
 
 

 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   
อ าเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 



 

 
ส่วนราชการ   งานแผนงาน โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร                                                                                           
ที ่ พิเศษ/2561   วันที่    ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                         
เรื่อง       รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑                                                    

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม 

ข้าพเจ้า นายไกรพิชญ์  ภูพิธาร ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงาน โรงเรียนส่องดาว
วิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งสิ้น 14 
โครงการ คือ  

๑) โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
๒) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๕) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
๖) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๘) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๙) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
๑๐) โครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๑) โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน 
๑๒) โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
๑๓) โครงการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๑๔) โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน 

กันยายน พ.ศ. 2561 ยอดงบประมาณจัดสรรตามแผน 2,122,040 บาท เป็นเงินอุดหนุนฯ 1,469,500 
บาท และเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 652,540 บาท ผลส าเร็จของโครงการทุกโครงการโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๒๐ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ อยู่ในระดับ มากที่สุด 

บัดนี้ ทั้ง 14 โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ  ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 

ลงชื่อ           หวัหน้างานแผนงาน                  
 (นายไกรพิชญ์  ภูพิธาร) 
  ผู้รายงาน 

บันทึกข้อความ 



 



๔ 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  การ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน า
ข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนส่องดาววิทยาคม เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ให้มี
คุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
 
 

             งานแผนงาน  
                                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน  

       โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
       ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



๕ 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ..................................................................... ๒ 
ค าน า  ...........................................................................................................................................................  ๔ 
สารบัญ  ..................................................................................................................... ................................... ๕ 
แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ และประมวลภาพการด าเนินงานแต่ละโครงการ  
 ๑) โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ๖ 
 ๒) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๒ 
 ๓) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๗ 
 ๔) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๒ 
 ๕) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ๒๗ 
 ๖) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓๒ 
 ๗) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ๓๗ 
 ๘) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๒ 
 ๙) โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๘ 
 ๑๐) โครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕๓ 
 ๑๑) โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน ๖๑ 
 ๑๒) โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล ๖๕ 
 ๑๓) โครงการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ๖๙ 
 ๑๔) โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗๕ 
ภาคผนวก  .................................................................................................................................. .................. ๘๒ 
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ .............................................................................. ................................ ๘๓ 
เอกสารอ่ืนๆ ......................................................................................................... ......................................... ๘๔ 
 



๖ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๑) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรท ำวิจัย สร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางยุพิน  ขันธวิชัย 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     ๕.๒ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
     ๕.๓ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๕.๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕.๕ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๒. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 



