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เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

  ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน ไดร้วบรวมการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  
16 พฤษภาคม 2563  ถึง  วันที่  31 มีนาคม 2564 
  บัดนี้ โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 25 โครงการ 30 กิจกรรม จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ 
เอกสารตามแนบ 
มาพร้อมนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ค าน า 

  สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านป่าแดง  
จัดท าขึ้นโดยน าเสนอผลการด าเนินงาน   ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข    เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
ตลอดจนน าผลการประเมินมาใช้วางแผนในการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณครั้งต่อไป 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนบ้านป่าแดงเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 

         งานบริหารงบประมาณและแผน   

             โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
            หน้า 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 - ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป           1 
 

 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 - วิสัยทัศน์            10 

  - พันธกิจ            10 
  - เป้าหมาย            10 
  - กลยุทธ์            12 

 - ตัวชี้วัดและเป้าหมาย          13 
  - เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563    17 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
  - แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563     20 
 

 ภาคผนวก 

  - แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ปีการศึกษา  2563 
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ส่วนที่ 1 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ประวัติโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๘๐  โดยอาศัยตลาดสด   เป็นที่ท าการ
สอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่      ๘  มิถุนายน ๒๔๙๑  ได้
เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑  จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมี
อาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียน
และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปี ๒๕๓๔ 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง   
ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ที่ 11  ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57130  โทรศัพท์ 
053 – 675097  มือถือ  087-1919864 
Website: http://www.padaengschool.ac.th 
e-mail:  pdschool57130@gmail.com 
๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.5 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
1.6 อักษรย่อโรงเรียน : ม.ป.ด. 
1.7 สีประจ าโรงเรียน : เหลือง-แดง 
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน : สุสฺ สูส   ลภเต  ปญฺญ   (ตั้งใจฟัง  ย่อมได้ปัญญา) 
1.9 ค าขวัญโรงเรียน : วิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา 
1.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เด่นกีฬา  มารยาทด ี มีความซื่อสัตย์ 
1.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ   ด้ า น กี ฬ า  

เกมกีฬาทางวิชาการ  และงานศิลปะ 
 
3. เขตพื้นที่บริการการศึกษา  

        โรงเรียนบ้านป่าแดง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
 1. บ้านป่าแดงหลวง หมู่ 11      ต าบลเกาะช้าง 
 2. บ้านป่าแดง  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 

http://www.padaengschool.ac.th/
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 3. บ้านป่าซางงาม  หมู่ 6  ต าบลเกาะช้าง 
 4. บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8  ต าบลเกาะช้าง 
 5. บ้านศรีป่าแดง  หมู่ 9  ต าบลเกาะช้าง 
 6. บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ 10  ต าบลเกาะช้าง 
 7. บ้านร้องพระเจ้า  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 

4. แผนผังโรงเรียน 
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5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 

 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(...............................................) 

 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

(น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ

และแผน 
(น.ส.สุภาพรรณ ยวนมาลัย) 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

(นายวรวุฒิ  ทาแกง) 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

(นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

 
 
 

หัวหน้างาน 
กิจการนักเรียน 

(นายอุทิศ   พ้ืนงาม) 

 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

(นางเทียมใจ  ผิวเหลือง) 

 หัวหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์) 

 หัวหน้างาน 
สัมพันธ์ชุมชน 

(นางสายสมร สริสุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายองค์การ
ภาครัฐและเอกชน 
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6. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
(ปี)  

อายุงาน
เฉลี่ย(ปี) ชาย หญิง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - 1 - 41 15 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 8 ๑2 - ๑5 5 - 42 17 
ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ี
เลี้ยง 

2 3 - 5 - - ๒9 3 

พนักงานราชการ - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ  
- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

29 

 
- 
 
 

2 
นักการ/ภารโรง ๑ - 1 - - - 47 11 

รวม ๑2 16 1 21 6 - รวมบุคลากร 28 คน 
 

ผู้บริหาร 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายภูวนารถ  จันทาพูน  โทรศัพท์ ๐๘0 – 5002487            
e-mail: kang.ku58@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่  8  พฤษภาคม ๒๕61  จนถึงปัจจุบัน  
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7. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 20 11 31 31 

อ.3 2 16 22 38 19 

รวม 3 36 33 69  

ป.๑ 1 17 13 30 30 

ป.๒ ๒ 22 26 48 24 

ป.๓ 2 19 23 42 21 

ป.๔ ๒ 26 21 47 23.5 

ป.๕ ๒ 20 14 34 17 

ป.๖ 2 20 1 37 18.5 

รวม ๑1 124 114 238  

ม.๑ 2 13 18 31 15.5 

ม.๒ ๒ 24 19 43 21.5 

ม.๓ ๒ 13 21 34 17 

รวม 6 50 58 108  

รวมทั้งหมด 20 210 205 415  

 
 8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๔  หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนามฟุตบอล 
๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล ๑  สนามตะกร้อ ๑ สนาม 

 

