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คำนำ 
 เอกสารฉบับนี้ เป็นสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จัดทำขึ้นโดยรวบรวมจากแบบสรุปผลการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกโครงการ เพ่ือรายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลการดำเนินการของโรงเรียน รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติและ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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           (นายธนะชัย  จันทรส์ุข) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 

 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) และได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งสรุป
ผลได้ดังนี้ 

1) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนทั้งหมด 25 โครงการ  
- โครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 ของโครงการทั้งหมด - 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16 ของโครงการทั้งหมด  

2) ผลการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
3) ปัญหาในการดำเนินโครงการ 
      - เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การใช้งบประมาณใน

โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้  
การจัดทำสรุปผลการดำเนินการโครงการในครั ้งนี ้เพื ่อรายงานผลต่อผู ้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลการเนินงานของโครงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดแนวปฏิบัติ 
และวางแผนปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
           งานแผนงาน 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

      ลงชื่อ .................................................... 
                           (นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี) 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
ความเห็นของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

      ลงชื่อ .................................................... 
                          (นายมนตรี  ใยระย้า) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

      ลงชื่อ .................................................... 
                            (นายทิวา พิมพิสุทธิ์) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
ที ่ - วันที ่   4 ตุลาคม 2564 
เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณประจำปี 2564 ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของ
โครงการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 1) งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 25 โครงการ 
 2) ผลการดำเนินงาน/โครงการ  ดังนี้ 
ดำเนินการแล้ว จำนวน  5   โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 290,400.00   166,558.00 123,842.00 
2 .โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 110,000.00 75,975.00 34,025.00 
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศลิปะ 5,000.00 5,020.00 -20.00 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานท่ัวไป 47,400.00 70,379.00 - 22,979.00 
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู ้ 200,000.00 281,091.81 -81,091.81 
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14,500.00 630.00 13,870.00   
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 18,110.00 18,193.00 -83.00 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลฯ 12,600.00 11,450.00 1,150.00 
9. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 54,700.00 39,310.00 15,390.00 
10. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ 26,140.00 26,140.00 0.00 
11. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรยีนการสอนด้าน ICT 48,779.00 8,312.59 40,466.41 
12. โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 57,300.00 36,723.00 20,577.00 
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 25,300.00 8,092.00 17,208.00 
14. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 175,347.50 62,901.70 112,445.80 
15. โครงการเรยีนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19 35,000.00   49,846.50 -14,846.50 
16. โครงการ TR Broadcast แชร์กันกับชุมชน 23,000.00 1,280.00 21,720.00 
17. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 87,568.49   41,477.10 46,091.39    
18. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพือ่การเรียนรู ้ 329,385.94 57,255.00 272,130.94 
19. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาฯ 70,000.00 52,720.00 17,280.00 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่อง 75,600.00 74,910.00 690.00 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 18,900.00 18,780.00 120.00 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน      4      โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการแข่งขันฟุตซอล “ถนอมราษฎร์คัพ ครั้งท่ี 1” 10,000.00 0.00 10,000.00 
2. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 10,000.00 0.00 10,000.00 
3. โครงการนักเรียนพักนอน 10,000.00 0.00 10,000.00 
4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20,000.00 0.00 20,000.00 
รวมสุทธ ิ 1,775,030.93 1,107,044.70 667,986.23 

 

 



ก 
 

โครงการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน   
2) ครูร้อยละ 90 สามารถสามารถปรับตัว
เ ข ้ า ก ั บสถานการณ ์ ในป ั จจ ุบ ันและ
ปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าท ี ่อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรงุร้อย
ละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดี 

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
การจัดการเร ียนการสอนไม่บรรลุผล
ตามที่คาดไว้ และการดำเนินการหลาย ๆ 
อย่างยังไม่สามารถดำเนินงานได้ 

2 .โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬา
อาชีพ 

- ดำเนินการจดัซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการ
ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลของนักกีฬา 

- การดูแลนักเรียนห้องเรยีนกีฬาในการ
ฝึกซ้อมระดับไม่เท่ากัน 

3. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มที ่   

4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ถนอม
ราษฎร์คัพ ครั้งท่ี 1" 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - การจัดการแข่งขันยังไม่สามารถ
ดำเนินการไดเ้นื่องจากสถานการณ์โรคโค
วิด 19 

5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
ดนตรีและศลิปะ 

- นักเรียนสามารถใช้ขาตั้งโน้ตเพลงในการ
ฝึกซ้อม และใช้ในกิจกรรมการบรรเลงบท
เพลงต่างๆ หรือใช้ในการว่างเนื้อเพลงท่ี
นักเรียนสมใจในการร้องเพลงไดเ้ป็นอย่างด ี

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
ที่วางไว้ได้อย่างเต็มที ่  

6. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ
และงานท่ัวไป 

1) กิจกรรมงานธุรการ ดำเนินการในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณภ์ายในสำนักงาน  
2) กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพนักเรียนและครู 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้อง
พยาบาล   
3) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ
ในการประชาสมัพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนและกจิกรรมภายในโรงเรยีนที่ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม   
4) กิจกรรมยาเสพตดิ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และป้ายประชาสมัพันธ์ในการ
ดำเนินกิจกรรมเกีย่วกับยาเสพติด 

- เนื่องด้วยโครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานธุรการและงานท่ัวไป มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้
งบประมาณไม่เพียงพอตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ จึงมีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
ต่อไป เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน และมี
ประสิทธิภาพ   
- เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ทำให้โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานธุรการและงานท่ัวไป ต้องมีการ
ดำเนินการเตรยีมความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียน
ที่จำเป็นต้องรองรับนักเรียนท่ีมาเรียน 
และนักเรียนหอพักนอน ทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกณ์
เพิ่มเตมิ เกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว ้
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7. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้

1) โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม 
ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มี
ความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มขึ้น 

1) การทำงานบางครั้งล่าช้า เพราะ
นักการภารโรงต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย 
2) ขาดเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
ทำงาน 
3) งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินการ 

8. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - ไม่สามารถดำเนินการไดเ้นื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด 19 

9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ครูประจำชั้นได้เดินทำความรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลไดส้อบถามความตอ้งการขั้น
พื้นฐานเช่นทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน
ออนไลน์ และได้นะนำการใช้ชีวิตให้
ปลอดภัยจากโควดิ 19 

- เนื่องจากบ้านของนักเรียนอยู่ไกลกัน
ทำให้ระยะเวลาในการพดูคุยทำความ
รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคลน้อยเกนิไป 
  

10. โครงการนักเรยีนพักนอน - นักเรียนพักนอนท่ีมาเรียนโรงเรยีนถนอม
ราษฎร์บำรุงมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมี
ระเบียบวินยัมากข้ึน 
- นักเรียนพักนอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ที่สูงข้ึน  

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID 
-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียน
ได ้

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

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

- ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีในฝา่ยยังขาดความ
ชำนาญในการทำงาน จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ครเูข้ารับการอบรมและพัฒนา
ตนเอง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีน้ี
จึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนา
ตนเองและงบประมาณที่ได้ไมเ่พียงพอ
ต่อการบริหารงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ของฝ่ายบริหารงานบุคคลมีเพียงเครื่อง
เดียวทำให้ทำงานไมเ่ต็มประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 

1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอลมาตรฐานท่ีสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับจังหวัด 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

13. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 1) คณะครูและบุคลากรของโรงเรยีนไดร้ับ
ความสะดวกในการจดัหาพัสดุ(จัดซื้อจัด
จ้าง)ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน  
2) การควบคุมการเบิก-จา่ยพัสดุและ
จำหน่ายครภุณัฑ์ของโรงเรยีนถูกตอ้งตาม
ระเบียบฯ 

- ครูการเงินและครูพสัดุยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญเท่าท่ีควร จึงควรมีการสง่เสริม
ให้ครูการเงินและครูพัสดเุข้ารับการ
อบรมและพัฒนาตนเอง แต่เนื่องดว้ย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ในปีน้ีจึงไม่ได้เข้ารว่มการ
อบรมและพัฒนาตนเอง 
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14. โครงการจัดทำแผนและเสนอขอ
งบประมาณ 

1) โรงเรียนได้แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาใช้
จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบร้อยละ 90 ข้ึนไป 
3) แต่ละฝ่ายงาน/กลุม่สาระได้ปฏบิัติงาน
ตามแผนงบประมาณประจำปี โดยมีการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการตามไตรมาส 

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในการเขยีนโครงการ
ส่งผลให้การนำเสนอโครงการเกิดความ
ล่าช้า ควรจัดใหม้ีวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถโดยตรงมาให้ความรูแ้ละ
คำแนะนำในการการเขียนโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

15. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรยีน
การสอนด้าน ICT 

1) นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะด้าน ICT 
มีความสามารถทีสู่งขึ้นกว่าเดิม  
 2) นักเรียนมีสื่อการเรียนทีเ่อื้อตอ่การ
เรียนรู ้

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

16. โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา 
อาชีพ 

- โรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงประกอบด้วย
นักเรียนจำนวนท้ังสิ้นในปีการศึกษา 2563 
จำนวน 286 คน จากการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และวชิาชีพ 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีบุคลากร
ภายนอก นักเรียนและผู้ปกครอง  ให้ความ
สนใจในจำนวนมาก (มีผูร้ับชมการเผยแพร่
ผลงานมากกว่า 500 ครั้ง) 

- ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่
สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน ์
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษาไม่
สามารถเข้าถึง และไมไ่ด้มสี่วนร่วมใน
วิชาชีพโดยตรง 
ข้อเสนอแนะ 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกได้มี
ส่วนร่วมในวิชาชีพมากข้ึน 

17. โครงการส่งเสริมคุณธรรมใน
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมทำบุญใสบ่าตรขา้วสารกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้
2) กิจกรรมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ประจำปี 2563 กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
3) กิจกรรมถวายสังฆทาน ถวายภตัตาหาร
เพล เนื่องในวัน "วันมาฆบูชา" กิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้
4) กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
5) กิจกรรมการดำเนินการเลือกตัง้ประธาน
นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรยีน 
ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
6) กิจกรรมทำบุญ ถวายเทยีนพรรษา เนื่อง
ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำป ี2564 
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- เนื่องด้วยโครงการส่งเสริมคณุธรรมใน
สถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับค่านิยม    
12 ประการ (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 
มีการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย ทำให้
งบประมาณไม่เพียงพอตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ จึงมีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
ต่อไป เพ่ือทำให้กิจกรรมดำเนินไปอย่า
งมใประสิทธิภาพ 
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18. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 1) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงเข้า
ร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตร้อยละ 100 
2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงมี
ทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงมี
ทักษะในด้านอาชีพท่ีตนมีความสนใจใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 81  
4) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษาไปแล้ว
ในกรณีไม่เรยีนต่อในระดับอุดมศึกษา 

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 ทำให้สุนทรียภาพต่าง ๆ ไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ได้อย่างเต็มที ่

 

19. โครงการเรยีนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-
19 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรทีต่รงตามบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และนักเรยีน   
2) ครูร้อยละ 90 สามารถสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุง
สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนที่ทันสมัยและ
หลากหลายทั้งสื่อออนไลน์และสื่อการสอน
ทั่วไป 

- การจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-
19 ย ังไม ่เพ ียงพอ ควรมีการจ ัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ให้มากกว่านี ้

20. โครงการ TR Broadcast แชร์กันกับ
ชุมชน 

1) น ักเร ียนงานอาช ีพม ัคค ุ เทศก ์น ้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 100                                                                      
2) ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 
3) น ักเร ียนงานอาช ีพม ัคค ุ เทศก ์น ้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตากมีเจต
คติที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 91.67 
4) ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ดี  ร้อยละ 100 
5) น ักเร ียนงานอาช ีพม ัคค ุ เทศก ์น ้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเม ือง จ ังหวัดตาก 
สามารถสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้แบบ
บูรณาการในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 
 
 
 

- เน ื ่องจากม ีสถานการณ์โรคติดต่อ
ระบาด (COVID -19) ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนมีระยะเวลาที่จำกัด และไม่
เข้มข้น เมื่อลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเวลาที่
กระชันชิด ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพ
ของนักเรียนออกมาได้อย่างไม่เต็มที่ 



ก 
 

21. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใน
กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 

- ครูแต่ละอาชีพดำเนินการประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการกางแผนการปฏิบัติโครงการ 
และดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่แต่ละ
อาชีพได้วางแผนไว้ และนำผลงานนักเรียน
ออกไปจัดแสดงตาเวทีต่าง ๆ 

- เนื ่องจากมีการแพร่ระบาดของเช่ือ
ไวรัส โควิด 19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถ
นำผลงานไปจัดแสดงได้เท่าที่ควรและมี
คำสั่งจากคณกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดตากประกาศปิดสถานศึกษาจึงทำ
ให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะในอาชีพ
ต่าง ๆได้   

22. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพือ่การ
เรียนรู ้

1) โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม 
ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มี
ความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มขึ้น 

1) การทำงานบางครั้งล่าช้า เพราะ
นักการภารโรงต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย 
2) ขาดเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
ทำงาน 
3) งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินการ 

23. โครงการศึกษาดูงานและ
ประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร
ทางการศึกษาฯ 

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

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการ
อ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 

1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถอ่านเขียนได้ในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดีขึ้น 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

25. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

1) นักเรียนมีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได ้
2) โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดีขึ้น 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

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

ตำแหน่ง ครู 
งานนโยบายและแผน 
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งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามงบประมาณ 

งบอุดหนุนรายหัว 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
2 .โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 
3. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 
4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ถนอมราษฎร์คัพ ครั้งที่ 1" 
5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป 
7. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
8. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10. โครงการนักเรียนพักนอน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 
- ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
13. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
14. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 
15. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT 
16. โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 
17. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
18. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 
19. โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19 
งบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
20. โครงการ TR Broadcast แชร์กันกับชุมชน 
21. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 
งบรายได้สถานศึกษา 
22. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
23. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาฯ 
24. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 
25. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
2. ผู้รับผิดชอบ  นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์       
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานครู ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะสู่อาชีพในอนาคตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  4.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  4.2.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในระดับดี 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  290,400    บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป            166,558  บาท 
 คงเหลือ                         123,842  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564         
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 

 
ที ่

กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1. จัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นำหลักสูตรสู่การใช้งาน 
3. ประเมินการใช้หลักสูตร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

ศิริสัมพันธ์  
มหัปประภา
ภิวัฒน ์

 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2. กิจกรรมงานวิชาการ 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