๗ 
 

 ๔. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      ๒. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
       ๓. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ๔. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 21 กิจกรรม  
โดยแต่ละกิจกรรมมกีารด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมหนึ่งใจ ติวให้น้อง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ น านักเรียนเข้าร่วมการติวข้อสอบ
ของหน่วยงานภายนอกเพื่อทบทวนความรู้ และเตรียมตัวก่อนสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๔ – 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนสว่างแดนดิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด  จ านวน  ๑๑๖  คน 
 ๒. กิจกรรมดาราพัฒน์วิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดแสดงผลงานนักเรียนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด  จ านวน  ๗๑๐  คน 
 ๓. กิจกรรมติวเข้มเต็มรู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เชิญวิทยากรภายนอกมาติวข้อสอบ  
O-NET ให้กับนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  ๒๑๕  คน 
 ๔. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ งานห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านหนังสือในห้องสมุด และจัดกิจกรรมนันทนาการโดยจัดกิจกรรม Miss NEWS Paper ซึ่งเป็นลักษณะการเดิน 
Fashion show ของนักเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  2๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 5. กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การแนะแนว
ทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอ่ืน ๆ เพื่อการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนใน
อนาคต โดยจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน ม.๓ จ านวน ๑๒๑ คน และนักเรียน ม.๖ จ านวน ๙๗ คน 
 6. กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะวิชาชีพในท้องถิ่น เช่น ท าขนม ห่อข้าวต้ม และอ่ืน ๆ โดยจัดขึ้นในตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน 
ส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน ม.ต้น 
 7. กิจกรรมศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ที่
เรียนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ไปพัฒนาศักยภาพ และเข้าร่วมการแข่งขัน กับต่างโรงเรียนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ 1๐ – 13 
ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด  จ านวน ๗๕ คน 
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 8. กิจกรรมงานห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ของห้องสมุด เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 9. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ สนับสนุนสื่อวารสาร
และสิ่งพิมพ์ที่จ าเป็นและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเก็บรักษาไว้ที่ชั้นหนังสือในห้องสมุด กิจกรรมนี้จัดขึ้น
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ประโยชน์ คือนักเรียนโรงเรียน 
ส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 10. กิจกรรมงานทะเบียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดซื้อเอกสาร ปพ1 เพ่ือสรุปผลการ
เรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 11. กิจกรรมงานวัดผล เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน
สอบวัดผลภายใน และจากส่วนกลางเพ่ือวัดและประเมินผลคุณภาพของผู้ เรียนทุกระดับ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 12. กิจกรรมปัจฉิมดาราพัฒน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ โดยจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน ม.๓ จ านวน ๑๒๑ คน และนักเรียน ม.๖ จ านวน ๙๗ คน 
 13. กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการรายงานผลการประเมินตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ส่องดาววิทยาคม เพ่ือประกันคุณภาพภายใน และเตรียมประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งกิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ 2561 
 14. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและ
บุคลากรได้ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วสรุปส่งต่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือประกัน
คุณภาพภายใน และเตรียมประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งกิจกรรมนี้ใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2561 
 15. กิจกรรมหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาให้คณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน 
และนวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ หลักสูตรกลุ่มสาระ หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2561 
 16. กิจกรรมงานนิเทศภายใน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้
คณะครูและบุคลากรได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรม
ทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ มีการนิเทศติดตามผลโดยผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ด าเนินการสังเกตการ
สอนของครูในกลุ่มสาระฯ แล้วสรุปผลส่งงานนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครูให้เชี่ยวชาญในด้านการสอน และพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2561 
 17. กิจกรรมระบบสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้
ระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนครอบคลุมการใช้งานทุกชั้นเรียน นักเรียนและครูสามารถใช้
บริการสืบค้น ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ครูเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามาใช้ในการสอนได้ 
ซึ่งกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2561 
 18. กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่คัดกรองนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือนักเรียนพิการ โดยครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาด าเนินการคัดกรอง แล้วออกแบบ
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การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้ โดยสร้างสื่อ นวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง
กิจกรรมนี่ใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2561 
 19. กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ พิธีมอบเข็มดาราพัฒน์เป็น
กิจกรรมที่ภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ซึ่งเป็นเข็มตราโรงเรียนเป็นรูปพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน 
อุตตโม กลัดบนอกชวาเหนือป้ายชื่ออักษรย่อของโรงเรียน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 
 20. กิจกรรมรับนักเรียนและกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือน มีนาคมของทุกปี เป็นการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ 
ม.4 และพิธีมอบมอบใบประกาศนียบัตรเป็นกิจกรรมที่ภาคภูมิใจของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ โรงเรียนส่องดาว
วิทยาคมที่จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี่ใช้งบประมาณร่วมกันตลอดปีงบประมาณ 2561 
 21. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่
อยู่ภายนอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมนี่ ใช้งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 2561 
 
๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนสว่างแดนดิน 
๒. วิทยากรภายนอก 
๓. เทศบาลต าบลส่องดาว หนองแดง 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

๗๕ ๗๗.๑๔ 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๔.๕๖ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๑.๓๓ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๘.๐๒ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๓.๓๓ 

       
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๗๑ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๖ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 
 



๑๐ 
 

๑๐.  งบประมาณ 
๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 

  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๔๘๓,๕๖๔.๐๐   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๔๖,๔๓๖.๐๐   บาท 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  ๓,๐๐๐.๐๐    บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๔๓,๔๓๖.๐๐ บาท 
 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียน ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน 
 
 
 
                                     นางยุพิน  ขันธวิชัย 

         ผู้รายงาน 
 
 
 



๑๑ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

 
 



๑๒ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๒) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายปริวรรต  ฟองอ่อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕.๕) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 



๑๓ 
 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๓) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๖) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๙) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
      
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๕ กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 
สามารถแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์วิชาดังกล่าว มีคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มาเป็นวิทยากรเป็นระยะ โดยจัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
 ๒. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดกิจกรรมรูปแบบ
นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่ละแขนงวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และ
อวกาศ โดยเชิญนักเรียนร่วมเครือข่าย ระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ และนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช และศึกษากระบวนการ
เจริญเติบโต โดยจัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
 ๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน
ในงานทักษะวิชาการทุกระดับ โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 ๕. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 