 9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 9.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไป เป็นหมู่บ้านฐานะปานกลางถึงยากจน  มีประชากร
ประมาณ  ๒,9๐๐ คน  รวมหมู่บ้านร้องพระเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนอพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาอยู่โดยการ
ควบคุมของส่วนราชการ มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด ตลาดสด  สถานเลี้ยงเด็กเล็ก  สถานพยาบาล 
สุสาน  สวน และไร่นาของประชาชน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท านา รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย ท าอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และรับราชการบางส่วน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
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 9.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพหลัก คือ   ท านา ร้อยละ ๙๐ 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 72,๐๐๐ บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 

 สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
 ๑. ชุมชนมีการฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน  ส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับ
ความส าเร็จ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา     
 ๒. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลายหลาย  ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ฝึ ก
ปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเพียงพอ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานของรัฐ 
   ๓. ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถ้าได้รับการสนับสนุน ที่ดีจะส่งผลให้
เด็กนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น  พืชผลมีราคาดี ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านคมนาคม ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  สถาน
บริการ  สาธารณสุข  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับบริการอย่างเพียงพอและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยดี 
 ๕. ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชนกับ
โรงเรียนมากขึ้น  ท าให้ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ลดลง        
 ๖. ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู้แบบการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน  ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากรัฐตาม
โครงการรัฐสนับสนุนค่าจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

ด้านเทคโนโลยี        
๑. ความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้นและมีความรู้กว้างไกล  

โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้น  แสวงหาความรู้       
๒. การคมนาคมการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หรือผู้ปกครองรวดเร็ว 

ส่งผลให้ชุมชนหรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน               
ด้านเศรษฐกิจ       
๑. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ประชาชน  นักเรียน  โรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม  ส่งผลให้เกิดการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด าเนินชีวิต  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และโรงเรียนน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามากข้ึน  ส่งลูก
เรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม     

๒. สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้น  
ต้องการส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม  ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได้เรียนต่อ               

ด้านการเมืองและกฎหมาย       
๑. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาหลายโครงการส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาจนจบ

หลักสูตรภาคบังคับ  และมีทางเลือกในการศึกษาต่อให้สูงขึ้น      
๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในบริหารการศึกษามากขึ้น   
๓. กฎหมายการจัดระเบียบสังคม  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 

 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
ด้านสังคม และวัฒนธรรม         
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๑. วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย  
๒. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนยังมีน้อย  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

น้อย  ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  แต่มีฐานะยากจนส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้เล่าเรียนเพียง
ภาคบังคับ   

๓. ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่าย  ส่งผลให้นักเรียนขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา และท าให้ปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ ลดลง           

๔. สภาพครอบครัวมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง  หรือผู้ปกครองเสียชีวิตส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาทางด้าน
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย             

๕. การขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการแต่งกาย 
  

๖. นักเรียนที่จบจากในชุมชนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อได้รวมกลุ่มกันสร้างปัญหาให้แก่ชุ มชนและสังคม
โดยรวม 

ด้านเทคโนโลยี           
๑. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้โรงเรียนต้องเร่งลงทุนและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แต่ทางโรงเรียนยังขาดสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  โรงเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก  มีคอมพิวเตอร์ที่
ใช้สอนเพียง ๒8 เครื่อง ซึ่งใช้สอนกับนักเรียน จ านวน 409  คน  และเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่มีคุณภาพต่ า ส่วน
หนึ่งประเมินแล้วไม่คุ้มค่า กับการซ่อมแซม ต้องรอการจ าหน่าย              

๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อแนวคิดและพฤติกรรม  ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนและด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง            

๓. ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยไม่จ าเป็น  เช่น เด็กเที่ยว ไกล  ค่าน้ ามัน
เพ่ิมมากขึ้นเพราะมี  จักรยานยนต์  ค่าโทรศัพท์มือถือ และ ค่าเกมอินเตอร์เน็ตที่เด็กชอบเล่นมาก 

ด้านเศรษฐกิจ             
๑. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ส่งผลให้การระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนไดน้้อย  โรงเรียนต้องหาหรือระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาจากภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นมากข้ึน      
๒. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองว่างงาน และมีรายได้ลดลงท าให้ผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพใน

ท้องถิ่นอ่ืน  ส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแลจากผู้ปกครองท าให้เกิดปัญหา ด้านพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าลง  

ด้านการเมืองและกฎหมาย            
๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและหลักสูตรยังขาดความชัดเจน การสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับ

สถานศึกษาไม่ตรงจุด  เช่น นโยบายการลดอัตราก าลังของบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน          