ศิริสัมพันธ์  
มหัปประภา
ภิวัฒน ์
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม   
 8.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน   
 8.2 ครรู้อยละ 90 สามารถสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับด ี
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
9.1.1 ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 
9.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดี 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำ 
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
9.2.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ในระดับดี 

 
ครูร้อยละ 100  ปฏิบัติงานตาม
บ ท บ า ท ห น ้ า ท ี ่ อ ย ่ า ง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิผล 
นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์
บำรุงร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับด ี
ไ ด ้ ห ล ั ก ส ู ต รสถ านศ ึ กษาที่
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของผู้เรียน 
 
 
 
 

ครูสามารถปฏิบ ัต ิงานภายใต้
สถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับด ี

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่
บรรลุผลตามที่คาดไว้ และการดำเนินการหลาย ๆ อย่างยังไม่สามารถดำเนินงานได้ 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์) 

ตำแหน่ง ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 

     บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) : สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 
      การรายงานและนิเทศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)  
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 

      การจัดการเรียนการสอบแบบ Onhand 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ ห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 
2. ผู้รับผิดชอบ นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 2.เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่นักกีฬาอาชีพ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา และพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 
   

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    110,000  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป     75,975  บาท 
 คงเหลือ         34,025  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ต. ค. 2562 – 30 กันยายน 2563 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล 
8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลของนักกีฬา 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนจำนวน 60 คน ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านกีฬา และพัฒนาสู่
นักกีฬาอาชีพ  
9.2 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรยีนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 
2. มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอลของโรงเรียนให้มี 
มาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

 
1.มีนักเรียนจำนวน 60 คน ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านกีฬา และ
พัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ
นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของระดับ
จังหวัดหรือระดับประเทศ 
สูงขึ้นอยู่ในระดับดี 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 



7 
 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  การดูแลนักเรียนห้องเรียนกีฬาในการฝึกซ้อมระดับไม่เท่ากัน 
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

- 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
 (นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์)  
        ตำแหน่ง ครู 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ เพ่ือนคู่คิดครู “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)” 
2. ผู้รับผิดชอบ นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 2) เพ่ือให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ได้ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนร้อยละ 70 มี  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยหลังการใช้นวัตกรรม PLC สูงขึ้น 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 สามารถสร้างนวัตกรรม จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ได้  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในระดับดี 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  10,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป          0.00  บาท 
 คงเหลือ                        10,000.00 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 

ที่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม เพ่ือนคู่คิด

ครู “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)” 

ประชุมชี้แจงฝ่ายบริหารเพ่ือวางแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC ในโรงเรียน/
จัดทำแผนงาน 

ต.ค.2563 
- 

พ.ย. 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่าย
บริหารและครูทุกคน 

เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.2563 นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PLC พ.ย.2563 หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
จัดทำโมเดลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC พ.ย. 2563 ฝ่ายบริหารและครูทุกคน 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC พ.ย.2563 

- 
ก.ย. 2564 

ครูทุกคน 

ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ 
รายงานผล 

ก.ย. 2564 นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 

นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

ก.ย. 2564 นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 7)    
 -  
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียน ร้อยละ 70 มี  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
หลังการใช้นวัตกรรม PLC สูงขึ้น 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 90 สามารถสร้าง
นวัตกรรม จากชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ได้
  
9.2 เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
นวัตกรรมจากชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ในระดับดี 

 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  -  
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่าง
เต็มที่   
 

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

(นางเพียงขวัญ คำตุ้ย) 
ตำแหน่ง .......ครู............... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล “ถนอมราษฎร์คัพ ครั้งที่ 1 
2. ผู้รับผิดชอบ นายอมรศักด์  ศรีวิรัตน์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 2)เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับประสบการณ์จากเล่นกีฬา   
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนและผู้ควบคุมทีมจำนวน 100 คน ได้รับโอกาสและประสบการณ์จากเล่นกีฬา 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้านกีฬา 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  10,000  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  0  บาท 
 คงเหลือ     10,000   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนและจัดทำ

โครงการ 
ต.ค. 63 นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 

และคณะครู 
2 

 
ประชุม/จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำโครงการ 
  - การเตรียมการก่อนการแข่งขัน 
  - การเตรียมการแข่งขัน 
  - การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน 
  - การดำเนินงานตามกิจกรรม 

ต.ค. 63 
 

นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 
และคณะครู 

3 
 

 

เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
ขอความเห็นชอบและดำเนินการ 
ปฏิบัติตามโครงการ 

ต.ค. 63 
 
 

นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 
และคณะครู 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 
 

 

ดำเนินตามกิจกรรมโครงการ 
  -เตรียมการก่อนการแข่งขัน 
  -แข่งขัน 

ต.ค. 63 – ม.ค. 64  
 
 

นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 
และคณะครู 

5 
 

สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ ม.ค. 64 นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 
และคณะครู 

 
8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 7)    
  ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม          
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
              
              
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
การจัดการแข่งขันยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
                                                         ( นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์) 

ตำแหน่ง ครู 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. ผู้รับผิดชอบ นายศรัทธา  อินพหล          
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี 
 2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและที่มีความถนัดทางด้านดนตรีเพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 3) เพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. รวมไปถึงกิจกรรมประเพณีต่างๆ                
              ของชุมชน  
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 - ผู้เรียนจำนวน 60 คนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพและสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเต็มประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร        5,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป   5,020.00  บาท 
 คงเหลือ     -20.00   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลามคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรม จัดซื้อ

ที่ตั้งโน๊ตเพลง  
1. จัดซื้อท่ีตั้งโน๊ตเพลงเพื่อให้นักเรียนได้
มีที่ตั้งโน๊ตเพลงเอาไว้วางโน๊ตเพลงเพื่อ
ใช้ในการฝึกซ้อม 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
3. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  

1 ตุลาคม  
2563  
– 

31 มีนาคม 
2564 

 
ครูศรัทธา  
อินพหล 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม    
นักเรียนสามารถใช้ขาตั้งโน้ตเพลงในการฝึกซ้อม และใช้ในกิจกรรมการบรรเลงบทเพลงต่างๆ หรือใช้ใน

การว่างเนื้อเพลงที่นักเรียนสมใจในการร้องเพลงได้เป็นอย่างดี 

9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
9.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนจำนวน 60 คนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านสุนทรียภาพและสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นเต็ม
ประสิทธิภาพ 
9.2 เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา และ
ส่งเสริมตรงตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้าน
สุนทรียภาพ แต่ยังไม่สามารถ
นำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น 
 
 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้าน 
สุนทรียภาพดนตรี  

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มท่ี  
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

             
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(นายศรัทธา  อินพหล) 

ตำแหน่ง .......คร.ู..................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม) 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป                      
2. ผู้รับผิดชอบ    นายธดล สาบุ่ง          
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

3.2 เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ  ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการดำเนินการในด้าน
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ดำเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง 
4. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

 - งานสารบรรณและงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ    
และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 

 - บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศงานธุรการและงานทั่วไป ร้อยละ 90  
 3.2  เชิงคุณภาพ   

 - งานสารบรรณและงานรักษาความปลอดภัย เป็นระบบและถูกระเบียบ บุคลากรทุกคนได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศงานธุรการและงานทั่วไป 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       47,400  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป       70,379  บาท 
 คงเหลือ         - 22,979  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564         
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมงานธุรการ  1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 นายธดล สาบุ่ง 
2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 นางสาววันวิสา ใหม่นวล 

