขศึกษาและพลศึกษาได้อยา่งถูกต้อง 
เหมาะสม 

ไม่มีปญัหาและข้อเสนอแนะ 

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
ดนตรีและศลิปะ 

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีนักเรียน
สมใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรี และร้อง
เพลงไดเ้ป็นอย่างด ี

เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID -
19 อาจทำให้ไม่สามารดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มที ่  

4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ
และงานท่ัวไป 

1) กิจกรรมงานธุรการ ดำเนินการในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณภ์ายในสำนักงาน  
2) กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพนักเรียนและครู 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้อง
พยาบาล และส่งเสรมิสุขภาพนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา   
 3) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ
ในการประชาสมัพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนและกจิกรรมภายในโรงเรยีนที่ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

- เนื่องด้วยโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานธ ุรการและงานทั ่วไป ม ีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจัดซื้อ
ว ัสด ุอ ุปกรณ ์อย ู ่ตลอดเวลา ทำให้
งบประมาณไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ จ ึงม ีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพิ ่มเติมในปีงบประมาณ
ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน และมี
ประสิทธิภาพ 
- เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ทำให ้งบประมาณของก ิจกรรม
ส ่งเสร ิมส ุขภาพนักเร ียนและคร ู  ใน
โครงการจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ
และงานทั่วไป ไม่เพียงพอกับกิจกรรม 
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เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเล ื ้อไวร ัสโคโรนา ทำให้
จำเป็นต้องนำงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุ
อุปกณ์เพิ ่มเติม เกินกว่างบประมาณที่
กำหนดไว ้

5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้

-  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้
-  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ  
มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มขึ้น 

เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค  
COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนนิการ
ตามแผนที่วางไว้ได้อยา่งเต็มที ่ 
    
    
 

6. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ไม่มผีลการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมตามแผนโครงการได ้

7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคระบาดไวรสั โควิด 19 ทำให้สามารถจัด
ประชุมผู้ปกครองได้ทีโ่รงเรียนได้ ทำให้ต้อง
จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์  และเยี่ยม
บ้านนักเรียนออนไลน ์

ไม่มีปญัหาและข้อเสนอแนะ 

8. โครงการนักเรียนพักนอน นักเรียนพักนอนท่ีมาเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมี
ระเบียบวินยัมากข้ึน นักเรยีนพักนอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  

เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ได้อยา่งเต็มที ่  

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

1) ครูได้รับความรูจ้ากการอบรมและพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2) ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลงัใจใน
การปฏิบัติงาน 
3) โรงเรียนมรีะบบการบริหารการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การ
ดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวกและมี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่เพิ่มขึ้น
จึงทำให้ใช้งบประมาณมากกว่าท่ีกำหนด
ไว ้

10. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 

1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับ
ที่สูงขึ้น 
2) โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอลมาตรฐานท่ีสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับจังหวัด 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การ
ดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
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11. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 1) คณะครูและบุคลากรของโรงเรยีนไดร้ับ
ความสะดวกในการจดัหาพัสดุ (จัดซื้อจัด
จ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปแีละ
ปฏิทินปฏิบัติงาน  
2) การควบคุมการเบิก-จา่ยพัสดุและ
จำหน่ายครภุณัฑ์ของโรงเรยีนถูกตอ้งตาม
ระเบียบฯ 

ครูผูร้ับผดิชอบเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุยังไมม่ีความเชี่ยวชาญ
เท่าที่ควร จึงควรมีการส่งเสรมิให้ครู
การเงินและครูพัสดุเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาตนเอง และเนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019 ในปีน้ีจึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรม
และพัฒนาตนเอง 

12. โครงการจัดทำแผนและเสนอขอ
งบประมาณ 

1) โรงเรียนได้แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาใช้
จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบร้อยละ 90 ข้ึนไป 
3) แต่ละฝ่ายงาน/กลุม่สาระได้ปฏบิัติงาน
ตามแผนงบประมาณประจำปี โดยมีการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการตามไตรมาส
ที่ 1 - 2 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในการเขยีนโครงการ 
ส่งผลให้การนำเสนอโครงการเกิดความ
ล่าช้า ควรจัดใหม้ีวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถโดยตรงมาให้ความรูแ้ละ
คำแนะนำในการการเขียนโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

13. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพการเรยีน
การสอนด้าน ICT 

1) นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะด้าน ICT 
มีความสามารถท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม  
2) นักเรียนมีสื่อการเรยีนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
3.) นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT สามารถ
แก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ด ี

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การ
ดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 

14. โครงการ T.R. Open House 2022 
Online เปิดบ้านวิชาการเรยีนรู้งานสู่อาชีพ
  

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประกอบด้วย
นักเรียนจำนวนท้ังสิ้นในปีการศึกษา 2564 
จำนวน 251 คน จากการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ และวชิาชีพ 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีบุคลากร
ภายนอก นักเรียนและผู้ปกครอง  ให้ความ
สนใจในจำนวนมาก (มีผูร้ับชมการเผยแพร่
ผลงานมากกว่า 315 ครั้ง) 
 

1) ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่
สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน ์
2) บุคลากรภายนอกสถานศึกษาไม่
สามารถเข้าถึง และไมไ่ด้มสี่วนร่วมใน
วิชาชีพโดยตรง 
ข้อเสนอแนะ 
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกได้
มีส่วนร่วมในวิชาชีพมากข้ึน 
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15. โครงการส่งเสริมคุณธรรมใน
สถานศึกษา (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 

ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถจดักิจกรรม
ต่างๆได ้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ จึงทำให้ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

16. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 1) นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพท่ีตนสนใจเพื่อใช้ตอ่ยอดใน
อนาคต  
2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุง 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายไดร้ะหว่างท่ี
กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถนอมราษฎร์
บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุง 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 สามารถประกอบ
อาชีพได้หลังจบการศึกษา ในกรณไีม่ศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 4) นักเรียนโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำรุงในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และ 6 สามารถประกอบอาชีพได้
หลังจบการศึกษาไปแล้วในกรณไีม่เรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 

ไม่มีปญัหาและข้อเสนอแนะ 

17. โครงการเรยีนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid 
-19 

ไม่มผีลการดำเนินการ ไม่มีปญัหาและข้อเสนอแนะ 

18. โครงการศึกษาดูงานและ
ประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร
ทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1) ครูทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การ
ดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 

19. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการ
อ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 

1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถอ่านเขียนได้ในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดีขึ้น 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การ
ดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
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งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามงบประมาณ 

งบอุดหนุนรายหัว 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
2 .โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ         
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ        
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป       
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้        
6. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ          
7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
8. โครงการนักเรียนพักนอน           
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา        
10. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ     
- ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
11. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ         
12. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ        
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 
13. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT       
14. โครงการ T.R. Open House 2022 Online เปิดบ้านวิชาการเรียนรู้งานสู่อาชีพ    
15. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา        
16. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต          
17. โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19        
งบรายได้สถานศึกษา 
18. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาฯ    
19. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน   
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ พัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    
2.  ผู้รับผิดชอบ ครูศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์       
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว       ✓อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานครู ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3) เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้ มีทักษะสู่อาชีพในอนาคตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 1. ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับดี 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  133,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 62,341.00   บาท 
 คงเหลือ     70,659.00   บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบ 
หมาย
เหตุ ต.

ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

1 ประชุมวางแผนการ
จัดทำโครงการ 

             
 

ครูฝ่าย
วิชาการ/ 
ครูแต่ละ

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

 

2 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

             

3 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

             

4 ปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงาน 

             

5 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 

             

 
 9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  

9.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
9.2 ครูสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนทีส่ามารเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียนได้

ตลอดเวลา 
9.3 สามารถสร้างจิตสำนึกรักโรงเรียนให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2564  
9.4 ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
9.5 นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมก้าวทันเทคโนโลยี 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- 
 

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

  (นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์) 
ตำแหน่ง ........คร.ู............... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 - 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

1.  ช่ือโครงการ โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ  
2.  ผู้รับผิดชอบ นายชูเกียรติ ปันพรม 
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว     ✓  อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

2.) เพื่อพัฒนานักเรียนสู่นักกีฬาอาชีพ  
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนจำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา และพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    80,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป     5,580.00  บาท 
 คงเหลือ         74,420.00  บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 64 -  31 มีนาคม 65 

8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อชุดแข่งขันฟุตบอล 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4. ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 – 31มี.ค. 
65 

นายชูเกียรติ  
ปันพรม 2 จัดซื้อชุดแข่งขันฟุตซอล 

3 จัดซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา 
4 จัดซื้อถุงเท้าแข่งขัน 
5 จัดซื้อลูกฟุตบอล,  

ฟุตซอล 
6 จัดซื้อตาข่ายฟุตซอล 
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9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1) มีสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ 

2) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะในการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
   (นายชูเกียรติ ปันพรม) 

ตำแหน่ง ....ครู.... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 

2.  ผู้รับผิดชอบ     นายศรัทธา  อินพหล   

3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    √     อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี 

2) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและที่มีความถนัดทางด้านดนตรีเพ่ือนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 3) เพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. รวมไปถงึกิจกรรมประเพณีต่างๆ 

ของชุมชน  
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนจำนวน 80 % ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพ  
2) ผู้เรียนจำนวน 80 % สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเต็มประสิทธิภาพ 
3) ผู้เรียนทั้งหมด 100 % สามรถรับใช้ ในกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ.               
   อบต. รวมไปถงึกิจกรรม ประเพณีต่างๆของชุมชน  

 5.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         10,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป    3,630.00 บาท 
 คงเหลือ      6,370.00 บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลามคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 

 
 
8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
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ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรม จัดซื้อ

ที่ตั้งโน๊ตเพลง  
1.จัดทำโครงการ  เสนอขออนุมัติ
โครงการ   

2.วางแผนการดำเนินงาน   
2. จัดซื้อสายกีต้าร์ไม้กลองเพ่ือใช้ในการ
ฝึกซ้อม 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
3. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  

1 ตุลาคม  
2564  
– 

31 มีนาคม 
2565 

 
ครศูรัทธา  
อินพหล 

 

 
9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่นักเรียนสมใจในการปฏิบัติเครื่องดนตร ีและร้องเพลงได้เป็นอย่างดี 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มท่ี 
         
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
      (นายศรัทธา  อินพหล) 

ตำแหน่ง ............คร.ู.......................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ  เรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ COVID-19                       
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์       
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 2)  เพ่ือจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปัจจุบัน            
 3)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเท่าเทียมกัน     
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับดี 
  3. นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และทั่วถึง 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  40,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  -   บาท 
 คงเหลือ      40,000.00 บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

1. จัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นำหลักสูตรสู่การใช้งาน 
3. ประเมินการใช้หลักสูตร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาการใช้
หลักสูตร 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

ครูศริิสัมพันธ์  มหัป
ประภาภิวัฒน์ 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 

1. การจัดำบทเรียนออนไลน์ 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ด้วย application ต่าง ๆ 
3. การจัดทำเอกสารใบงาน ใบ
ความรู้ สู่การจัดการเรียนการสอน
แบบ Onhand 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

ครูศิริสัมพันธ์  มหัป
ประภาภิวัฒน์ 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
- 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
(นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์) 

ตำแหน่ง  ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป                      
2. ผู้รับผิดชอบ นายธดล สาบุ่ง          
3. ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

4.2 เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ  ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการดำเนินการในด้าน
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอื ่น ๆ  ดำเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.3 เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
ร้อยละ 70           
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง  
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       40,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป       33,876.00  บาท 
 คงเหลือ             6,124.00  บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565        
 
 
 
 
 
 
 
 



8. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 งานธุรการ 1) ดำเนินการงานสารบรรณเป็นไป