๑๔ 
 

๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่รับบริการ 
๓. หน่วยงานที่จัดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
๔. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๔.๕๖ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๑.๓๓ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๘.๐๒ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๓.๓๓ 
๕. ร้อยละของครูทีจ่ัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๕.๑๒ 

๖. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๘๐ ๘๓.๓๓ 

๗. ร้อยละของครทูีม่ีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

๘๐ ๘๓.๓๓ 

๘. ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๗.๗๘ 

๙. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๕ ๗๙.๖๒ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๒ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

         

 



๑๕ 
 

๑๐.๒ ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 

  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๑๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่ เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                     นายปริวรรต  ฟองอ่อน 

               ผู้รายงาน 
 



๑๖ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๓) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ข้อที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางนิชาภา  อ้ึงสกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     ๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 



๑๘ 
 

๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๖) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๙) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๒ กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

 1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ และเข้าใจ
ในวิชาคณิตศาสตร์ หลักการใช้คณิตศาสตร์ ประวัติคณิตศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มกราคม 2561 ณ โรงเรียนส่อง
ดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงสนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ส าเร็จรูปเพ่ือให้เห็นคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณในการสนับสนุน
กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒. วิทยากรภายนอก 
๓. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
 
 



๑๙ 
 

๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

๗๕ ๗๗.๑๔ 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๔.๕๖ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๑.๓๓ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๘.๐๒ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๗๓.๓๓ 
๖. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๕.๓๓ 

๗ ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๐ ๗๓.๖๗ 

๘ ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๐.๓๔ 
๙ ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๙.๔๒ 

๑๐ ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๗๕.๓๓ 

       
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๒ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (   ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  - บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๓๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน   ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน    - บาท 



๒๐ 
 

๑๑.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                      นางนิชาภา  อ้ึงสกุล 

                     ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 



๒๒ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๔) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     ๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



๒๓ 
 

      ๖) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๙) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ  
 

๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๕ กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุนและฝึกซ้อมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาไทย เพ่ือเตรียมแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยจัดฝึกซ้อม ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๒๗ คน 
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการ
อ่านโดยบันทึกการอ่านหนังสือในห้องสมุดตลอด ๑ ภาคเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 ๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตระหนักและ
ร าลึกถึงกวีเอกของไทย และคุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ และมีกิจกรรมนันทนาการ จัดขึ้นใน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ทุกคน 
 ๔. กิจกรรมวันภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตระหนัก
คุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ และมีกิจกรรมนันทนาการ จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2561  
ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 ๕. กิจกรรมจัดสวนในวรรณคดีไทย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยได้สร้างแหล่งเรียนรู้ทางวรรณคดีไทย เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและร าลึกถึงคุณค่าของวรรณกรรม 
วรรณคดีไทย โดยใช้งบประมาณจัดสร้างได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่จัดแข่งขันทักษะวิชาการทางภาษาไทย 
๒. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 



๒๔ 
 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

๗๕ ๗๙.๖๗ 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๙.๓๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๐.๓๓ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๖.๐๘ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๐.๓๓ 
๖. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๖.๔๓ 

๗ ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๐ ๘๔.๖๗ 

๘ ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕.๓๔ 
๙ ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๑.๑๒ 

๑๐ ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๗๗.๓๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๘๙ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ  
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๕๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
 



๒๕ 
 

 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน   ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน   ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                             นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน 

                     ผู้รายงาน 
 
 



๒๖ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 
 



๒๗ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๕) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิเชียน  มาตราช 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

     ๕.6) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๓) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 



๒๘ 
 

     ๖) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๙) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านอาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพกลุ่มสาระฯการงานฯ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
กิจกรรมทีส่นับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และคัดนักเรียนที่มีความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ โดยประกอบไปด้วยงาน
ประดิษฐ์ งานช่าง งานธุรกิจ งานบ้าน พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และงานเกษตร สามารถต่อยอดน าไป
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมฝึกซ้อมและใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน  ๕๑  คน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็น
กิจกรรมที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายภายในห้อง รวมไปถึงสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สามารถใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต สอนการปลูกพืชผักสมุนไพร วิธีดูแล 
จนถึงการเก็บผลผลิตให้นักเรียนเกิดการเรียนโดยการปฏิบัติจริง และให้นักเรียนตระหนักถึงความอดทน สามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ และใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
๒. ปราชญ์ชาวบ้าน 
๓. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
 