๒. รัฐบาลขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งภารกิจหลัก คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ลงสู่เด็กนักเรียน  ภารกิจรอง คือ การอ านวยให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสนับสนุน มีความสะดวกในการจัดกิจกรรม  ภารกิจสนับสนุน คือการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬา จัดภูมิทัศน์  สวนหย่อม  เป็นต้น 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  10.1 ห้องสมุด เดิมมีขนาด ๑๐๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๕๐๐ เล่ม    การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการยืมคืนจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย ๓5๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของนักเรียนทั้งหมด  
  10.2 ห้องปฏิบัติการ   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  2 ห้อง    
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๑ ห้อง   
  ห้องดนตรี    จ านวน  1 ห้อง  
  ห้องนาฏศิลป์          จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องพลศึกษา    จ านวน  1 ห้อง 
  10.3  คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓4  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๒8 เครื่อง    
   ใช้เพื่องานส านักงานและธุรการ 3 เครื่อง    
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในแต่ปีการศึกษา เฉลี่ย ๑3๐ คน ต่อวัน    คิดเป็นร้อยละ 
31.32 ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   3   เครื่อง 
  10.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง(วัน)/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องสหกรณ์ 
๓. โรงอาหาร 
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องพลศึกษา 
๖. ห้องดนตร ี
๗. ห้องวิทยาศาสตร์ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
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  10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดป่าแดงหลวง 
๒. วัดหิรัญญาวาส 
3. ไร่นา สวนผสม 
4. วัดพระธาตุผาเงา 
5. สามเหลี่ยมทองค า 
6. วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
7. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
8. งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ 
9. พระธาตุจอมกิตติ 
10. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 
11. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
12. สวนสัตว์ภูเทียนรีสอร์ท 
13. ไร่ชาฉุยฟง 
14. อ่างเก็บน้ าถ้ าเสาหินพญานาค 
15. มหกรรมดอกไม้อาเซียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย) 

๑5 
๑2 
๒ 
1 
๑ 
๑ 
1 
1 
1 
1 
๑ 
2 
๑ 
1 
1 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียนบ้านป่าแดงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. พันธกิจ (MISSION) 
 

1. บริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   

เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้   

รักการเรียนรู้ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ภาษาและการสื่อสาร  รวมถึงทักษะอาชีพพ้ืนฐานให้กับ

ผู้เรียน 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตสมบูรณ์ตามช่วงวัย 
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และด ารงตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทย  

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าประสงค์(OBJECTIVE) 

 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 2. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓  ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตนเองได้เลือกเข้าร่วม  
 4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้  รักการ
เรียนรู้ 
 5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  ผ่านเกณฑ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 6. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 7. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ภาษาและ  การ
สื่อสาร  ทักษะอาชีพพ้ืนฐาน 
 8. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
 9. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต  และด ารงตนเป็นพลเมืองดีบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. กลยุทธ์สถานศึกษา 
 วิเคราะห์ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ 
สพป.เชียงราย เขต 3  และ กลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง (พ.ศ. 2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 

ยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ส่งเสรมิ และพัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕  ส่งเสริมการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร 
จัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคณุภาพได้
มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  จัดการศึกษาเพือ่เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสรมิกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร  เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงาน
ศิลปะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคณุภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรยีนไดเ้ข้าถึงบริการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่๓  ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนเพื่อเช่ือมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ สมรรถนะหรือทักษะ 
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิตอยู ่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตาม
สภาพความต้องการ และบริบทของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่6  พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริม สนบัสนุนการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาให้
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูสู้่ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวีชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและส่งเสริมการมสีว่นร่วม
ในการจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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5. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 5.1 สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2564 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในมาตรฐานที่ 
1-8 และ ระดับดไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ในมาตรฐานที่ 9-12 ของ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560 พิจารณาจาก
ผลการประเมินพัฒนาการ   
2. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั
ดไีม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตาม
มาตรฐานที ่1ตัวบ่งช้ีที่ 1,2,3และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 ในตัวบ่งช้ีที่4 ของ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพการจดั
การศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดตีามมาตรฐานที่ 2 ตวั
บ่งช้ีที่ 4,5,6 และมาตรฐานที่ 3 ตวั
บ่งช้ีที่1,2,3 ของมาตรฐาน 
การศึกษาเพื่อการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4. พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรยีนและสถานศึกษาตาม
มาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
5.เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
6. เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 

1.โครงการพัฒนาการศึกษา 
   ปฐมวัย 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การศึกษาปฐมวัย 
 
 

1.พัฒนาหลักสูตรและการน า
หลักสตูรไปสู่การปฎิบตัิให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพเด็กและ
คุณภาพการจัดประสบการณก์าร
เรียนรู ้

- 3.ส่งเสรมิการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบโดย
ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาในท้ังในรูปแบบปกติ
และรูปแบบทางเลือกจัดให้
เหมาะสมและเต็มศักยภาพของ
เด็ก 

- 4.การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร ์1 
การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร ์2 
การส่งเสริมกจิกรรม
เสรมิหลักสูตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร ์3 
การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรยีนไดเ้ข้าถึง
บริการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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 5.2  สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2564 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (ผลการ
ด าเนินการงานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน พิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษา และการ
นิเทศภายใน 

1.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. การนิเทศภายใน 
2. การประเมินตนเอง
ของครูและสถานศึกษา 
3. กระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

2. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร จดั
การศึกษาภาคบังคับใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ของโรงเรียนก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 
2. ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

3. คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้
แสดงทักษะความสามารถท่ีแฝง
เร้นในตัวออกสู่สาธารณะ 
2. ผลการแข่งขันทักษะผู้เรียนใน
ทุกระดับ (มีผลการแข่งขันระดับ
เหรียญทอง) 

4. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่
ดี  และประพฤติตนเป็นคนดี 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทัศนคติที่ด ี และประพฤติตน
เป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับ
โรงเรียนต่อไป 
 

5. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านการขับขี่ยานพาหนะที่
เหมาะกับช่วงวัย รวมทั้งกฎจารจร 

6. โครงการขับขีป่ลอดภัย 6. การพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
บริการแนะแนว และได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

7. โครงการแนะแนว 
 

7. การจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ที่ 1-7 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง รอ้ย
ละ 70 ได้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่าน 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

8. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
                             

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบนั 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.โครงการจัดระบบ
สารสนเทศงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

9. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบริหาร
บุคคล และกิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. พัฒนาทักษะครูทางด้านการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
2. พัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรยีน
ในศตวรรษที ่21  

10.โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

10. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะ 
อาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้องตาม
สภาพความต้องการ 
และบริบทของชุมชน 

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบได ้

11. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

11. การพัฒนาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1.โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความปลอดภยัตอ่
ผู้เรยีนร้อยละ 100 

12.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่

12. การดูแลซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับบริการ
อาหารกลางวันร้อยละ 100 

13. โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวัน 

13. บริหารอาหาร
กลางวันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ับบรกิาร
ทางด้านสุขภาพอนามยั 

14. โครงการอนามัย
โรงเรียน 

14. การบริการและการ
ส่งเสริมสภุาพอนามัย
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เขา้
ร่วมกิจการนักเรียน 

15. โครงการกจิการนักเรียน 14. การส่งเสรมิความเป็น
ผู้น า และการส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้ศรัทธา ระบบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ ทรงเป็น
พระประมุข 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาให้มีคณุภาพตามแผนงาน
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-โครงการบูรณาการวิชาการ 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการ กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี
-โครงการทัศนศึกษา 
-โครงการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ด้านการจดัการเรียนรู ้
 (ICT เพื่อการศึกษา) 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและพัมนา
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
3. สร้างวินัยผู้เรียนด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
4. เปิดโลกทัศนผ์ู้เรยีน
ด้วยการเรียนรู้นอก
สถานท่ี (ทัศนศึกษา) 
5. เสริมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์
โรงเรียนที่ 1-7 

 
6. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
 6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย (61) 53.00 

ภาษาอังกฤษ (63) 32.00 
คณิตศาสตร์ (64) 34.00 
วิทยาศาสตร์ (65) 35.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย (91) 60.00 

ภาษาอังกฤษ (93) 33.00 
คณิตศาสตร์ (94) 30.00 
วิทยาศาสตร์ (95) 35.00 

  
 6.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ด้าน 
ค่าเป้าหมาย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 49.00 

ด้านภาษาไทย (Thai Language) 48.00 
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 6.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
 

ด้าน 
ค่าเป้าหมาย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
การอ่านออกเสียง 70.00 

การอ่านรู้เรื่อง 70.00 
 

 6.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  34.00 
อังกฤษ 52.00 

คณิตศาสตร์  57.00 
วิทยาศาสตร์ 58.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  56.00 

ภาษาอังกฤษ  42.00 
คณิตศาสตร์  37.00 
วิทยาศาสตร์  37.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  50.00 

ภาษาอังกฤษ  38.00 
คณิตศาสตร์  30.00 
วิทยาศาสตร์  50.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  47.00 

ภาษาอังกฤษ  31.00 
คณิตศาสตร์  26.00 
วิทยาศาสตร์  38.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  42.00 

ภาษาอังกฤษ  30.00 
คณิตศาสตร์  25.00 
วิทยาศาสตร์  39.00 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 36 โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ/กิจกรรม 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 จัดหาครู
สอนครบชั้น
เรียน 

1. เพื่อจัดจ้าง
ครูผูส้อนส่งเสริม
การจัด
การศึกษาให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
2. เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- นักเรียนระดับ
ปฐมวัย  
- นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
- โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิด้านการ
เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
เต็มตาม
ศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน
และมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
-มีครูเพียงพอ
ตามอัตราก าลัง
ของโรงเรียน 
 

- นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคณุภาพ
ผู้เรยีนและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
- มีครูเพียงพอตาม
อัตราก าลังของ
โรงเรียน 

- นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพผูเ้รียนและ
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
- โรงเรียนมีอตัราก าลัง
ครูเหมาะสมตามเกณฑ์
ของ ก.ค.ศ.มีการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

 144,000 336,000 รับจากเงิน
บริจาคอีก 

192,000 บาท 

นายวรวุฒ ิ
ทาแกง 



~ 21 ~ 
 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

2 โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษา
มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้สถานศึกษา
มีการจัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. เพื่อให้สถานศึกษา
มีการจัดระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

- นักเรียนและ
ครูโรงเรียนบ้าน
ป่าแดงทุกคน 

1.สถานศึกษามี
การก าหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
ระดับด ี
2.สถานศึกษามี
การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
ระดับด ี
 

- นักเรียนและครู
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ทุกคน ได้เรยีนรู้และ
จัดการเรียนการสอน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพผู้เรยีน ด้าน
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และ
ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้อย่างมีคณุภาพ 

