
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น    
ท่ี  ๑/๒๕๖๔       วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เร่ือง รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 

ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อ 
ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา   
๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเสร็จส้ิน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตาม 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
   

ลงช่ือ   
                    ( นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก )  

 ผู้รายงาน  
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ  
( นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน )  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 



คำนำ  

รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ท่ี 
เกี ่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีศักยภาพ การ 
ดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ 
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ 
ความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น   เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ      ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา 
เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
นักเรียน สร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป  

 
 
 

นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
                         ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สารบัญ  
หัวข้อ            หน้า 



คำนำ            ก  
สารบัญ            ข  
โครงการตามแผนปฏิบัติการ         1  

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานและงบประมาณรายได้สถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ท่ี  งาน/โครงการ  ผู้รับผิดชอบ 

1  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   

นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป์ และคณะครู 

2  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศร ี
นายเอกมล มาณะศิลป์ และคณะครู 

3  โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน  
นางมณเทียร  เพ็งสว่าง และคณะครู 

4 โครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานและงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา 

นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
นางสาวพนิดา ลีปาน 

5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
และคณะครูทุกคน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2564 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
ตัวชีว้ัดท่ี 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ช่ือผู้รับผิดชอบ     นางสาวพัชรินทร์ งายกุดจิก นายเอกมล มาณะศิลป์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ งานวิชาการ 
กลุ่มบริหาร        งานวิชาการ 

5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
5. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู 
6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะเป็น Active Learner 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

- นักเรียนร้อยละ 88 มีความรู้ท่ีจำเปน็ตามหลักสูตร  
- นักเรียนร้อยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 88 มีความสามารถและทักษะเป็น Active Learner 
- ครูและบุคลากร 88 มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
- ครูและบุคลากร 88 ได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูนำความรู้ท่ีได้จากพัฒนาความเช่ียวชาญและสงเสริมประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 
- นักเรียนมีความสามารถและทักษะเป็น Active Learnerและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 



7.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนมีความรู้ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
3. ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีการพฒันาศักยภาพในการบริหารจัด
การศึกษา 
5. ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครู 
6. ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะเป็น Active 
Learner 
  

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.แฟ้มข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
4.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
5.รายงานประจำปี
ของโรงเรียน 

1.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบคุคล 
3.แบบสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.รายงานการสำรวจแหล่ง
เรียนรู ้
5.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
6.รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
8.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  
11  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี ้

 

1) กิจกรรมการอ่านเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
คือ มีการจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้คำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน พร้อมท้ังมีการจัดกิจกรรมการอ่าน
และการเขียนคำพื้นฐานให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 62  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อ่านออกเขียนคำพื้นฐาน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับช้ันท่ีเรียนได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนค่าเฉล่ียร้อยละคะแนน NT และ O-NETเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

2) กิจกรรมคณิตคิดสนุก เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือจัดกิจกรรมการคณิตคิดสนุก  
อาทิเช่น คณิตคิดเร็ว เกม 24 และเวทคณิตศาสตร์ ในช่วงเวลาพักกลางวันในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ห้องสมุด) โรงเรียนบ้าน
เพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 62 คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 1 – 6  มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนค่าเฉล่ียร้อยละคะแนน NT และ O-NETเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
       
 
 
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 



11.  งบประมาณ 
11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ. 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (Online) เป็นกิจกรรมท่ีม ี
ลักษณะของกิจกรรม คือ ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและครูไม่ตรงสาขา  
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 62 คน   
 

9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 



 
4) กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  

คือดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมสอนเสริม อีกท้ังยังมี
การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมแก่นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 6 คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจากทุกภาคส่วน ได้มีหน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 
 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีทักษะด้านภาษาไทยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
2. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีทักษะด้านการคิดคำนวณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
3. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสามารถใช้ส่ือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพตามความเหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 

11.  งบประมาณ 
11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

5) กิจกรรมสำนวนไทย อังกฤษน่ารู้ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือการนำเสนอสำนวน 



ภาษาอังกฤษ และสุภาษิตคำพังเพยภาษาไทยวันละประโยคในกิจกรรมหน้าเสาธง อีกท้ังยังมีการจัดทำป้ายความรู้ติดบริเวณต้นไม้
เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสำนวนง่ายๆรอบตัว 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85 คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 

 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  พูดและเข้าใจความหมายของ
สำนวนภาษาอังกฤษ และสุภาษิตคำพังเพย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็น
พื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3. นักเรียนมีทักษะการฟงั – พูด และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ 
และประโยค 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100% 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 

11.  งบประมาณ 
11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 3,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  3,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