๒๙ 
 

๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

๗๕ ๗๙.๖๗ 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๙.๓๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๐.๓๓ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๖.๐๘ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๐.๓๓ 
๖. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๗๐ ๘๓.๓๓ 
๗. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๖.๔๓ 

๘. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๐ ๘๔.๖๗ 

๙. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕.๓๔ 
๑๐. ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๑.๑๒ 

๑๑. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๗๗.๓๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๓๓ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      ๒๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 
 



๓๐ 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน   ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน    - บาท 
 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีข้อพิจารณาในการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                     นายวิเชียน  มาตราช 

                     ผู้รายงาน 
 
 



๓๑ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๖) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ข้อที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕.๕) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๓) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๖) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๓๓ 
 

 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๙) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ ทางด้านศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
      
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๔ กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านการน าวัสดุทางธรรมชาติ มาสรรสร้างด้วยจินตนาการ 
ผสมผสานงานศิลปะที่เป็นรูปธรรม แสดงถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ซึ่งกิจกรรมนี้
เคยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยได้รับงบประมาณและใช้งบประมาณ
ได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๒. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการเรียนศิลปะ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนรู้ศิลปะ เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
ดังนี้ นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และ Art Show ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการ ให้กับนักเรียนที่เรียนในรายวิชา
ทัศนศิลป์ แสดงออกศิลปะที่จับต้องได้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน โดยใช้
งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมปรับปรุงห้องทัศนศิลป์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใช้
งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๔. กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาฑิต เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดนตรี โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  
๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่จัดแข่งขันทักษะทางศิลปะ 
๒. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๔.๕๖ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๑.๓๓ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๘.๐๒ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๓.๓๓ 
๕. ร้อยละของครูทีจ่ัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๕.๑๒ 

๖. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๘๐ ๘๓.๓๓ 

๗. ร้อยละของครูทีม่ีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

๘๐ ๘๓.๓๓ 

๘. ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๗.๗๘ 

๙. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๕ ๗๙.๖๒ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๙ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 

  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๗๗,๓๕๐.๐๐ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ ๘๘,๓๕๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๗๕,๘๕๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน     ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 



๓๕ 
 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                     นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์ 

               ผู้รายงาน 
 



๓๖ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 



๓๗ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๗) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวฤทัย  กองทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     ๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



๓๘ 
 

      ๖) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๙) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ  
 

๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างป ระเทศความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาสื่อกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
 ๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเจ้าของภาษาโดยจัดซื้อสื่อ
วิดีทัศน์การเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้งบประมาณตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง โดยการพูดอ่านเขียนด้วยตัวเอง การแยกเข้าฐานแต่
และกิจกรรมจะส่งเสริมทักษะทั้ง ๔ ด้าน โดยมีวิทยากรพิเศษ จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนส่อง
ดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
   
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. วิทยากรภายนอก 
๒. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

๗๕ ๗๙.๖๗ 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๙.๓๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๐.๓๓ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๖.๐๘ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๐.๓๓ 
๖. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๖.๔๓ 

๗ ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๐ ๘๔.๖๗ 

๘ ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕.๓๔ 
๙ ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๑.๑๒ 

๑๐ ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๗๗.๓๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๑ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (   ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ  
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  - บาท 
 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 



๔๐ 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน      - บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                    นางสาวฤทัย  กองทอง 

                     ผู้รายงาน 
 



๔๑ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 



๔๒ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๘) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางวีณารัตน์  กองโพธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๕.๖) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๕.๗) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๕.๘) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

     ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๑๑) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๑๒) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๓) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๓) ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๔๓ 
 

๔) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๖) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๗) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๘) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนให้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

     ๙) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๑๐) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๑๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๓) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้ชีวิตในสังคม ภูมิใจในความเป็นไทย มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประกอบด้วยกิจกรรม 
จ านวน ๘ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านสังคมศึกษา ฝึกฝนเพ่ือเตรียมการแข่งขัน
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น โครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคติสอนใจ ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคม จ านวน ๑๖ คน 
 ๒. กิจกรรมเรียนรู้สู่อาเซียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของอาเซียนอาเซียน ประกวดการแต่งกายของ
อาเซียน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียน
ส่องดาววิทยาคมทุกคน จัดขึ้นวันที่ ๘ สิงหาคม 256๑ 
 ๓. กิจกรรมโฟล์คซองดนตรีลานขามปี 2 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านดนตรี แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรี จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 
256๑ ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน 
 ๔. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มี
การฝึกออมเงินให้เป็นนิสัย รู้จักการท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ฝึกการมีวินัยในการออม โดยมีงบประมาณสนับสนุน
การบริหารจัดการระบบธนาคารโรงเรียน โดยใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ 256๑ 
 