ตามระเบียบ ทันเหตุการณ์ เป็น
ปัจจุบัน และตอบสนองการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
2) งานรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่ราชการ 

1 ต.ค. 64 –  
31 มี.ค. 65 

นายธดล สาบุ่ง 
นางสาวหนึ่งฤทัย 
อ่ิมกระจ่าง 
 

 

2 งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและครู 

1) ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน และครู รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ต.ค. 64 –  
31 มี.ค. 65 

นายธดล สาบุ่ง  

3 พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน 
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

1 ต.ค. 64 –  
31 มี.ค. 65 

นางสาวพอตา 
เชียงทอง 

 

9. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป โดยไปใช้ในกิจกรรม 3 
กิจกรรม คือ             
  1) กิจกรรมงานธุรการ ดำเนินการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน     
  2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาล  และส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
  3) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม      
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  - เนื่องด้วยโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึ งมีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน และมี
ประสิทธิภาพ 
 



 - เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้งบประมาณของ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู ในโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป ไม่เพียงพอกับกิจกรรม 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเลื้อไวรัสโคโรนา ทำให้จำเป็นต้องนำงบประมาณไปจัดซื้อ วัสดุ
อุปกณ์เพ่ิมเติม เกินกว่างบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
 

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

   (นายธดล สาบุ่ง) 
   ตำแหน่ง .....ครู..... 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจ ATK ให้กับครูและนักเรียน 

   

    

     
 
 
 
 
 
 



Big Cleaning Day 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



การประชาสัมพันธ์ 

   

   

 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

1.  ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายศรัทธา  อินพหล 
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    √     อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่   และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณโรงเรียน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 อาคารสถานที่ มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร        428,850.70   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  313,029.90   บาท 
 คงเหลือ      115,820.80   บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลามคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรม 

ปรับปรุง ดูแล 
ซ่อมแซม อาคาร 
และสถานที่ต่างๆ
ภายในโรงเรียน
ถนอมราษฎร์ 

1.ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.ซ่อมระบบประปาหอพักชาย 
4.ทาสีรั้วโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
5.ซ่อมระบบปั้มสูบน้ำขึ้นอาคารเรียน 
6.อุปกรณ์ตัดหญ้าภายในโรงเรียน 
7.ไถปรับพ้ืนที่บริเวณหอพัก 
8.ปรับปรุงดูแลโรงอาหารของโรงเรียน 

1 ตุลาคม  
2564  
– 
31 มีนาคม 
2565 

 
ครศูรัทธา  
อินพหล 
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9.ทำจุดตากผ้าเพ่ิมให้หอพักชาย 
10.ซ่อมบำรุงยานพาหนะของโรงเรียน 
11.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
-  โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมขึ้น 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มท่ี  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .................. ............................ 
      ( นายศรัทธา  อินพหล  ) 

ตำแหน่ง ............ครู........................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ    
2.  ผู้รับผิดชอบ นายธดล  สาบุ่ง 
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียน 
 4.2 เพ่ือให้รู้ถึงวิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร 
 4.3 เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่มวลสมาชิกนักเรียน 
 4.4 เพ่ือลดมลพิษจากขยะที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรใน
โรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจนติดเป็นนิสัยที่ดี 
และมีวินัยในการทำงานและรักษาความสะอาด 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  14,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป           -   บาท 
 คงเหลือ      14,000.00   บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 25564 – 31 มีนาคม 2565 
8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
 ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์          
9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 - 
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10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผน
โครงการได้ 
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
        ( นายธดล  สาบุ่ง ) 

      ตำแหน่ง คร ู
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
2.  ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัต  เอ่ียมมา  
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
       ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว          อยู่ระหว่างดำเนินการ   /   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้องด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได้ 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของ
โรงเรียนในส่วนของงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก 
6. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  6,000.00  บาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป    -   บาท 

 คงเหลือ       6,000.00   บาท 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้  

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 
และกิจกรรม  
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