6) กิจกรรมห้องสมุด 3 D เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัดทำแหล่งการเรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนท่ีมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อให้ครบ
องค์ประกอบของห้องสมุด 3 D หนังสือดี บรรณารักษ์ดี และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี พร้อมท้ังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน อาทิเช่น กิจกรรมอ่านนทิานให้น้องฟัง กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน กิจกรรมพี่
สอนน้อง กิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก และกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85 คน 



 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
ได้อย่างหลากหลาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียน สามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้
ชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3. นักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100% 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

7) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
คือ การพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะท่ีเหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  31  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
 
 
 
 
 



10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ร้อยละ 93 
2. นักเรียนต้ังคำถามในเรื่องท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 
3. นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
4. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      0    บาท 

8) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำป้ายนิเทศ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
คือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด เหมาะสม เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้มีแรงใฝ่ท่ีจะเรียนรู้
อย่างเต็มท่ี ทำให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ป้ายนิเทศเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย ครูผู้สอนจึงต้องใส่ใจและได้รับ
การส่งเสริมในการจัดทำปา้ยนิเทศท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนในทุกช่วงวัย 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. อาคารเรียนทุกอาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
2. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ และข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 



3. นักเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเอง และในชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      0    บาท 

9) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์
ข่าวสารบ้านเมือง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพมาข้ึน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากใน
การพัฒนาผู้เรียน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะผ่านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเท่าเทียมกัน 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 



 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      0    บาท 

10) กิจกรรมการเรียนการสอนการสอนแบบปฏบิัติจริง Active Learning  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning   เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำโครงงานด้วยการปฏิบัติจริง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียน มีการสร้างโครงงานท่ีได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 
2. ครูผู้สอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

3. ครู มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
4. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด และให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติจริง มีการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
 
 



11.  งบประมาณ 
11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      0    บาท 
 

11. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาจ้างวิทยากรท้องถ่ิน  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ การจ้างวิทยากร
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรและ ด้านบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดแก่นักเรียน
และสถานศึกษาโดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  2  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวใน การการบริหาร
จัดการ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

2. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความถนัด
ในสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

3. นักเรียนได้รับการพฒันาตามศักยภาพและ ส่งเสริมผู้ท่ีมี
ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 69,411  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  69,411  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ      0    บาท 
 



 
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีข้อพิจารณาในการ
ดำเนินงาน  ดังนี ้

1. จุดเด่นของโครงการ 
- โครงการได้กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอผู้ 
- การดำเนินพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากหลายภาค

ส่วน ทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ 
- นักเรียนเรียนร่วมได้รับการพฒันาและส่งเสริมในด้านการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้และความรู้ทักษะเทคโนโลยี 
- โครงการมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- ในการดำเนินโครงการ ควรเพิ่มเครื่องมือในการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายมากขึ้น ในการวัดและประเมินผล
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- การกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนควรมีการสะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

- ในการดำเนินกิจกรรมควรมีการวางแผนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการแพร่เช้ือของไวรัสโคโรนา 2019 มาก
ยิ่งขึ้น 

 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
- ควรพัฒนาโครงการให้มคีวามต่อเนื่องและนำผลท่ีได้รับมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
- ควรจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาผู้เรียน 

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

           (นายเอกมล มาณะศิลป์) 
                      ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2564 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   1 2 4 5 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
ตัวชี้วัดท่ี 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ช่ือผู้รับผิดชอบ     ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี นายเอกมล มาณะศิลป์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ งานท่ัวไป 
กลุ่มบริหาร        งานท่ัวไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
3. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอภาค 
และเท่าเทียม 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

- นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- นักเรียนร้อยละ 85 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 
7.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพ 
2. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มี

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 

1.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 



ประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอภาค 
และเท่าเทียม  

3.แฟ้มข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
4.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
5.รายงานประจำปี
ของโรงเรียน 

3.แบบสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.รายงานการสำรวจแหล่ง
เรียนรู ้
5.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
6.รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
8.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  
9  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี ้

1) กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ มี
การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียนและค่านิยม 12 ประการของนักเรียน อาทิเช่น 
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวัน  การเรียนการสอนโดยพระมาอบรมทุกวันศุกร์ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร การร่วม
พัฒนาวัด ชุมชน ให้สะอาด  การช่วยงานกิจกรรมของวัด การจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
2. วัดราษฎร์สังขรณ์ บ้านเพี้ยฟานและวัดสระแก้ว บ้านโนนตุ่น 

 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามแนวทางปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

2. นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 
 
 