 



๔๔ 
 

 ๕. กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย อันดี
งามโดยร่วมกับวัดในอ าเภอส่องดาว จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามสืบสาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยใช้งบประมาณได้ตลอด
ปีงบประมาณ 256๑ 
 ๖. กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรม
ไทย อันดีงามให้กับนักเรียนทุกคน โดยร่วมกับวัดในอ าเภอส่องดาว และพระวิทยากร มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สวดมนต์ ฝึกสมาธิ และหลักการใช้ชีวิต ประพฤติตนตามหลักศีล ๕ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม โดยใช้
งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ 256๑ 
 ๗. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมสอบธรรมศึกษาจัดขึ้นโดย
ส านักพระพุทธศาสนา เพ่ือวัดความรู้ทางธรรมของนักเรียน โดยแบ่งเป็นธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยจัดขึ้นใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๑ ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน  200  คน 
 ๘. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน รวมไปถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ 256๑ 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีหน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา 
๒. พระวิทยากร 
๓. วัดในอ าเภอส่องดาว 
๔. ชุมชนในอ าเภอส่องดาว 
๕. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๙.๓๓ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ๘๐.๓๓ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕ ๗๖.๐๘ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๘๐.๓๓ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๗๐ ๘๓.๓๓ 
๖. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ๘๐ ๘๕.๐๖ 
๗. ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๙๖.๓๓ 
๘. ร้อยละของผู้เรียนให้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๘๕.๗๗ 

๙. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๖.๔๓ 



๔๕ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑๐. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๘๐ ๘๔.๖๗ 

๑๑. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕.๓๔ 
๑๒. ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๑.๑๒ 

๑๓. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๗๗.๓๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๕ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๗ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๕๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๘๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๖๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน      - บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีข้อพิจารณาในการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีการยอมรับในความ
แตกต่างที่หลากหลาย และส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 



๔๖ 
 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                     นางวีณารัตน์  กองโพธิ์ 

                     ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 



๔๘ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๙) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายธนะชัย  มูลตรีแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

     ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๔) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๕) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 



๔๙ 
 

     ๖) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๙) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีสุขภาพทางกาย และทางจิตที่ดี  มีความรู้  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๗ 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ
อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๒. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ส่องดาววิทยาคม เพ่ือพัฒนาความสามัคคี ศักยภาพ และทักษะทางด้านกีฬา แข่งขันให้รู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย  โดยจัด
ขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๐  ณ  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนทุกคน 
 ๓. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ปรับปรับปรุง
สนามกีฬาในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน และเตรียมเพ่ือเป็นสถานที่แข่งขันกีฬา
จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๔. กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการสอนให้กับครู โดยใช้งบประมาณได้ตลอด
ปีงบประมาณ 256๑ 
 ๕. กิจกรรมแข่งขันตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักเรียนเพ่ือไปแข่งขันเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน โดยจัดขึ้นในภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๐ ณ  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน  ๗0  คน 
 ๖. กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางกีฬาของนักเรียนเพ่ือไปเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาจังหวัดสกลนคร โดยจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
256๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน  40  คน 
 ๗. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในงานต่าง ๆ  โดยจัด



๕๐ 
 

ขึ้นตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนที่มีความสามรถ
ทางด้านกีฬา 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานอ่ืนจากภายนอกที่จัดการแข่งขันกีฬามาขอใช้สถานที ่
๒. สหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน 
๓. จังหวัดสกลนคร 
๔. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๖.๓๓ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๘.๘๓ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๘๑.๐๘ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๘๙.๓๓ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ ๘๕.๗๗ 
๖. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๙๖.๔๓ 

๗. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๐ ๘๑.๖๗ 

๘. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๗.๓๔ 
๙. ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๘.๑๒ 

๑๐. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๗๖.๓๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๗๑ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๘๖ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 
 



๕๑ 
 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๓๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป   ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน      - บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย 
และส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
                                     นายธนะชัย  มูลตรีแก้ว 

                     ผู้รายงาน 



๕๒ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

 

 