3 
กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 นางสาวพอตา เชียงทอง 

4 กิจกรรมยาเสพติด 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 นายปกรณ์ เกตนานนท์ 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป โดยไปใช้ในกิจกรรม 4 
กิจกรรม คือ             
  1) กิจกรรมงานธุรการ ดำเนินการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน     
  2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาล   
  3) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม      
  4) กิจกรรมยาเสพติด ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับยา
เสพติด              
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง  
 
 
 

 
เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำ
ให้จำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกณ์
เพ่ิมเติม ทำให้ต้องใช้งบประมาณ
เพ่ิมเติมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ เพ่ือให้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่ ง
อำนวยความสะดวกที่ เพียงพอต่อ
จำนวนบุคลากรและนักเรียน 
เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำ
ให้จำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกณ์
เพ่ิมเติม ทำให้ต้องใช้งบประมาณ
เพ่ิมเติมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ เพ่ือให้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่ ง
อำนวยความสะดวกที่ เพียงพอต่อ
จำนวนบุคลากรและนักเรียน 

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  - เนื่องด้วยโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงมีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน และมี
ประสิทธิภาพ            
 - เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป ต้องมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของการเปิดภาค
เรียนที่จำเป็นต้องรองรับนักเรียนที่มาเรียน และนักเรียนหอพักนอน ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกณ์เพ่ิมเติม 
เกินกว่างบประมาณท่ีกำหนดไว้           
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
       -        
             
             
             
              
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
   (นายธดล สาบุ่ง) 

   ตำแหน่ง .....คร.ู.... 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ (งบอุดหนุนรายหัว)    
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายศรัทธา อินพหล    
3. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

- จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่   และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณโรงเรียน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

-  อาคารสถานที่ มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  200,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  281,091.81 บาท 
 คงเหลือ  -81,091.81 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

จัดทำโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการ   
วางแผนการดำเนินงาน   
ดำเนินการตามแผน   
ติดตามประเมินผล 
ประเมินผล  รายงานโครงการ   

ต.ค.63 
ต.ค.63 

ต.ค.63 -ก.ย.64 
ต.ค.63 -ก.ย.64 
ต.ค.63 -ก.ย.64 

นายศรัทธา   
อินพหล 
 
 
 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม   
1) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมขึ้น 
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9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่  และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณ
โรงเรียน 

 
โรงเร ียนม ีอาคารสถานท ี ่ และ
ส ิ ่ งแวดล ้อม ท ันสม ัย สมบ ูรณ์  
แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

9.2 เชิงคุณภาพ 
อาคารสถานที ่  ม ีความทันสมัย 
มั ่นคง แข็งแรง และเอื ้อต่อการ
เรียนรู้ 

 
ผู ้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตร
หลานมาเรียนเพิ่มข้ึน 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1) การทำงานบางครั้งล่าช้า เพราะนักการภารโรงต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย 
 2) ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน 
 3) งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

             
             
             
             
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(นายศรัทธา อินพหล) 

ตำแหน่ง  ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(รูปถ่ายการทำกิจกรรม) 
 

จัดสร้างหลังคาหน้าอาคารเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงสวนหิน 
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ทาสีประตูรั้วโรงเรียน 
 

 
 

ปรับดินแปลงเกษตร 
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ต่อเติมห้องเก็บของหอพักหญิง 
 

 
 

ตัดหญ้าบริเวณตลาด 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ 
2. ผู้รับผิดชอบ นายธดล สาบุ่ง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียน 
 3.2 เพ่ือให้รู้ถึงวิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร 
 3.3 เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่มวลสมาชิกนักเรียน 
 3.4 เพ่ือลดมลพิษจากขยะที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
       4.1.1 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
       4.1.2 บุคลากรในโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
    4.2.1 บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน  
            โรงเรียนจนติดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัยในการทำงานและรักษาความสะอาด 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  20,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  0.00  บาท 
 คงเหลือ      20,000.00  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการคัดแยกและ

กำจัดขยะ 
ก.ค. 64 คณะครู 

2 กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน มี.ค. 64 คณะครู 
3 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก มี.ค. 64 คณะครู 
4 กิจกรรม Big Cleaning Day มิ.ย. 64 คณะครู 
5 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ส.ค. 64 คณะครู 
6 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งคำขวัญ

เกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม 
ส.ค. 64 คณะครู 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม   
ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
9.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์
บำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    
2) บุคลากรในโรงเรียน ได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
9.2 เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 90 
ปฏิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนจน
ติดเป ็นนิส ัยที ่ด ี  ม ีว ิน ัยในการ
ทำงานและรักษาความสะอาด 

 
1.นักเรียนทุกคนกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและ
กำจัดขยะ 
 
2.กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน 
 
 
นักเรียนและบุคลากรให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน  
ร้อยละ 90  

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   -           
             
              
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ  

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
     (นายธดล สาบุ่ง) 

ตำแหน่ง ครู 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัต  เอี่ยมมา และครูประจำชั้น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้องด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได้ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของโรงเรียนใน
ส่วนของงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
 2. นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับดีมาก
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  14,500.00 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  630 บาท 
 คงเหลือ   13,870.00  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้  

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 
และกิจกรรม 

 
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ประชุมผู้ปกครอง 4,000 - - 4,000 4,000 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 12,000 - 10,000 2,000 12,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 16,000  10,000 2,000 16,000 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
 ดำเนินการจัดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้าน โดยเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ ณ สนามกลางบ้านห้าบ้านหก
ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2564  
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม   
 ครูประจำชั้นได้เดินทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้สอบถามความต้องการข้ันพ้ืนฐานเช่นทรัพยากร
ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ และได้นะนำการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด 19 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
 

ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ กลางบ้าน
ห้าบ้านหกตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระจังหวัดตาก  
นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์
บำรุงและผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดโครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากบ้านของนักเรียนอยู่ไกลกันทำให้ระยะเวลาในการพูดคุยทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลน้อย
เกินไป             
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

             
             
             
             
              
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
(นายธีรวัต  เอี่ยมมา ) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตและระเบียบวินัยนักเรียนพักนอน                    
2. ผู้รับผิดชอบ  นายสมภักดิ์ นานเปา ,นางสาววันวิสา ใหม่นวล     
3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี        
 2)  เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัยและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มท่ี     
4. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80     
 นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัย ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80                 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่     

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  10,000   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป -   บาท 
 คงเหลือ     10,000   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564         
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

เพ่ือสุขภาพ 
1)จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
และอุปกรณ์กีฬา 
2)นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย 
กายบริหาร แอโรบิคหรือเล่นกีฬา
เป็นประจำทุกวัน 

1 ต.ค. 63 -   
30 ก.ย. 64 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 

 

2 ฝึกระเบียบวินัย 1)ฝึกอบรมระเบียบวินัยนักเรียน
พักนอน 
2)Big Cleaning Day 

1 ต.ค. 63 -   
30 ก.ย. 64 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 

 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม   
 นักเรียนพักนอนที่มาเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีระเบียบวินัยมากขึ้น  
 นักเรียนพักนอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น       
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9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
9.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย 
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80
    
- นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัย 
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
 

- นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย 
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80
    
- นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัย 
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 
 
 
- นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มที่   
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

 เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้   
 
 
 