       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

2) กิจกรรมวันสำคัญปีการศึกษา 2564 เป็นกจิกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือจัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของวันนั้น ๆ  อาทิเช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสมาสต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
และกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85 คน   
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
2. วัดราษฎร์สังขรณ์ บ้านเพี้ยฟานและวัดสระแก้ว บ้านโนนตุ่น 

 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนกัเห็นความสำคัญ 
และแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและได้มี ส่วนร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 



 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ. 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

3) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/สภานักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของ 
กิจกรรม คือ การกำกับดำเนินงานของสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการสนับสนุนในทุกกิจกรรมและกระบวนการ
ทำงานของสภานักเรียน มีกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนก่อนดำเนินงานตลอดปีการศึกษา อีกท้ังมีการจัดการ
เลือกตั้งประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85 คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

2. ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ัง
ปวงของโรงเรียน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยูใ่นระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

         



11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

4) กิจกรรมสุภาวะดีชีวีมีสุข เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม 
“สุขภาวะดีชีวีมีสุข HEALTHY HAPPY SCHOOL” (PHIAFANNONTUN MODEL) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ใน

การส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน เช่น กิจกรรมการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องโภชนาการให้ 
กับผู้เรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนภาวะทุพโภชนาการ กิจกรรมจัดอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความรู้โภชนาการ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชนร่วมแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้บริการทางสุขภาพกับนักเรียน 
กิจกรรมด่ืมนมเติมพลัง กิจกรรมอาหารดีชีวีมีสุข และกิจกรรมออกกำลังกายทำลายโรคภัย 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85 คน   
 

9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนรัง 

 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
2. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

         



11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 4,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  4,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

5.) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กิจกรรมท่ีนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตและ สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างท่ัวถึง และนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาท้ังด้าน
การเรียนรู้และความสามารถพิเศษ       
         โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีร่องรอย 
มีหลักฐานชัดเจน และเป็นระบบ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 
       6.) กิจกรรมเด็กดีศรีเพี้ยฟาน คือ โรงเรียนบ้านเพี้ยโนนตุ่น ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
“เด็กดีศรีเพี้ยฟานโนนตุ่น” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป รวมทั้งเด็กดีก็จะมีความ



ภาคภูมิใจ ส่งผลให้โดยภาพรวมของประเทศมีเด็กดี มีคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น และเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อแผ่นดิน มีความ
เป็นอยู่ท่ีพอเพียง เจริญรอยตามพระยุคลบาท  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีถาวรและยั่งยืนสืบไป 
        โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1 มีนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีเพี้ยฟานโนนตุ่น” ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 
         7.) จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คือ สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลัง
ท่ีสองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้นการ
จัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษ  จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการตามโครงการนี้ 
         โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85  คน   
 
 
 



9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  10,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

8.) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) คือ การแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด 
โดยคำนึงถึงความจำเป็นท่ีต้องใช้อย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปท้ิง สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสุขภาพประชาชนและส่ิงแวดล้อม จึงจัดทำ “กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)” โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและโรงเรียน เพื่อจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
 



10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ตระหนักถึงความสำคัญ ใน

การคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน   
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

       

       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 

9.) กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง คือ ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นได้
กำหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มี
ทักษะในการทำงานและรักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  สร้างและพัฒนางานตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
         โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 85  คน   
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานกิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.ชุมชนบ้านเพี้ยฟานและชุมชนบ้านโนนตุ่น 
 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น มีความรูแ้ละพัฒนางานสู่งาน
อาชีพได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

 



11.  งบประมาณ 
11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        0  บาท 
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา มีข้อพิจารณา 
ในการดำเนินงาน  ดังนี ้

1. จุดเด่นของโครงการ 
- โครงการได้กำกับ ติดตามและพัฒนากิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
- โครงการได้กำกับ ติดตามและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้มีความรู้และพัฒนางานสู่งานอาชีพได้ 
- การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ 
- การดำเนินการโครงการมีความหลากหลายเหมาะกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพของผู้เรียน 
- ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนให้ความร่วมมือและความสนใจกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียม 
- ครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
- การดำเนินโครงการเกิดจากการร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทุกท่านในการร่วมจัดกิจกรรมต่างท่ีเหมาะสมกับ

ความถนัดของคณะครูและบุคลากร 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- ในการจัดกิจกรรม ควรเพิ่มระยะเวลาและรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น  

- ควรมีการสะท้อนผลกิจกรรมท่ีละเอียดมากยิ่งขึ้นในการหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาในแต่กิจกรรม
และกระบวนการดำเนินงาน 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
- ควรพัฒนาโครงการให้มีความเข้มข้นทางด้านการปฏิบัติและเสริมสร้างคุณลักษณะมากยิ่งขึ้น 
- ควรกำกับและติดตามกิจกรรมอย่างเข้มข้น พร้อมท้ังสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะกับ

กิจกรรม 
 
                   ลงช่ือ................................................................. 