๕๓ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๑๐) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายธนะชัย  มูลตรีแก้ว 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๕.๔) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๕.๕) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

     ๕.๖) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๕.๗) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.๘) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕.๙) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕.๑๐) เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๔) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๕) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 



๕๔ 
 

     ๖) ร้อยละ ๗๕ ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๗) ร้อยละ ๘๐ ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๙) ร้อยละ ๘๐ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกคน มีสุขภาพทางกาย และทางจิตที่ดี มีความรู้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได ้
 ๖.๒ ครู และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๕ กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน 
และอ่ืน ๆ ตามกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ รวมไปถึงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลและการจัดซื้ออุปกรณ์การ
สอนลูกเสือ รวมไปถึงงานวันส าคัญต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ โรงเรียนส่องดาว
วิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนชายชั้น ม.ต้น ทุกคน 
 ๒. กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน และ
อ่ืน ๆ ตามกฎและค าปฏิญาณของยุวกาชาด รวมไปถึงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล รวมไปถึงงานวันส าคัญต่าง ๆ 
ของยุวกาชาด พิธีการต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนหญิงชั้น ม.ต้น ทุกคน 
 ๓. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย ความ
อดทน และอ่ืน ๆ ตามกฎและค าปฏิญาณของนักศึกษาวิชาทหาร รวมไปถึงการเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายฝึกประจ าปี  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่สนใจ โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๔. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นจิตอาสา มีภาวะผู้น า สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่ไม่ได้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๕. กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เพ่ือเปิดโลกกว้างให้นักเรียนได้ฝึกคิดนอกกรอบ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ าผาแด่น พิพิธภัณฑ์ภูพาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และพญาเต่างอย  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนทุกคน 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 



๕๕ 
 

๑. ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. ชุมชนในอ าเภอส่องดาว 
๓. วัดในอ าเภอส่องดาว 
๔. หน่วยงานราชการอ่ืนที่ขอความอนุเคราะห์นักเรียนให้ไปช่วยงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๕. วัดถ้ าผาแด่น 
๖. พิพิธภัณฑ์ภูพาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
๗. สวนสาธารณะพญาเต่างอย 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ๘๐.๖๖ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๙.๘๓ 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๙๐.๓๘ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๙๐.๓๓ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ ๙๒.๗๗ 
๖. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๙๖.๔๓ 

๗. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๐ ๙๘.๖๗ 

๘. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๘.๓๔ 
๙. ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๙.๑๒ 

๑๐. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ 

๗๕ ๘๐.๓๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๙ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 



๕๖ 
 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๓๙๖,๕๒๔.๐๐   บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๔๐๖,๕๒๔.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๓๓๓,๑๔๑.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๗๓,๓๘๓.๐๐  บาท 
 

คงเหลือ - เงนิอุดหนุนการศึกษา จ านวน      - บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน     ๗๓,๓๘๓.๐๐ บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

ผู้เรียนที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และส่งผล
โดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                     นายธนะชัย  มูลตรีแก้ว 

                     ผู้รายงาน 
 



๕๗ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 



๕๘ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
โครงกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
 



๕๙ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
โครงกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 



๖๐ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
โครงกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 



๖๑ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๑๑) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ และแผนงำน     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยเน้น
กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
    2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.1) เพ่ือให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๕.2) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน  
 2) ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้น าไปใช้ในชีวิตได้ 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน จ านวน ๖ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมี
การด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการรับ
เงิน จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการลงบัญชีทะเบียนคุมงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยมี
การตรวจสอบติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
 ๒. กิจกรรมงานพัสดุ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดวางระบบและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้าง และการเบิกพัสดุ การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียนที่



๖๒ 
 

เกี่ยวข้อง จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน 
ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องเรียน และส านักงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยใช้
งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๔. กิจกรรมงานแผนงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่รวบรวมแผนการด าเนิน
กิจกรรม และโครงการของโรงเรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๕. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างสุจริตตามนโยบาย สังกัด โดยมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๖. กิจกรรมสาธารณูปโภค เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานต้นสังกัด (สพม.23) 
๒. หน่วยงานราชการอ่ืน 
๓. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน   ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ๘๐ ๘๙.๘๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๓๓ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๖๑ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        

 



๖๓ 
 

 ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 485,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๔๖๘,๙๔๙.๗๒  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๒๑,๐๕๐.๒๘  บาท 