1. สถานศึกษามีการ
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการ
จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการ
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 - - - นางอัมภา  
ตุ่นหนิ้ว 
นางสาว
รัตติกาล  
ขันเงิน 
นางสาว
อัจฉรา ค าด ี
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  4. เพื่อให้สถานศึกษา
มีการตดิตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. เพื่อให้สถานศึกษา
น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. เพื่อให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 3.สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาใน
ระดับด ี
4.สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
ระดับด ี

 4.สถานศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับด ี
5.สถานศึกษาน าผล
การประเมินคณุภาพ
ทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในระดับด ี
6.สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับด ี
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

    5.สถานศึกษาน าผล
การประเมินคณุภาพ
ทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องใน
ระดับด ี
6.สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับด ี

       

3 โครงการ
พัฒนา
การศึกษา
ปฐมวัย 

*ด้านหลัง*         ครูสมพร 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชีวั้ด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

4 โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร 

เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาให้มี
ความทันสมัย และ 
ส่งเสริม พัฒนา 
และออกแบบ
กระบวนการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย และ
สนองตอบตาม
ศักยภาพของ
ผู้เรยีน 

โรงเรียนมี
หลักสตูร
สถานศึกษา 
และครผููส้อน
มีเอกสาร
ประกอบ
หลักสตูร
สถานศึกษา  

ครูผูส้อนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสตูรและ
เอกสาร
ประกอบ
หลักสตูร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2563  มีการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
จ านวน 1 เล่ม และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของแต่ละ
กลุ่มสาระ    จ านวน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 
18 เล่ม 

มีนาคม  
2563  
– 

สิงหาคม 2563 

6,000 5,957 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ควร
ปรับปรุง

หลักสตูรให้
สอดคล้อง
กับนโยบาย

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

น.ส. กรรณิการ ์
พิพิทธภัณฑ ์
  

5 โครงการ
พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน 

1.เพื่อจัดหา 
พัฒนาและผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ  
คุณประโยชน์  
เหมาะสมเพียงพอ
แก่ผู้เรยีน 

- ครูผู้สอน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี  1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่  3 

- ครูผู้สอน
จัดหา พัฒนา
และผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
เพียงพอแก่
ผู้เรยีน-   

ร้อยละ  80 
 
 

- ในปีการศึกษา 2563  แต่
ละห้องเรยีนมีสื่อการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพ  
เพียงพอต่อจ านวนของ
ผู้เรยีน   

 126,000 126,037 - น.ส. กรรณิการ ์
พิพิทธภัณฑ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
การประเมิน
ระดับต่าง ๆ ให้
เพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่  1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
3 

-  3  กลุ่มสาระ
ฯที่ประเมินผล
ด้วยข้อสอบ
ปลายปี สูงกว่า
ปีท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
-  2  ของ  4   
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทีเ่ข้ารับ
การประเมิน
การทดสอบ
ระดับชาติ   (O-
Net)  ของ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  
3 เพิ่มขึ้นหรือ
สูงกว่า
ระดับประเทศ 

- 3 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
- 2 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- ในปีการศึกษา 2563  
เนื่องด้วยการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (Covid19) 
ท าให้ไม่มีการประเมินผล
ด้วยข้อสอบปลายป ี
- การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  O-NET 
ระดับชั้น ม.3  คะแนน
เฉลี่ย 
  -  ภาษาไทย สูงกว่า
ระดับประเทศ 
  -  คณิตศาสตร ์ ต่ ากวา่
ระดับประเทศ 
  -วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูงกว่า
ระดับประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ  ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

6 
 
 

6.1 

โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพ
นักเรียนเรียน
รวมสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-เพื่อพัฒนา 
และฝึกทักษะ
การคิด การ
วางแผน การ
ท างานเป็นกลุ่ม  
ให้กับนักเรียน
เรียนรวมกลุม่
สนใจการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการทุก
กลุ่มสาระ 
 
-นักเรียนเรียน
รวมเป็นตัวแทน
สพป.ชร.เขต  
3  เข้าร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน   

 
 
 
- นักเรียนเรยีน
รวม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่  1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
3  
กลุ่มสนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 
 
 
- นักเรียนเรยีน
รวม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่  1 –  
ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี  3  
 

 
 
 
- นักเรียนเรยีน
รวมได้เข้าร่วม
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
 
 
 
 
- นักเรียนเรยีน
รวมได้เข้าร่วม
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 

 
 
 
- ร้อยละ  
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อย่างน้อย 
3 ทีม 

 
 
 
- นักเรียนไดร้ับการพัฒนาและ
ฝึกทักษะการคดิ  การวางแผน 
การท างานเป็นกลุม่ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่ไดด้ าเนินการเพราะได้มีการ
ประกาศยกเลิกการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
(ได้รับ

จัดสรรจาก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลอีก 
43,000

บาท) 

 
 
 

5,000 
(43,00+
5,000=
48,000 

บาท) 

 
 
 
เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการแข่งขัน
ใดๆ 

 
 
 
น.ส. กรรณิการ ์
พิพิทธภัณฑ ์
  



~ 27 ~ 
 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  

ประจ าปี
การศึกษา 
2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

     

 

 

 

 