           (นายเอกมล มาณะศิลป์) 
                           ผู้รายงาน 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2564 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   กลยุทธ์ท่ี  3  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ช่ือผู้รับผิดชอบ     นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน  นางมณเทียร  เพ็งสว่าง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ งานบุคคล 
กลุ่มบริหาร        งานบุคคล 

5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของครู 
2. เพื่อให้ครูวิเคราะห์การทำงานของตนเองได้ 
3. เพื่อให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
4. เพื่อให้ครูได้นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานนำมาประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ 

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

- ครูและบุคลากร 90 %  ครูอบรมพัฒนาตนเองมีความรู้ท่ีทันสมัย มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ครูนำความรู้ท่ีได้จากการอบรมพัฒนาความเช่ียวชาญมาประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำงานและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

7.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1. ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครู 
 
 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.แฟ้มข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
4.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

1.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
3.แบบสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.รายงานการสำรวจแหล่ง
เรียนรู ้



5.รายงานประจำปี
ของโรงเรียน 

5.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
6.รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
8.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  6-  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน
ดังนี ้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวนัท่ี 14-15 สิงหาคม 2564  สำนักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานจัดอบรมทางออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 9 คน   
 

9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ครูและบุคลากรอบรมพัฒนาความเช่ียวชาญมาท่ีสามารถ

นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

       

       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 500  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  500  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

2. กิจกรรมการอบรมการจัดทำนวัตกรรม 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 25-26   สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 9 คน   
 
 



9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1.ครูและบุคลากรอบรมพัฒนาความเช่ียวชาญท่ีสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  

ร้อย 90 ร้อย 100 

       

       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ. 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 และการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ในวันท่ี 3 กันยายน 2564  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 9 คน   
 

9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ครูและบุคลากรอบรมพัฒนาความเช่ียวชาญท่ีสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

       

       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 



11.  งบประมาณ 
11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

4. กิจกรรมการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA ) บนฐานนวัตกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ในวนัท่ี  17 ธันวาคม 2564 , วันท่ี 1 มีนาคม 2565 , วันท่ี 23 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเพี้ย
ฟานโนนตุ่น 

 

9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
-โรงเรียนบ้านโนนรัง , โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ครูและบุคลากรอบรมพัฒนาความเช่ียวชาญมาท่ีสามารถ

นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

       

       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 
ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  5,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 
 5. กิจกรรมการให้ขวัญกำลังใจบุคลากร 
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 

- 
 
 



10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ได้สำรวจปัญหาและความต้องการของครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  80 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   85 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ -  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป           -   บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

6. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
คือ เป็นการจัดการอบรมและสัมมนาคณะครู เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่ครู เปิดโอกาสให้ครูวิเคราะห์การ

ทำงานของตนเอง สำรวจปัญหาและความต้องการได้ และกระตุ้นให้ครูปรับปรุงห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกท้ังยังมีการศึกษาดู
งานตามความต้องการและความสนใจนำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  23 เมษายน 
2565   ถึง  วันท่ี 25 เมษายน 2565 
 ณ  ภายนอกสถานศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  9 คน   
 

9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. หน่วยงานภายนอกได้ให้ความรู้และประสบการณ์กับคณะครูในการศึกษาดูงานในสถานท่ีต่างๆ 
 

10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. ได้สำรวจปัญหาและความต้องการของครู ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่ครู ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
3. ครูวิเคราะห์การทำงานของตนเองได้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



4. ครูได้อบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5.ครูได้ศึกษาดูงานตามความต้องการและความสนใจนำความรู้ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100% 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100% 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 30,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  30,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

12.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อพิจารณา 

ในการดำเนินงาน  ดังนี ้
1. จุดเด่นของโครงการ 
- โครงการได้กำกับ ติดตามและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพอย่าง

สม่ำเสมอ 
- การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทำให้การ

ดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- ในการจัดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรเพิ่มความหลากหลายทางด้านเนื้อหาวิชา เพื่อท่ีจะให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนารอบด้าน 

- การกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนควรมีการสะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

- การสัมมนาและศึกษาดูงานควรมีการขยายแหล่งการศึกษาท่ีสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างของบริบท 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
- ควรพัฒนาโครงการให้มีความเข้มข้นทางด้านการพัฒนาวิธีการสอนมากยิง่ขึ้น 