 
ลงช่ือ           

(นางสาววันวิสา ใหม่นวล) 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ           พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา                 
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร              
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสามัคคีและมีวิถีชีวิตตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
  2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
  3) ครูมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
 สามารถ กำหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      18,110  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 18,193   บาท 
 คงเหลือ    -83   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การมอบเกียรติบัตรผู้ไม่มี

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และเจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และเจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

3 อบรมพัฒนาครูภายใน
โรงเรียน 

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และเจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

4 ซ่อมแซมบำรุง
คอมพิวเตอร์  
และปริ้นเตอร์ 

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
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ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5 บัญชีลงเวลา 1.ประชุมวางแผนการจัด

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และเจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และเจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1.ครูได้รับความรู้จากการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล 
 2. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
-ร้อยละครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ร้อยละครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 
 

 
การสอบถาม  
การสังเกต 
 

 
แบบประเมิน 
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ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

 
- การสอบถาม 
-การสังเกต 

 
แบบประเมิน 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายยังขาดความชำนาญในการทำงาน จึงควรมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาตนเอง แตเ่นื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรม
และพัฒนาตนเองและงบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายบริหารงานบุคคล
มีเพียงเครื่องเดียวทำให้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพในการทำงาน 
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

   -          
             
             
             
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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การดำเนินงานต่างๆในกิจกรรม 
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การดำเนินงานต่างๆในกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ           พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ              
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง          
3. วัตถุประสงค์ 
 1.ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
 2.นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียน จำนวน 50 - 100 คน  
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  1.ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
  2.นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียน จำนวน 50 - 100 คน  
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  1.นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็ม 
  ตามศักยภาพและมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 

  2.มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับใน     
  ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  12,600 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 11,450 บาท 
 คงเหลือ   1,150 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา ฝึกซ้อมกีฬา
ฟุตซอล ฟุตบอล 

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1.นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
 2.โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
-นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการ
เล่นในระดับท่ีสูงขึ้น 
- มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอลของโรงเรียนให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

 
-การสอบถาม / การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต    
 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึก
ทักษะความสามารถ และเข้าร่วม
การแข่งขันทุกคน 
   2. นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขันร้อยละ 80 ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1-3 ในระดับจังหวัด 
   3. นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม
สุดท้ายในระดับภาค  
   4. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการ
จัดระบบการพัฒนาฟุตบอลและ 
ฟุตซอลของโรงเรียน 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
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11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
   -          

             
             
              
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ           พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ                    
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี               
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาครูการเงินและครูพัสดุให้มีความรู้เรื่องการเงินและพัสดุในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัสดุที่
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 3) เพ่ือควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจำหน่ายครภุัณฑ์ของโรงเรียน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 1) ครกูารเงินและครูพัสดุได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองเอง อย่างน้อย 16 ชั่วโมง 
 2) บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
 ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนมีระบบการเงินและพัสดุเป็นแบบอย่างได้และบุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการ
 จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      54,700  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 39,310   บาท 
 คงเหลือ    15,390   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะทำงาน พ.ย.63 ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 2  ประชุม / วางแผนพัฒนาระบบการพัสดุและสินทรัพย์ พ.ย.63 

3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนปฏิบัติการพัสดุ ต.ค.63-ก.ย.64 
4 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมงานการเงินและพัสดุ ต.ค.63-ก.ย.64 
5 ประเมินผล / สรุปงาน ส.ค.-ก.ย.64 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1) คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน  
 2) การควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบฯ 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
1) ครกูารเงินและครูพัสดุได้รับ
การอบรมและพัฒนาตนเองเอง 
อย่างน้อย 16 ชั่วโมง 
2) บุคลากรทุกคนได้รับความ
สะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
9.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีระบบการเงินและ
พัสดุที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้ 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 
บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ร ้อยละ 96.25 โรงเร ียนม ีระบบ
การเงินและพัสดุที ่มีคุณภาพ เป็น
แบบอย่างได้ ถูกต้องตามระเบียบ
ของทา งร าชการ แต ่ เ น ื ่ อ ง จ าก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ครูการเงิน
และพัสดุไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ครูการเงินและครูพัสดุยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าท่ีควร จึงควรมีการส่งเสริมให้ครูการเงินและครูพัสดุเข้า
รับการอบรมและพัฒนาตนเอง แตเ่นื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีนี้จึงไม่ได้
เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเอง 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

   -          
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นายวุฒิพัทธิ์   โพทวี) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการเงิน 
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การบริหารงานการเงินและบัญชี 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ          จัดทำแผนและเสนอของบประมาณ                                  
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริพร   ถิระการ และ นางสาวกานต์รวี  ปั้นนาค             
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
2) เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ 

 3) เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม 
 2) ร้อยละ 90 ขึ้นไปของโครงการมีการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีระบบ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 1) คุณภาพของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      26,140  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 26,140   บาท 
 คงเหลือ    -   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 2 – 3 ต.ค. 63 

ศิริพร 
กานต์รวี 

2  กิจกรรมเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณประจำปี 2564 2 – 30 ต.ค. 63 
3 กิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 
2 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1) โรงเรียนได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
 3) แต่ละฝ่ายงาน/กลุ่มสาระได้ปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณประจำปี โดยมีการติดตามผลการดำเนิน
โครงการตามไตรมาส 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
1) แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม 
2) ร้อยละ 90 ขึ้นไปของโครงการมี
การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีระบบ 
9.2 เชิงคุณภาพ 
1) คุณภาพของระบบบริหาร
จัดการการดำเนินงานตามโครงการ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

โรงเรียนได้แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้จ่ายเงินตามโครงการของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบร้อยละ 
90 ขึ้นไป และแต่ละฝ่ายงาน/กลุ่ม
ส า ร ะ ได้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น
งบประมาณ ประจำปี  โดยมี ก าร
ติดตามผลการดำเนินโครงการตาม
ไตรมาส 

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการส่งผลให้การนำเสนอ
โครงการเกิดความล่าช้า ควรจัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในการการ
เขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
 - 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางสาวศิริพร  ถิระการ) 

      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรมจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาอัจฉริยภาพการเรียนรู้ทางด้าน ICT 
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร และนายธีรวัต  เอ่ียมมา 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้รับการพัฒนาด้าน ICT 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  48,779 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 8,312.59 บาท 
 คงเหลือ   40,466.41 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ต.ค 63 -  30 ก.ย 64 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม 
  
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมห้องเรียน

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และนายธีรวัต  
เอ่ียมมา 
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ที่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
2 กิจกรรมห้องเรียน

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และนายธีร
วัต  เอ่ียมมา 

 

3 กิจกรรมซ่อมแซม
บำรุงรักษาจัดหาวัสดุ-
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และนายธีร
วัต  เอ่ียมมา 

 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 7)    
 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT มีความสามารถที่สูงขึ้นกว่าเดิม  
  2) นักเรียนมีสื่อการเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
 
 

ร้อยละ 99 นักเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง ได้รับการพัฒนาด้าน 
ICT 
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

             
             
             
             
              
 
 

 
ลงช่ือ .......................................................... 