6.2 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- เพื่อพัฒนา 
และฝึกทักษะ
การคิด การ
วางแผน การ
ท างานเป็นทีม  
ให้กับนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 และ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ท่ีมีความ
สนใจในการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- นักเรียนเป็น
ตัวแทนสพป.
เชียงราย เขต 3
เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลป 
หัตถกรรม  
นักเรียน  
ปีการศึกษา 
2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

- อย่างน้อย 10 
รายการ 

- นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
และฝึกทักษะการคดิ  การ
วางแผน การท างานเป็น
ทีม ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

- 9,000 - เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการแข่งขัน
ใดๆ 

น.ส. กรรณิการ ์
พิพิทธภัณฑ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  

-เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
 ครั้งท่ี 70 
ประจ า 
ปีการศึกษา 
2563 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 และ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ท่ีมีความ
สนใจในการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- นักเรียนเป็น
ตัวแทนสพป.
เชียงราย เขต 3เข้า
ร่วมการแข่งขัน
งานศิลป 
หัตถกรรม  
นักเรียน  
ปีการศึกษา 2563 
ระดับภาคเหนือ 

- อย่างน้อย 
10 รายการ 

- ไม่ไดด้ าเนินการเพราะได้มี
การประกาศยกเลิกการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
 

 

 

 

 

 

6.3 กิจกรรม
เกมกีฬาทาง
วิชาการ (ค าคม, 
crosswords,A-
Math,ซูโดกุ,
หมากกระดาน) 

-เพื่อส่งเสรมิ
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการ
เรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพทาง
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 
 

- นักเรียน 
กลุ่มสนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ 
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 

- นักเรียนท่ีมี
ทักษะความเป็น
เลิศดา้นเกมกีฬา
ทางวิชาการ เป็น
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี   

- อย่างน้อย  2 
ทีม 

- นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
และฝึกทักษะการเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพทางเกมกีฬา
ทางวิชาการ 
 

- 9,000 - เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการแข่งขัน
ใดๆ 

น.ส. กรรณิการ ์
พิพิทธภัณฑ ์
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ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน 

การได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  

- เพื่อพัฒนา 
และฝึกทักษะ
การคิด  
การวางแผน 
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ 
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
เกมกีฬาทาง
วิชาการ ค าคม  
ครอสเวริ์ด     
เอแม็ท   และ 
ซูโดกุ ในการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ 

 

70  ปีการศึกษา 
2563 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
(ความพึง
พอใจ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

6.4 กิจกรรมเสริม
เด็กหัวศิลป์ 

- เพื่อได้เรียนรู้
และฝึกฝนความรู้
ความสามารถด้าน
ประติมากรรม
ตนเองสนใจ 
- เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกให้เด็กรัก
ศิลปะสาขา
ทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรม 
- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ศิลปะ
สาขาทัศนศิลป์ งาน
ประติมกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 

 

นักเรียนชุมนุม
เด็กหัวศิลป์ทุก
คน 

-นักเรียน โรงเรยีน
บ้านป่าแดง 15 คน 
ร่วมกิจกรรม
ทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรมตาม 
ถนัดและความสนใจ
ของแต่ละคน ใน
รูปแบบชุมนุมเด็กหัว
ศิลป์ 
-  รายงานผลการ
ประเมินโครงการ  2  
เล่ม  
-นักเรียน ชุมนุมเด็ก
หัวศิลป์ โรงเรียน
บ้านป่าแดง   มี
ผลงานทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรม เป็น
ท่ีประจักษ์ 
 
  

- ร้อยละ 86 -มีนักเรียน โรงเรียนบ้านป่า
แดง 12 คน ร่วมกิจกรรม
ทัศนศิลป์งานประติมากรรม
ตาม ถนัดและความสนใจของ
แต่ละคน ในรูปแบบชุมนุม
เด็กหัวศิลป์ 
- มีรายงานผลการประเมิน
โครงการ  2  เล่ม  
-นักเรียน ชุมนุมเด็กหัวศิลป์ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  มี
ผลงานงานประติมากรรม 
เป็นท่ีประจักษ์ 
-นักเรียน   
ป.๑-๓ 
 

 20,000 15,081 - เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการแข่งขัน
ใดๆ 

นายยุทธศาสตร์  
อุทรักษ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

6.5 กิจกรรมกฬีา
และ
นันทนาการ 

1.เพื่อให้นักเรยีน
ได้ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
2.เพื่อท าให้เวลา
ว่างของนักเรียน
ในการเที่ยวเตร่
น้อยลง 
3.เพื่อหาตัวแทน
ของนักเรียนใน
การเข้าร่วม
แข่งขันระดับ
ต่างๆ ต่อไป 

- นักเรียน 
บ้านป่าแดง
ทุกคน 

1. นักเรียนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
2. นักเรียนฝึกซ้อม
กีฬาตามความถนดั 
3. ได้นักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีน 
4. ครูนักเรียนมี
ความใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น 
5. ความส าเรจ็ของ
นักกีฬาโรงเรยีนร่วม
แข่งขัน 

- ร้อยละ 80 1.ได้อุปกรณ์กีฬาใช้สอน
นักเรียน 
2. น านักกีฬาร่วมการ
แข่งขันระดับต่างๆ 

 36,000 36,034 

 