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

            ( นางมณเทียร  เพ็งสว่าง ) 
               ผู้รายงาน 

 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2564 
 

1.  ช่ือโครงการ  บริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานและงบประมาณรายได้สถานศึกษา 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
             โปร่งใสตรวจสอบได้      

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ช่ือผู้รับผิดชอบ     ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี และนางสาวพนิดา ลีปาน 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ งานงบประมาณ 
กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    โปร่งใสตรวจสอบได้      

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

- ครูและบุคลากรร้อยละ 85 รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
- ครูและบุคลากรร้อยละ 85 จัดสรรงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการด้านเอกสารหลักฐานด้านการเงินและพัสดุ 
- นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
- นักเรียนร้อยละ 85 ได้กองทุน สวัสดิการค่าอาหาร ท่ีมีความประสงค์ กับกิจกรรมท่ีได้รับเงินรายได้ 
- ครูและบุคลากรร้อยละ 85 ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- การบริหารเงินปัจจัยพื้นฐานและรายได้ของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ 
- โรงเรียนมีหลักฐานเอกสารเป็นระบบและถูกต้องชัดเจนและพอใช้ในงาน 

7.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1.แผนการใช้งบประมาณ 
2. แบบบันทึกการนิเทศ 
3. แผนปฏิบัติการประจำปี 
4. รายงานการประชุม 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

1.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
3.แบบสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 



4.รายงานประจำปี
ของโรงเรียน 

4.รายงานการสำรวจแหล่ง
เรียนรู ้
5.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
6.รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
8.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานและงบประมาณรายได้สถานศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  
3  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี ้

1. กิจกรรมวางแผนการใช้งบประมาณประจำปี เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
คือ คณะครูและบุคลากรร่วมกันการวางแผนในการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียน 
 - เพื่อนำเงินปัจจัยพื้นฐานมาจัดสรรช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนได้ครบตามจำนวน 
 - เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
 -เพื่อจัดงบประมาณรายได้สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัวได้ 
        โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน   85   คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1.ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นร่วมกันวางแผนการใช้
งบประมาณประจำปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       
 10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

         



11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        0  บาท 
 

2. กิจกรรมการใช้งบประมาณตามแผน เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
คือ คณะครูและบุคลากรร่วมกันจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียน 
 - เพื่อนำเงินปัจจัยพื้นฐานมาจัดสรรช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนได้ครบตามจำนวน 
 - เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
 - เพื่อจัดงบประมาณรายได้สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัวได้ 
         โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน   85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1. นักเรียนยากจนได้รับการช่วยแหลือจากปัจจัยพื้นฐานได้ 
2. นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวันได้รับการช่วยเหลือ 
3. กิจกรรมท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐานได้ สามารถเบิกจ่ายและนำไปจัดกิจกรรมยัง
ประโยชน์ให้กับราชการได้ 

ร้อย 100 
ร้อย 100 
ร้อย 100 

ร้อย 100 
ร้อย 100 
ร้อย 100 

      
       10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ. 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        0  บาท 



3. กิจกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ คือ การบริหารการเงินและพัสดุ   เป็นงานท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการภายใต้
ระเบียบข้อบังคับ  เป็นงานสนับสนุนงานอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี  
  ดังนั้นโรงเรียนซึง่เป็นหน่วยงานท่ีต้องดำเนินการ  จึงต้องมีการพัฒนางานด้านนี้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ไม่ให้เกิด
การเสียหายแก่ทางราชการและบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารงานการเงินและพัสดุ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ  และจัดระบบงานดังกล่าวให้สามารถตรวจสอบ  ติดตามได้อย่างมี
ระบบมากยิ่งขึ้น 
          โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด   จำนวน    85  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
10.  ผลสำเร็จของกิจกรรม 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1.  มีหลักฐานเอกสารทางการเงินครบถ้วนและ   ถูกต้องตามระเบียบ
ของการเงินและพัสดุ 

รอ้ยละ 100 ร้อยละ 100 

          
        10.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   100 % 

       อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
11.  งบประมาณ 

11.1 ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่น………………….…………………………. 

        11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  2,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ        0  บาท 
 
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานและงบประมาณรายได้สถานศึกษา          มีข้อพิจารณาใน
การดำเนินงาน  ดังนี ้

1. จุดเด่นของโครงการ 
- โครงการได้กำกับ ติดตามและมีหลักฐานเอกสารทางการเงินครบถ้วนและ   ถูกต้องตามระเบียบของการเงินและ

พัสดุ 



2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- การกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนควรมีการสะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

- การสัมมนาสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างของบริบท 

 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
- ควรพัฒนาโครงการให้มีการติดตาม ประเมินอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

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

           (ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี) 
               ผู้รายงาน 

 
 
 