(นายธีรวัต  เอี่ยมมา) 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม) 
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รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1- 2  ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) 

 
1.  ช่ือโครงการ  เปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา  อาชีพ                      
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์ / นางสาววันวิสา  ใหม่นวล    
3.  ปัจจุบันโครงการนี้ 
   ดำเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว      อยู่ระหว่างดำเนินการ              ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ จากประสบการณ์จริง 
 3) เพ่ือส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และพัฒนาโรงเรียน 
 4) เพื่อประกาศความสำเร็จในการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน 
5.  เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สามารถเผยแพร่ผลงาน
ทางการศึกษาสู่สาธารณชน 

ร้อยละ 90 ของบุคลากร นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะวิชาการ 
วิชาชีพจากประสบการณ์จริง 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ และอาชีพ ในระดับดี 
 2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้แสดงพัฒนาการของตนเองตามศักยภาพในระดับดี 
 3) หน่วยงานการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และพัฒนาโรงเรียนในระดับดี 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  57,300  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 36,723   บาท 
 คงเหลือ     20,577   บาท 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  1 ตุลาคม  2563  -  28 กุมภาพันธ์ 2564        
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8.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)   
 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/2831228947193125/ 
9.  ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 8)  
 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประกอบด้วยนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2563 จำนวน 286 คน จาก
การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีบุคลากรภายนอก นักเรียนและผู้ปกครอง  ให้ความ
สนใจในจำนวนมาก (มีผู้รับชมการเผยแพร่ผลงานมากกว่า 500 ครั้ง) 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา / อุปสรรค 

- ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ 
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษาไม่สามารถเข้าถึง และไม่ได้มีส่วนร่วมในวิชาชีพโดยตรง 
ข้อเสนอแนะ 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในวิชาชีพมากขึ้น 

 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
   ( นางสาววันวิสา  ใหม่นวล) 

ตำแหน่ง    ครผูู้ช่วย       .  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ผ่านสื่อออนไลน์ 

https://www.facebook.com/231878690938677/videos/2831228947193125/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 
 
 



60 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ผ่านสื่อออนไลน์ 

https://www.facebook.com/231878690938677/videos/2831228947193125/ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ
ค่านิยม    12   ประการ (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพอตา เชียงทอง นางสาววันวิสา ใหม่นวล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
    2.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 
   3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
    4. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  4.1.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  4.1.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

4.1.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

 4.2.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณภาพระดับดีมาก 
          4.2.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคุณภาพระดับ   

ดีมาก 
          4.2.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพระดับดีมาก 
          4.2.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพระดับ  

ดีมาก 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  25,300  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  8,092   บาท 
 คงเหลือ      17,208  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงความจำเป็นในการจัดทำ

โครงการ 
1 ต.ค. 2563 นางสาวพอตา เชียงทอง 

2 ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด
แนวทางวิธีการและหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

2 พ.ย. 2563 
 

นางสาวพอตา เชียงทอง 

3 ประชุมนักเรียนเพ่ือชี้แจงการทำกิจกรรม
คุณธรรม 

9 พ.ย. 2563 นางสาวพอตา เชียงทอง 

4 ดำเนินงานตามโครงการ 1 ธ.ค 2563–  
30 ก.ย. 2564 

คณะทำงาน 

5 ประเมินผลการดำเนินการและรายงาน 30 ก.ย. 2564 คณะทำงาน 
 
8. ผลการดำเนินกิจกรรม  

 8.1. วันที่ 16 ตุลาคม 2564  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙  รูป เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอประชุม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
   8.2  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมพิธีทำบุญ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การจัดบอร์ด
ให้ความรู้ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต ,การแข่งขัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสัปดาห์ห้องสมุด พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  8.3  วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวัน "วันมาฆบูชา" 
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มา
เฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้
อภิญญา๖ และเป็นผู ้ท ี ่ได ้ร ับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี ้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 
โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไป ใช้ได้ทุกสังคม 
ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส และปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักเรยีน 
ณ วัดดอยคีรี ตำบลหัวเดียด จังหวัดตาก กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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 8.4 วันที ่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้สอบธรรมศึกษาเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ฝึกทักษะการสอบธรรมศึกษา
สนามหลวง และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

  8.5 วันที่10 มีนาคม 2564 กิจกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564 และทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงาน
เป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  8.6 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 
ประจำปี 2564 ณ วัดดอลมูลชัย และวัดดอยคีรี ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการถวายเทียนพรรษา 
ถือเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์กิจกรรมอันเนื่องมาจากวันสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งคณะ
ครูร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม   

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
9.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
9.1.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
9.1.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง            
9.1.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก     
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
9.1.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร ร้อยละ  80 ขึ้นไป    
9.1.2  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ  80 
ขึ้นไป      
9.1.3  ผู้เรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ  80 ขึ้นไป      
9.1.4  ผู้เรียน ระหนัก   คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  80 ขึ้นไป      
 
 
 
 

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
คุณภาพระดับดีมาก 
9.2.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
คุณภาพระดับดีมาก                                          
9.2.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ
ระดับดีมาก                                    
9.2.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพระดับดีมาก 

9.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร  คุณภาพระดับดีมาก 
9.2.2  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคุณภาพระดับดี
มาก                                            
9.2.3  ผู้เรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพระดับดีมาก                                    
9.2.4  ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพระดับดีมาก 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื ่องด้วยโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้งบประมาณไม่
เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงมีความประสงค์ของบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือทำให้
กิจกรรมดำเนินไปอย่างมใประสิทธิภาพ 
       
 
 
 
    ลงช่ือ ..............................................               ลงช่ือ .............................................. 

(นางสาวพอตา  เชียงทอง )       (นางสาววันวิสา ใหม่นวล) 
ตำแหน่ง ........ครู............           ตำแหน่ง ........ครูผู้ชว่ย............ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 



65 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับค่านิยม    
12   ประการ (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 

 
 
 
 
 

กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมะอารมณ์ดี” 
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16 ตุลาคม 2564 กจิกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ บริเวณหอประชุม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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กิจกรรมร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และถวายขันกัณฑ์เทศน์สามัคคี ณ วัดดอนมูลชัย 
เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3015279421906805&set=pcb.3015279675240113&__cft__%5b0%5d=AZWK6q9AFV0GXNC65Yc7HbYbkZTBv3I1io7ysq1EMmySZdqs9H5OdbQwvXPbmzosa7yCL7TzUgza4fDR1v3JEKR0yzEJb96dEUE0QIaeweie_oZ0IwfqPzRpeg1t9LCab7zAJsDgPayNGhkOigIsfMpf&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3015279421906805&set=pcb.3015279675240113&__cft__%5b0%5d=AZWK6q9AFV0GXNC65Yc7HbYbkZTBv3I1io7ysq1EMmySZdqs9H5OdbQwvXPbmzosa7yCL7TzUgza4fDR1v3JEKR0yzEJb96dEUE0QIaeweie_oZ0IwfqPzRpeg1t9LCab7zAJsDgPayNGhkOigIsfMpf&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3015279508573463&set=pcb.3015279675240113&__cft__%5b0%5d=AZWK6q9AFV0GXNC65Yc7HbYbkZTBv3I1io7ysq1EMmySZdqs9H5OdbQwvXPbmzosa7yCL7TzUgza4fDR1v3JEKR0yzEJb96dEUE0QIaeweie_oZ0IwfqPzRpeg1t9LCab7zAJsDgPayNGhkOigIsfMpf&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3015279508573463&set=pcb.3015279675240113&__cft__%5b0%5d=AZWK6q9AFV0GXNC65Yc7HbYbkZTBv3I1io7ysq1EMmySZdqs9H5OdbQwvXPbmzosa7yCL7TzUgza4fDR1v3JEKR0yzEJb96dEUE0QIaeweie_oZ0IwfqPzRpeg1t9LCab7zAJsDgPayNGhkOigIsfMpf&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3015279618573452&set=pcb.3015279675240113&__cft__%5b0%5d=AZWK6q9AFV0GXNC65Yc7HbYbkZTBv3I1io7ysq1EMmySZdqs9H5OdbQwvXPbmzosa7yCL7TzUgza4fDR1v3JEKR0yzEJb96dEUE0QIaeweie_oZ0IwfqPzRpeg1t9LCab7zAJsDgPayNGhkOigIsfMpf&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3015279618573452&set=pcb.3015279675240113&__cft__%5b0%5d=AZWK6q9AFV0GXNC65Yc7HbYbkZTBv3I1io7ysq1EMmySZdqs9H5OdbQwvXPbmzosa7yCL7TzUgza4fDR1v3JEKR0yzEJb96dEUE0QIaeweie_oZ0IwfqPzRpeg1t9LCab7zAJsDgPayNGhkOigIsfMpf&__tn__=H-R
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กิจกรรมพิธีทำบุญ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การจัดบอร์ดให้ความรู้ การมอบเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต,การแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ วัน