ประชุมผู้ปกครอง 6,000 - - 6,000 6,000 

เยี่ยมบ้านนักเรียน - - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 6,000   6,000 6,000 

 

8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
1) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
2) เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3) ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
4) ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5) สรุปและรายงานผล           

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส โควิด 19 ทำให้สามารถจัดประชุมผู้ปกครองได้ที่
โรงเรียนได้ ทำให้ต้องจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์  และเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 
 
 

      ลงชื่อ...............................................          
  (นายธีรวัต  เอ่ียมมา) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและระเบียบวินัยนักเรียนพักนอน                      
2.  ผู้รับผิดชอบ นายสมภักดิ์ นานเปา นางสาววันวิสา ใหม่นวล       
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   ✓      อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี        
 2)  เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัยและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มท่ี     
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80     
นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัย ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80                   

 5.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  8,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  5,979.00 บาท 
 คงเหลือ      2,021.00 บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
    1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565      
8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

เพ่ือสุขภาพ 
1)จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
และอุปกรณ์กีฬา 
2)นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย 
กายบริหาร แอโรบิคหรือเล่นกีฬา
เป็นประจำทุกวัน 

1 ต.ค. 64 -   
31 มี.ค. 65 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 
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2 ฝึกระเบียบวินัย 1)ฝึกอบรมระเบียบวินัยนักเรียน
พักนอน 
2)Big Cleaning Day 

1 ต.ค. 64 -   
31 มี.ค. 65 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 

 

 
 
 
9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 นักเรียนพักนอนที่มาเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีระเบียบวินัยมากขึ้น  
นักเรียนพักนอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น         
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มที่   
 
 
 

                                       ลงชื่อ ..................................................        
(นางสาววันวิสา ใหม่นวล) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
_____________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร และนางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง          

3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว        อยู่ระหว่างดำเนินการ      ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสามัคคีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 3) เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5.  เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1) ครูทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
  2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
  3) ครูมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 5.2 เชิงคุณภาพ 

  1) ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
 สามารถ กำหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80  
6. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     27,200.00   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป    18,432.00   บาท 

 คงเหลือ          8,768.00    บาท 

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565       

 
 
 

 
√ 



31 
 

8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง แนวทางการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาผลงานทาง
วิชาการตามการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (PA) 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -   
31 มี.ค. 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์  
ปองผดุง 

 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้โปรแกรม 
PADLET และการตัดต่อ
คลิปวิดีโอด้วยสมาร์ท
โฟน โดยใช้โปรแกรม 
KINEMASTER 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -   
31 มี.ค. 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์  
ปองผดุง 

 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1) ครูได้รับความรู้จากการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล 
 2) ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3) โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  - เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวกและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการที่เพ่ิมข้ึนจึงทำให้ใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนดไว้ 
 
 
 

  ลงชื่อ .............................................. 
  (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1- 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
___________________________________________________________________ 

 

1.  ชื่อโครงการ            พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ             

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง          

3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ✓   อยู่ระหว่างดำเนินการ      ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลให้แก่นักเรียน 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลกับองค์กร หน่วยงานภายนอก 

 3) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
 4) เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
5.  เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1) ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
  2) นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียน จำนวน 50 - 100 คน  
 5.2 เชิงคุณภาพ 

  1) นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็ม 
      ตามศักยภาพและมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
  2) มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับใน     
      ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     126,000.00    บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป   65,500.00    บาท 

 คงเหลือ        60,500.00     บาท 

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุ

นการศึกษา 
ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล 
ฟุตบอล 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกร
รม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกร
รม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 
-   
31 มี.ค. 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ 
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 

 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1. นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 
 

  ลงชื่อ .............................................. 
  (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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“โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง” ปั้นนักบอลทีมชาติ “นายชนาธิป ดีมั่น”  
นักเรียนห้องเรียนกีฬา คว้ารองแชมป์โลกครั้งแรกของทีมชาติไทย  