- นายอุทิศ  
พื้นงาม 
  

6.6 กิจกรรมดนตรี 
 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ด้านดนตรีวง
ดุริยางค์ วงดนตรี
พื้นเมือง
ภาคเหนือ และ
วงดนตรีสากล 
(วงสตริง) ของ
นักเรียนใน  

- นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ที่มี
ความสนใจใน
การพัฒนา
ทักษะด้าน
ดนตรีวง
ดุริยางค์ วง
ดนตรี
พื้นเมือง 

1. นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะ
ด้านดนตร ีจ านวน 
40 คน มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะ การบรรเลง
เครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ วงดนตรี  

- ร้อยละ 70 

 

1. นักเรียนในโรงเรยีน
บ้านป่าแดงที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะด้าน
ดนตร ีจ านวน 40 คน มี
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ วง
ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล (วง  
 

 65,140 65,000 - นายพลกฤต 
ศรีนันตา 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  โรงเรียนบ้านป่า
แดง 
 
 
 
 
 
2. เพื่อเปิด
โอกาสให้
นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะด้าน
ดนตรี วง
ดุริยางค์ วง
ดนตรีพื้นเมือง
ภาคเหนือ และ
วงดนตรีสากล 
(วงสตริง) 

ภาคเหนือ 
และวงดนตรี
สากล (วง
สตริง) 
จ านวน 40 
คน 

พื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล
(วงสตริง) 
 
 
 
 
2. นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะ
ด้านดนตร ีไดร้ับ
โอกาสในการ
แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะด้านดนตรีวง
ดุริยางค์ วงดนตรี
พื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล 
(วงสตริง) มากยิ่งข้ึน   

 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 

 

สตริง) คิดเป็นร้อยละ 
82.20 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนในโรงเรยีน
บ้านป่าแดงที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะด้าน
ดนตร ีได้รับโอกาสในการ
แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ด้านดนตรีวงดุริยางค์ วง
ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล (วง
สตริง) คิดเป็นร้อยละ 
76.84 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3. เพื่อสร้าง
ลักษณะนสิัยที่
พึงประสงค์ 
ให้แก่นักเรียนที่
มีความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรสีากล ให้มี
ระเบียบวินยั 
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
มีความ
รับผิดชอบ มี
ความสามัคคี 
และการเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ี  
   
4. เพื่อจัดหาชุด
ดุริยางค์และ
ซ่อมแซมบ ารุง
เครื่องดนตร ี

 3. นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะ
ด้านดนตร ีมี
ลักษณะนสิัย ความ
มีระเบยีบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความ
สามัคคี และการเป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ดี ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพ
ทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีสากล 
 
 
 
4. ชุดดุริยางค์และ
เครื่องดนตรีโรงเรียน
บ้านป่าแดง มีสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

- ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 90 

3. นักเรียนในโรงเรยีน
บ้านป่าแดงที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะด้าน
ดนตร ีมีลักษณะนิสยั 
ความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความ
สามัคคี และการเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ี คิดเป็นร้อย
ละ 74.62 
 
 
 
 
 
 
 
4. ชุดดุริยางค์และเครื่อง
ดนตรโีรงเรยีนบ้านป่าแดง 
มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 
คิดเป็นร้อยละ 92.48 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  5 เพื่อให้บริการ
ด้านดนตรีแก่
ชุมชนในโอกาส
ต่างๆ 

         

6.7 กิจกรรมบรูณา
การนาฏศิลป ์
 

1. เพื่อให้
นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ 
ทักษะกระบวน 
การด้านการ
แสดงออกด้าน
นาฏศิลปต์าม
ความถนัดและ
สนใจ ตามศักย 
ภาพของผู้เรียน 
2. เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมไทย
ด้านนาฏศลิป์
สามารถน า
ความรู้ ความ 
สามารถไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียน
หญิง   
ช้ัน ป.4 - ม. 
3 

1. นักเรียนได้
แสวงหาความรู้  
ทักษะกระบวนการ
ด้านการแสดงออก
ด้านนาฏศลิป์ตาม
ความถนัดและสนใจ 
ตามศักยภาพของ
ผู้เรยีน 
 
 
2. นักเรียนสามารถ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านนาฏศลิป์
สามารถน าความรู้
ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 

- นักเรียนหญิงช้ัน ป.4 – 
ม.3  ได้เข้าร่วมโครงการ
บูรณาการนาฏศลิป์   

 20,000 20,000 - นางพิมพวรรณ   
รวมจิตต์ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3. มีสื่อประกอบ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ดนตรี นาฏศิลป์ 
และสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ   
4. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนรูจ้ัก
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและยา
เสพติด 

 3. นักเรียนและครูมี
สื่อประกอบในการ
จัดการเรียนการ
สอนดนตรี นาฏศลิป์ 
และสาระการเรียนรู้
อื่นๆ   
4. นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
จากอบายมุขและยา
เสพติด                         

       

6.8 กิจกรรมนักบิน
น้อย 

1 เพื่อให้
นักเรียนได้
พัฒนาการจัด 
การเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
เกี่ยวกับเครื่อง 
บินพลังยาง 