 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๒๑,๐๕๐.๒๘ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  -  บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ค าแนะน า ปรับปรุง ในการด าเดินการหลายประเด็น 
จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

- 
 
 
                                     นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร 

                     ผู้รายงาน 
 



๖๔ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ และแผนงำน 

 



๖๕ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๑๒) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรบุคคล     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
   2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์ 
กลุ่มงานบริหารบุคคล  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๕.2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 2) ร้อยละ ๘๐ รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้น าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล จ านวน ๔ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการเอกสารส าคัญ ข้อมูลครูและบุคลากร โดยมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๖๖ 
 

 ๒. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร เป็นการแสดงความยินดีกับครูที่บรรจุ หรือย้ายมาใหม่ หรือย้ ายไป
สถานศึกษาอ่ืน โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมค่าจ้างชั่วคราว เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียน โดยใช้งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๔. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนอบรม และอ่ืน ๆ โดยใช้
งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่จัดอบรม 
๒. หน่วยงานราชการอ่ืน 
๓. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ๘๐ ๘๓.๓๓ 
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ 

๘๐ ๘๖.๙๓ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๗๙ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  -   บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๕๐๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๕๙๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      ๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
 



๖๗ 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  -  บาท 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส พัฒนาครูและบุคลากรได้เชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถตรวจสอบได้ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

- 
 
 
                              นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ์ 

                     ผู้รายงาน 
 



๖๘ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 



๖๙ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๑๓) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่ อกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิมาน  บรรณการกิจ 
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  

๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๕.๒) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๕.๓) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๕.๔) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนให้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ๔.  ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      ๒. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ๓. นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมให้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ๔. โรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 



๗๐ 
 

๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๘ กิจกรรม  
โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมสนับสุนนส านักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์งานส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการนักเรียน งานธุรการกิจการนักเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๒. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่พบปะ แจ้งข่าวสาร แนว
การปฏิบัติของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน แจ้งนโยบายของสถานศึกษา การพบครูที่
ปรึกษา ตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงการท าประชามติ โดยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น า เป็นแกน
น าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษา เน้นการฝึกระเบียบและปฏิบัติตามหลัก
ประชาธิปไตย โดยจัดเลือกตั้งขึ้นสภานักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๔. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา
ทุกระดับชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่ครอบครัวฐานะยากจน เพ่ือรับทุนสนับสนุนจาก
รัฐบาลเป็นทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน ม.ต้น และเป็นการติดตามผลส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
พบปะผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 5. กิจกรรมปฐมดาราพัฒน์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่เป็นนักเรียนใหม่ และท าการปฐมนิเทศนักเรียนถึงหลักการใช้ชีวิต
ในโรงเรียน แนะน าครูและบุคลากรทางการศึกษา แนะน าอาคารสถานที่ ห้องเรียน และอ่ืน ๆ โดยจัดกิจกรรมขึ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๒๕๖ คน โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย (ประธานนักเรียน) โดยจัดเลือกตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งทั้งหมด จ านวน  ๕๓๒  คน 
 7. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงาน
เอกชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมการขับขี่รถจักยานยนต์แบบปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฏระเบียบ
จราจรโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
ส่องดาววิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑๕๐ คน 
 ๘. กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้
นักเรียนส านึกรักในพระคุณของครู อาจารย์ ร าลึกถึงพระคุณของครูที่เคยอบรมสั่งสอนมา โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อ
วันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนทุกคน โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
๘.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ชุมชนในอ าเภอส่องดาว 
๒. พระวิทยากร 
๓. หจก.ชาญยนต์ อ าเภอส่องดาว 
๔. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๘๗.๑๔ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๘๐ ๘๔.๕๖ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนให้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๘๙.๓๓ 

๔.  ร้อยละของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐ ๘๘.๐๒ 
        

๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๗๑ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๙๑ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 

  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ ๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๓๘,๖๐๐.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๗,๔๐๐.๐๐  บาท 
 
 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๗,๔๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  -  บาท 
 



๗๒ 
 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๔. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความเป็นไทย มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการ
ประสานงาน และอาหาร เครื่องดื่ม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

๖. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
 
 
 