รายการ 2021 International Trophy Barcelona   ณ เมืองบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน  
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การแข่งขันกีฬาฟุตซอลริมปิงคัพ รุ่น 18 ปีชาย 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักเรียนห้องเรียนกีฬา 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 - 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ                      
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี และ น.ส.จันทิมา  ชอบธรรม      
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   ✓  อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาครูการเงินและครูพัสดุให้มีความรู้เรื่องการเงินและพัสดุในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัสดุที่
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

2) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 3) เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจำหน่ายครภุัณฑ์ของโรงเรียน 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ  

• ครกูารเงินและครูพัสดุได้รับการอบรมและพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 16 ชั่วโมง 

• บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 95 

 5.2  เชิงคุณภาพ   

• โรงเรียนมีระบบการเงินและพัสดุที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้และบุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     50,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป      18,510.00  บาท 
 คงเหลือ                31,490.00  บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 พัฒนาบุคลากร 1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรมงานการเงินและพัสดุ 
2) จัดฝึกอบรมเทคนิคการเขียน
โครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณประจำปี  

1 พ.ย. 64 – 
31 ธ.ค. 64 
1 ต.ค. 64 – 
15 ต.ค.. 64 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อจัดจ้าง 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม   
  1) คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)ตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน  
 2) การควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบฯ 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ครูผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าที่ควร จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ครูการเงินและครูพัสดุเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเอง 
 
 
 

ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ                   ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ       
              (นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี)                                           (นางสาวจันทิมา   ชอบธรรม) 
                   ตำแหน่ง ครู                                                        ตำแหน่ง ครู 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ    
2.  ผู้รับผิดชอบ นายธนะชัย จันทร์สุข และนางสาวศิรพร ถิระการ 
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 2) เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ 
 3) เพ่ือติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 เล่ม 
 2) ร้อยละ 90 ขึ้นไปของโครงการมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีระบบ 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) คุณภาพของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  8,200.00   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป    1,660.00    บาท 
 คงเหลือ     6,540.00    บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565                                                        
8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. กิจกรรมศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กร 

1. วางแผนและติดต่อประสานงาน
หน่วยงาน 
2. ดำเนินการเข้าศึกษาดูงาน 
3. สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน 

2 -3 ต.ค. 64 
ธนะชัย 
ศิริพร 
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2. กิจกรรมเสนอโครงการเพ่ือ

ของบประมาณประจำปี 
2565 

1. จัดทำโครงการ 
2. นำเสนอโครงการ 
3. ปรับปรุง/แก้ไขโครงการ 
4. สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ 
5. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำ 
ปีงบประมาณ 2565 

2 -30 ต.ค. 64 
ธนะชัย 
ศิริพร 

 

3. กิจกรรมติดตามผลการ
ดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

1. แต่ละฝ่าย/กลุ่มสาระปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน
ไตรมาสที่ 1-2 
3. สรุปผลประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ เสนอผู้บริหาร 

2 ต.ค. 64 – 
31 มี.ค. 65 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1) โรงเรียนได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 เล่ม เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
 3) แต่ละฝ่ายงาน/กลุ่มสาระได้ปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณประจำปี โดยมีการติดตามผลการดำเนิน
โครงการตามไตรมาสที่ 1-2 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ ส่งผลให้การนำเสนอ
โครงการเกิดความล่าช้า  ควรจัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในการ
การเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
    

ลงชื่อ ..............................................  
      (นายธนะชัย จันทร์สุข) 

      ตำแหน่ง คร ู
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม) 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
 
1.ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพการเรียนการสอนด้าน ICT 

 2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร และนายธีรวัต  เอ่ียมมา 

3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนจำนวน 268 คน ได้รับการพัฒนาด้าน ICT 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   85,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป   13,335.70  บาท 
 คงเหลือ      71,664.30  บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 -  31 มีนาคม 2565 
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  

ที่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 กิจกรรมห้องเรียน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 -  
31 ต.ค. 65 

นายธีรวัต  
เอ่ียมมา 

 