ภาษาไทยแห่งชาติ และวันสัปดาห์ห้องสมุด พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ในหลวงที่ 9  

ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ร่วมถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวัน "วันมาฆบูชา" เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระลึกถึงเหตุการณ์

อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ 
แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท 
โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้ง

หลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำ
จิตใจให้ผ่องใส และปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน ณ วัดดอยคีรี ตำบลหัวเดียด จังหวัดตาก 
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กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สอบธรรมศึกษาเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ฝึกทักษะการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และทำการนับ
คะแนนผลการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็น

ผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดดอลมูลชัย และวัด
ดอยคีรี ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่สืบสาน
วัฒนธรรม และอนุรักษ์กิจกรรมอันเนื่องมาจากวันสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งคณะครูร่วมแต่ง

กายด้วยชุดผ้าไทย เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงามของไทย 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต                       
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอริสรา  สวาทะสุข        
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือฝึกการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  
 2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 3) เพ่ือสร้างอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงหลังจบการศึกษาไปแล้ว 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 4.1.1 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเข้าร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตร้อยละ 100  
 4.1.2 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะในด้านอาชีพที่ตนมีความสนใจในระดับดีขึ้นไป  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  175,347.50  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป            62,901.70  บาท 
 คงเหลือ                         112,445.80  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 
ที ่ ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบ 
สถานที ่

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 

โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง 

2 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

            โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง 

3 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

            โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง 

4 ปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงาน 

            โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง 

5 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 

            โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 7)    
 8.1 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเข้าร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตร้อยละ 100  
 8.2 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
 8.3 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะในด้านอาชีพที่ตนมีความสนใจในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 81  
 8.4 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สามารถประกอบอาชีพได้
หลังจบการศึกษาไปแล้วในกรณีไม่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
9.1.1 นักเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงเข้าร่วมโครงการ
อาชีพพัฒนาชีวิตร้อยละ 100 
 
9.1.2 นักเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงมีทักษะด้านอาชีพ
อย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
 

 
ผู้เรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
เข้าร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิต
ทุกคน ได้ร้อยละ 100 
 
นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ทุกคนมีทักษะด้านอาชีพ คนละ 1 
อาชีพ ครบถ้วน 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1 นักเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงมีทักษะในด้านอาชีพ
ที่ตนมีความสนใจในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
มีทักษะในด้านอาชีพที่ตนมีความ
สนใจในระดับดีขึ้นไปจำนวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 81 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-19 ทำให้สุนทรียภาพต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ได้อย่างเต็มที่ 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(นางสาวอริสรา   สวาทะสุข) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  เรียนรู้ ก้าวไกล ภายใต้ COVID-19                      
2. ผู้รับผิดชอบ  นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์       
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2. เพ่ือจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ในปัจจุบัน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเท่าเทียมกัน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  4.2.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในระดับดี 
  4.2.3 นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และทั่วถึง 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  35,000    บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป            49,846.50  บาท 
 คงเหลือ                         -14,846.50  บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564         
 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การปรับปรุง พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1. จัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นำหลักสูตรสู่การใช้งาน 
3. ประเมินการใช้หลักสูตร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

ศิริสัมพันธ์  
มหัปประภา
ภิวัฒน ์
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2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. การจัดทำบทเรียนออนไลน์ 
2. จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ด้วย application ต่างๆ 
3. การจัดทำเอกสาร ใบงาน ใบ
ความรู้ สู่การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Onhand 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

ศิริสัมพันธ์  
มหัปประภา
ภิวัฒน ์

 

 
8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 8.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน   
 8.2 ครรู้อยละ 90 สามารถสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนที่ทันสมัยและหลากหลายทั้งสื่อ
ออนไลน์และสื่อการสอนทั่วไป  
 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
9.1.1 ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำ 
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
9.2.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ในระดับดี 
9.2.3 นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย 
และท่ัวถึง 

 
ครูร้อยละ 100  ปฏิบัติงานตาม
บ ท บ า ท ห น ้ า ท ี ่ อ ย ่ า ง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิผล 
ไ ด ้ ห ล ั ก ส ู ต รสถ านศ ึ กษาที่
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของผู้เรียน 
 
 
 
ครูสามารถปฏิบ ัต ิงานภายใต้
สถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับด ี
นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
หลากหลาย 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  การจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่เพียงพอ ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้มากกว่านี้ 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์) 

ตำแหน่ง ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 

     บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) : สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 
      การรายงานและนิเทศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)  
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 
      การจัดการเรียนการสอบแบบ Onhand 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  TR Broadcast แชร์กันกับชุมชน                       
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอริสรา  สวาทะสุข        
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
 2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 4.1.1 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอ
เมือง จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100                                                                      
 4.1.2 ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอ
เมือง จังหวัดตากมีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 4.2.2 ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี   
 4.2.3 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอ
เมือง จังหวัดตาก สามารถสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้แบบบูรณาการในระดับดีขึ้นไป 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  23,000   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  1,280   บาท 
 คงเหลือ      21,720   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 
 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรม How to 

tell  
1. วางแผนและจัดทำแผนการเรียน
การสอนวิชางานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย 
เรื่อง การเล่าเรื่องในอดีต (Past 
simple tense) 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
3. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  

1 ตุลาคม  
2563  
– 

31 ธันวาคม 
2563 

 
ครูอริสรา  
สวาทะสุข 

 

2 กิจกรรม TR 
broadcast  

1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประสานงานติดต่อภาคีเครือข่าย
ชุมชน และดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงาน 
4. ตรวจสอบ  
- ตรวจสอบระหว่างการดำเนินการ 
ปรับปรุงการดำเนินการ 
- ตรวจสอบหลังการดำเนินการ 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

1 มกราคม 
2564 
– 

28 กุมภาพันธ์ 
2564 

 
 
 

ครูอริสรา  
สวาทะสุข 

3 กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ 

1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประสานงานติดต่อภาคีเครือข่าย
ชุมชน และดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ธันวาคม  
2563 

- 
1 มกราคม  

2564 

ครูอริสรา  
สวาทะสุข 
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ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 กิจกรรม Wanna 
be Tour guide  

1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประสานงานติดต่อภาคีเครือข่าย
ชุมชน และดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ธันวาคม  
2563 

- 
30 กันยายน 

2564 

ครูอริสรา  
สวาทะสุข 

 