                                    นายวิมาน  บรรณการกิจ 

            ผู้รายงาน 
 



๗๓ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 



๗๔ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 



๗๕ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โครงกำรที่ ๑๔) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
๑.  ชื่อโครงการ โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยเน้น
กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 สนองกลยุทธ์ สพม. ๒๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 
 สนองกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
   2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๕.2) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๕.๓) เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 2) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) ร้อยละ ๗๕ ของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๖.๑ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้น าไปใช้ในชีวิตได้ 
 ๖.๒ นักเรียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๖.๓ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
๗. การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน ๙ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องงานธุรการ
โรงเรียน งานรับ – ส่งเอกสาร งานสารบรรณโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๗๖ 
 

 ๒. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนกระจายข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓. กิจกรรมบริการงานพยาบาล เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนยา และ
เวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือท าการรักษา ปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนที่ป่วย และประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น 
ก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาลส่องดาว และมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง และ
กิจกรรมอื่น โดยใช้งบประมาณสนับสนุนตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๔. กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การตัดหญ้า การตัดต้นไม้ การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ตัดหญ้า โดยใช้
งบประมาณตลอดปี ๒๕๖๑ 
 ๕. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของของผู้บริหาร ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน ระบบ
ไฟฟ้า ประปา และอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๖. กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
งานปฏิคม งานต้อนรับแขก ผู้บริหาร และหน่วยงานอ่ืนจากภายนอก โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๗. กิจกรรมงานประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมใน
กิจกรรมรัฐพิธี งานบุญ และประเพณีท้องถิ่นในอ าเภอส่องดาว เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักในความเป็นไทย และภูมิใจ
ในท้องถิ่น โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๘. กิจกรรมสนับสนุนงานส านักงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๙. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้เป็นนิสัย สามารถแยกขยะที่มีมูลค่าสามารถน าไปขายได้ และน าเงินที่ได้มาสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนแกนน า สร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
 
๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานต้นสังกัด (สพม.23) 
๒. โรงพยาบาลส่องดาว 
๓. ส านักงานเทศบาลต าบลส่องดาว 
๔. ชุมชน และวัดในอ าเภอส่องดาว 
๕. หน่วยงานราชการอ่ืน 
๖. บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

 
 
 
 
 



๗๗ 
 

๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 
 
       ๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
๑. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ๘๐ ๘๙.๘๓ 
2. ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๘๖.๓๓ 
๓. ร้อยละของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๗๕ ๗๕.๖๔ 

 
       ๙.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๘๘ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๙๒ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
๑๐.  งบประมาณ 

๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ   ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( / ) เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี        (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

        ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ   
  ๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
  - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน ๒๒๙,๘๕๐.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๒๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๒๕๔,๘๕๐.๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๒๓๙,๑๙๙.๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    ๑๕,๖๕๑.๐๐  บาท 

 

คงเหลือ - เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน     ๑๕,๖๕๑.๐๐ บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน  -  บาท 

 

 
๑๑.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๔. จุดเด่นของโครงการ 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  นักเรียนมีความ
ภูมใิจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย 

๕. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ในบางกิจกรรมอาจยังด าเนินการได้ไม่เต็มที่ จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 



๗๘ 
 

๖. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

- 

 

 

 
                    

                  นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์ 
                     ผู้รายงาน 



๗๙ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 



๘๐ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 



๘๑ 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
โครงกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 



๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



๘๓ 
 

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ                ชาย               หญิง 
1.2 อายุ                 6-12 ปี                 13-18 ปี      19-25 ปี                        
       26-40 ปี                 มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป  
1.3 ระดับการศึกษา           ประถมศึกษา            มัธยมศึกษาตอนต้น 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อนุปริญญา /ปวส.     ปริญญาตรีขึ้นไป 
1.4 อาชีพ                       ธุรกิจส่วนตัว      ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน 
          นักเรียน/นักศึกษา              อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................................                                  
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ 
ค ำชี้แจง   ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง ในการจัดกิจกรรม 
โดยท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ช่องระดับความพึงพอใจและ   
ความคาดหวัง ระดับ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากที่สุด 

ข้อที่ รำยกำรกิจกรรมท่ีประเมิน 
น้ ำหนักในกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม      

2 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      

3 การประสานงานในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน      

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม      

5 ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม      

6 ความปลอดภัยในระหว่างการท ากิจกรรม      

7 การมีส่วนร่วมของครู – นักเรียนในกิจกรรม      

8 คุณภาพของอาหาร – เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม      

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม      

10 มีความพึงพอใจในกิจกรรม      

 
รวม 

     ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

กำรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 



๘๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐำนอื่นๆ ประกอบกำรรำยงำนผล   
 

 

 