2 กิจกรรมห้องเรียน
นวัตกรรมดิจิทัล 

1.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 -  
31 ต.ค. 65 

นายธีรวัต  
เอ่ียมมา 

 

3 กิจกรรมซ่อมแซม
บำรุงรักษาจัดหาวัสดุ-
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 -  
31 ต.ค. 65 

นายธีรวัต  
เอ่ียมมา 

 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม   
1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT มีความสามารถที่สูงขึ้นกว่าเดิม  
2) นักเรียนมีสื่อการเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3) นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
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10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องดว้ยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
 
 
 
 
 

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

(นายธีรวัต  เอ่ียมมา) 

ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 
(แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม) 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ  T.R. Open House 2022 Online เปิดบ้านวิชาการเรียนรู้งานสู่อาชีพ    
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาววันวิสา  ใหม่นวล/นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์    
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
      ✓ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ จากประสบการณ์จริง 
 3) เพื่อส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และพัฒนาโรงเรียน 
 4) เพื่อประกาศความสำเร็จในการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สามารถเผยแพร่ผลงาน
ทางการศึกษาสู่สาธารณชน 
          2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้แลกการเรียนรู้ ฝึก
ทักษะวิชาการ วิชาชีพจากประสบการณ์จริง 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

1)  บุคลากร นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการและอาชีพ ในระดับดี 

2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้แสดงพัฒนาการของตนเองตามศักยภาพในระดับดี 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  30,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  21,000.00  บาท 
 คงเหลือ      9,000.00  บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม  2565  -  9 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
 เนื่องด้วยในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการของ
โครงการภายใต้สถานการณ์นี้ จึงดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ผลงานตามโครงการในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานทางวิชาชีพของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณให้กับวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการ 
3. จัดทำตารางการนำเสนองานของแต่ละวิชาชีพ 
4. ถ่ายทำการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพ 
5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์ (เฟสบุ๊คของโรงเรียน) 

                https://www.facebook.com/231878690938677/videos/416888113569845 
9.  ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 8)    
 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประกอบด้วยนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2564 จำนวน 251 คน จาก
การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีบุคลากรภายนอก นักเรียนและผู้ปกครอง  ให้ความ
สนใจในจำนวนมาก (มีผู้รับชมการเผยแพร่ผลงานมากกว่า 315 ครั้ง) 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ปัญหา / อุปสรรค 

- ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ 
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษาไม่สามารถเข้าถึง และไม่ได้มีส่วนร่วมในวิชาชีพโดยตรง 
ข้อเสนอแนะ 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในวิชาชีพมากขึ้น 

 
 

ลงชื่อ .............................................. 
       ( วันวิสา    ใหม่นวล ) 

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ผ่านสื่อออนไลน์ 
 
               

https://www.facebook.com/231878690938677/videos/416888113569845 
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แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาสที่ 1- 2 (  1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม  2565) 
1.  ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพอตา    เชียงทอง นางสาววันวิสา ใหม่นวล  
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการแล้ว                อยู่ระหว่างดำเนินการ     √    ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

2) เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
3) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

4) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณภาพระดับดีมาก 
2) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคุณภาพ 
ระดับดีมาก 
3) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพระดับดีมาก 
4) ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพระดับดีมาก 

6.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    41,571.21   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป                   0          บาท 
 คงเหลือ                 41,571.21        บาท 
7.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565             
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน    

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงความจำเป็นในการจัดทำ

โครงการ 
1 ต.ค. 2564 นางสาวพอตา เชียงทอง 

นางสาววันวิสา ใหม่นวล  
2 ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด

แนวทางวิธีการและหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

3 ต.ค. 2564 นางสาวพอตา เชียงทอง 
นางสาววันวิสา หม่นวล  

3 ประชุมนักเรียนเพ่ือชี้แจงการทำกิจกรรม
คุณธรรม 

10 ต.ค. 2564 นางสาวพอตา เชียงทอง 
นางสาววันวิสา ใหม่นวล  

4 ดำเนินงานตามโครงการ 1 ต.ค. 2564 – 
31 มี.ค. 2565 

คณะทำงาน 

5 ประเมินผลการดำเนินการและรายงาน 31 มี.ค. 2565 คณะทำงาน 
9.  ผลการดำเนินการ 

ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบาง
กิจกรรมได้ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
         (นางสาวพอตา   เชียงทอง) 