 
8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 7)    
8.1 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัด

ตาก เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100                                                                      
8.2 ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
8.3 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัด

ตากมีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 91.67 
8.4 ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี  ร้อยละ 100 
8.5 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัด

ตาก สามารถสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้แบบบูรณาการในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
9.1.1 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  
 
9.1.2 ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ
รอ้ยละ 80 
 
 
 

 
1. นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเร ียน
ถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัด
ตาก เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
 
2. ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1 นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตากมี
เจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ดี  
 
9.2.2 ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับดี   
 
9.2.3. นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์นอ้ย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
สามารถสร้างชิ ้นงานจากองค์ความรู้
แบบบูรณาการในระดับดีขึ้นไป 

 
3. นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเร ียน
ถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัด
ตากมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ระดับดี ร้อยละ 91.67  
 
4. ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 100  
  
5. นักเรียนงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเร ียน
ถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัด
ตาก สามารถสร ้างชิ ้นงานจากองค์
ความรู้แบบบูรณาการในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100  

 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดต่อระบาด (COVID -19) ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีระยะเวลาที่จำกัด 
และไม่เข้มข้น เมื่อลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเวลาที่กระชันชิด ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้อย่าง
ไม่เต็มที่ 
 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................. 
(นางสาวอริสรา  สวาทะสุข) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 



90 
 

 
 

แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ  
2. ผู้รับผิดชอบ นายธีรวัต  เอี่ยมมา และครูประอาชีพ (ม.ต้น)   
3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือฝึกการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนยากจนพิเศษสามารถหารายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 2.3 เพ่ือสร้างอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงหลังจบการศึกษาไปแล้ว 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.นักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะในด้านอาชีพ ที่ตนมีความสนใจ 100 %  
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  87,568.49  บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  41,477.1 บาท 
 คงเหลือ   46,091.39   บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้  

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 
และกิจกรรม 

 
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
การประกอบอาหาร 30,000 - - 30,000 30,000 

ปักผ้าพ้ืนฐาน 18,000 - - 18,000 18,000 
สกรีนเสื้อ 20,000 - - 20,000 20,000 
ตัดผมชาย 30,000 2,000 1,000 27,000 30,000 

เกษตร 13,000 2,000 10,000 1,000 13,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 111,000     
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ครูแต่ละอาชีพ  การประกอบอาหาร ปักผ้าพ้ืนฐาน สกรีนเสื้อ ตัดผมชาย เกษตร ดำเนินการ 
1) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2) เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3) ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4) ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5) สรุปและรายงานผล  

8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 ครูแต่ละอาชีพดำเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือขออนุมัติโครงการ และดำเนินการกาง
แผนการปฏิบัติโครงการ และดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่แต่ละอาชีพได้วางแผนไว้ และนำผลงานนักเรียน
ออกไปจัดแสดงตาเวทีต่าง ๆ 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
 
 
 
 
9.2 เชิงคุณภาพ 
 
 

นักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำรุง  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะด้าน
อาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
 
นักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำรุงมีทักษะในด้าน
อาชีพ ที่ตนมีความสนใจ 

/ เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถนำผลงานไปจัดแสดงได้
เท่าที่ควรและมีคำสั่งจากคณกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตากประกาศปิดสถานศึกษาจึงทำให้นักเรียนไม่
สามารถฝึกทักษะในอาชีพต่าง ๆ ได ้         
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

              
 
 

ลงช่ือ …………………………………………………………  
(นายธีรวัต  เอี่ยมมา) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(แนบหลักฐาน/รูปถ่ายการทำกิจกรรม)  
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ (งบรายได้สถานศึกษา)    
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายศรัทธา อินพหล    
3. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

- จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่   และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณโรงเรียน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

-  อาคารสถานที่ มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  329,385.94 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  57,255.00 บาท 
 คงเหลือ  272,130.94 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

จัดทำโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการ   
วางแผนการดำเนินงาน   
ดำเนินการตามแผน   
ติดตามประเมินผล 
ประเมินผล  รายงานโครงการ   

ต.ค.63 
ต.ค.63 

ต.ค.63 -ก.ย.64 
ต.ค.63 -ก.ย.64 
ต.ค.63 -ก.ย.64 

นายศรัทธา   
อินพหล 
 
 
 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม   
1) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมขึ้น 
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9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ 
จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่  และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณ
โรงเรียน 

 
โรงเร ียนม ีอาคารสถานท ี ่ และ
ส ิ ่ งแวดล ้อม ท ันสม ัย สมบ ูรณ์  
แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

9.2 เชิงคุณภาพ 
อาคารสถานที ่  ม ีความทันสมัย 
มั ่นคง แข็งแรง และเอื ้อต่อการ
เรียนรู้ 

 
ผู ้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตร
หลานมาเรียนเพิ่มข้ึน 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1) การทำงานบางครั้งล่าช้า เพราะนักการภารโรงต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย 
 2) ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน 
 3) งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

             
             
             
             
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(นายศรัทธา อินพหล) 

ตำแหน่ง  ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(รูปถ่ายการทำกิจกรรม) 
 

รูปภาพกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน 
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รูปภาพกิจกรรมปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาสู่การศึกษา 
  ในศตวรรษท่ี 21 
2.  ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง        
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
    มาพัฒนาตนเอง 
2) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสามัคคีและนำศาสตร์พระราชา  
    มาพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 3) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูทุกคนได้รับเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
 2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  70,000 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 52,720 บาท 
 คงเหลือ   17,280 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 ศึกษาดูงานและการ

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1. ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
-ร้อยละครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ร้อยละครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

 
-การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 
-การ สังเกต    
 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

   -          
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายการทำกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ           พัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน            
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง          
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน 
 2) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษาไทย 
 3) เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนคล่องได้ในระดับหนึ่ง 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  1.ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
  2.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่อง จำนวน 20 คน  
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่องให้มีทักษะในการ   
 อ่านเขียนได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  75,600 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 74,910 บาท 
 คงเหลือ   690 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสอน

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางบุญญาดา  
น่วมด้วงและ
นางเพ็ญนภา  
ก้อนเกตุ 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1.นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และสามารถอ่านเขียนได้ในระดับที่สูงขึ้น 
 2.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
-นักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษา
สามารถอ่านออกเขียนคล่องได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 
-การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 
-การ สังเกต    

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. นักเรียนที่บกพร่องทาง 
ด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่อง 
สามารถอ่านเขียนได้ในระดับที่ดีข้ึน 
   2. นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขันร้อยละ 80 ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1-3 ในระดับจังหวัด 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

   -          
             
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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กิจกรรมการพัฒนางานตามโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ช่ือโครงการ           พัฒนาศักยภาพของด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                    
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง          
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
 2) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  1.ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
  2.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น จำนวน 268 คน  
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  18,900 บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป 18,780 บาท 
 คงเหลือ   120 บาท 
6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564       
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม   
ที่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสอน

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

1 ต.ค63 -  
30 ก.ย 64 

นางสาวเสาวลักษณ์ 
ไม้แก่นสาร 
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 

 

8. ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1.นักเรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
 2.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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9. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
-นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงทุกระดับ 
 
 

 
-การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 
-การ สังเกต    
 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
    
 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 
 
11. สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ (เฉพาะกรณีไม่ได้ดำเนินการ) 

   -          
             
             
             
              
 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

      ตำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 