ตำแหน่ง ...............ครู........................ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 - 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต                         
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอริสรา  สวาทะสุข        
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือฝึกการประกอบอาชีพหรือจัดประสบการณ์อาชีพที่เลือกให้กับนักเรียน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง
จังหวัดตาก  

3) เพ่ือสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก หลังจบ
การศึกษา 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตร้อย
ละ 100  
 5.1.2 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 
อาชีพ  
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีทักษะด้านอาชีพที่ตนมีความสนใจใน
ระดับดีข้ึนไป 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       193,500.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป        21,883.50   บาท 
 คงเหลือ           171,616.50  บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565         
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบ 
หมาย
เหตุ ต.

ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

1 ประชุมวางแผนการ
จัดทำโครงการ 

             
 
 

ครูแต่ละ
อาชีพ 

 

2 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

             

3 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

             

4 ปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงาน 

             

5 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 

             

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม   
9.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตนสนใจเพ่ือใช้ต่อยอดในอนาคต  
9.2 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
9.3 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

สามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา ในกรณีไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  - 
 
 

ลงชื่อ ............................................ 
(นางสาวอริสรา   สวาทะสุข) 

ตำแหน่ง ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม)
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ  เรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ COVID-19                       
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์       
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 2)  เพ่ือจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปัจจุบัน            
 3)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเท่าเทียมกัน     
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับดี 
  3. นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และทั่วถึง 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  40,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  -   บาท 
 คงเหลือ      40,000.00 บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

1. จัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นำหลักสูตรสู่การใช้งาน 
3. ประเมินการใช้หลักสูตร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาการใช้
หลักสูตร 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

ครูศิริสัมพันธ์  มหัป
ประภาภิวัฒน์ 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 

1. การจัดำบทเรียนออนไลน์ 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ด้วย application ต่าง ๆ 
3. การจัดทำเอกสารใบงาน ใบ
ความรู้ สู่การจัดการเรียนการสอน
แบบ Onhand 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

ครูศิริสัมพันธ์  มหัป
ประภาภิวัฒน์ 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
- 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
(นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์) 

ตำแหน่ง  ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1 - 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
_____________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อโครงการ  ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษา 
          สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง          

3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว        อยู่ระหว่างดำเนินการ ✓     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4.  วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
    มาพัฒนาตนเอง 
2) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสามัคคีและนำศาสตร์พระราชา  
    มาพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 3) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
5.  เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1) ครูทุกคนได้รับเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา 
     ตนเอง 
  2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน  
 5.2 เชิงคุณภาพ 

  1) ครูทุกคนได้รับเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา 
  ตนเอง 
         2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน
6. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     25,416.28.00    บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป         -     บาท 

 คงเหลือ       25,416.28.00    บาท 

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษาดูงานและ 

การสัมมนา 
1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 

-   
31 มี.ค. 
65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจากติด
สถานการณ ์
โควิด 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1. ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 

  ลงชื่อ .............................................. 
  (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
_____________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน    
2.  ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง          

3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว        อยู่ระหว่างดำเนินการ      ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน 
 2) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษาไทย 
 3) เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนคล่องได้ในระดับหนึ่ง 
5.  เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1) ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
  2) พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่อง จำนวน 20 คน  
 5.2 เชิงคุณภาพ 

  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่องให้มีทักษะในการ   
 อ่านเขียนได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง 
6. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     75,600.00   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป        31,200.00    บาท 

 คงเหลือ       44,400.00   บาท 

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565       
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
 
ที ่

กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 จัดจ้างบุคลากร
สอนทางด้าน
ภาษาไทย 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 

 

9.  ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1. ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง 
 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 
 
 
 
 

  ลงชื่อ .............................................. 
  (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