- นักเรียน 
ป.4-6 และ 
นักเรียนม.
1-3 ท่ีสนใจ
ในชุมนุม
นักบินน้อย 

1. การพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เกีย่วกับ
เครื่องบินพลังยาง 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนได้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั เกี่ยวกับ
เครื่องบินพลังยาง 

 5,000 5,000 เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการแข่งขัน
ใดๆ 

นายวิระวัฒน์  
โชติพงษ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้
นักเรียนตระ 
หนักเห็นความ 
ส าคัญของการ
น าสื่อเครื่องบิน
ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
บูรณาการใน
สาระการเรียนรู้
ที่หลากหลายได้
อย่างมีคุณค่า   
3. เพื่อพัฒนา
ทักษะความ 
สามารถของ
นักเรียนด้านการ
เรียนให้มีประ 
สิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยความรูด้้าน
หลักการพล 
ศาสตร ์

 2. การตระหนักได้
เห็นความ 
ส าคัญของการน าสื่อ
เครื่องบินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบูรณา
การในสาระการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้อย่างมีคณุค่า 
 
 
 
3. การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของ
นักเรียนด้านการ
เรียนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้นด้วย
ความรู้ด้านหลักการ
พลศาสตร ์

 2. นักเรียนเห็นความ 
ส าคัญของการน าสื่อ
เครื่องบินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการในสาระ
การเรยีนรู้ที่หลากหลาย
ได้อย่างมีคณุค่า 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะความสามารถของ
นักเรียนด้านการเรียนให้มี
ประสิทธิ 
ภาพมากขึ้นด้วยความรู้
ด้านหลักการพลศาสตร ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  4. เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิด
อย่างเป็นระบบ
ให้แก่นักเรียน 
ให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อ
โลกเทคโนโลยี
ยุคใหม่ในชีวิต 
ประจ าวันโดยใช้
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านเครื่อง 
บินเป็นเครื่องมือ 
5. เพื่อค้นหา
เด็กเก่งด้าน
อากาศยานได้มี
โอกาสเป็นตัว 
แทนโรงเรียนไป
แข่งขันเครื่องบิน     
พลังยางในระดับ
เขตพื้นท่ี ระดับ
จังหวัด และ 
ระดับ สพฐ. 

 4. การพัฒนาทักษะ
ความคิดอย่างเป็น
ระบบให้แก่นักเรียน 
ให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อโลก
เทคโนโลยียุคใหม่ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านเครื่องบิน
เป็นเครื่องมือ 
 
 
5. การได้มโีอกาส
เป็นตัวแทนโรงเรียน 
ไปแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ในระดับ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษา ระดับเขต
พื้นที่ ระดับจังหวัด 
และ ระดับ สพฐ. 

 4. นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะความคิดอย่างเป็น
ระบบให้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนได้มโีอกาสพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อโลก
เทคโนโลยียุคใหม่ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้าน
เครื่องบินเป็นเครื่องมือ 
 
 
 
 
5. นักเรียนไมไ่ดม้ีโอกาส
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ในการแข่งขันทุกรายการ 
เนื่องจากมีการยกเลิกการ
แข่งขันเพราะการแพร่
ระบาดของการติดเชื้อ
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

6.9 กิจกรรมหุ่นยนต์
สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อส่งเสริม
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการเรยีนรู้ 
พัฒนาศักยภาพ
ทางเกมกีฬาทาง
วิชาการ 
2. เพื่อพัฒนา
และฝึกทักษะ
การคิด การ
วางแผน ให้กับ
นักเรียนกลุม่
สนใจทางด้าน
การพัฒนาทักษะ 
การสร้างหุ่น 
ยนต์สมองกล
และคอมพิว 
เตอร์ระดับช้ัน 
ป. 4 – ม. 3 สู่
ความเป็นเลิศ 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง
ที่มีความ
สนใจจ านวน 
๑๒ คน 

- นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจจ านวน ๑๒ 
คนมีพัฒนาการด้าน
การเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 
- นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจจ านวน ๑๒ 
คนได้รบัการส่งเสริม
ทักษะวิชาการให้
เป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถของ
นักเรียน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
แดงท่ีมีความสนใจจ านวน 
๑๒ คนไดร้ับการพัฒนา 
ส่งเสริม และสามารถ
น าเสนอ เผยแพร่ทักษะ
ความสามารถของตนเอง
ให้เป็นท่ีประจักษไ์ด้
สามารถน าไปใช้ได้จริง
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

 5,000 5,000 เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการแข่งขัน
ใดๆ 

นายสมเกียรติ 
สาคร 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถใน
ด้านกิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกล
และคอมพิว 
เตอร์ในการ
แข่งขันงาน
มหกรรมความ 
สามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการเทค 
โนโลยีของ
นักเรียนระดับ
ภาคเหนือ และ
ระดับชาตติ่อไป 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

6.10 กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน (อ่าน
ออก อ่านคล่อง 
อ่านเอาเรื่อง) 

- เพื่อส่งเสริมให้
ครูผูส้อนจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริม
และพัฒนาการ
แก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการ
เขียน 
- เพื่อแก้ปัญหา
ด้านการอ่าน
และการเขียน
ของผู้เรียน
รายบุคคล 
-  เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการอ่าน
การเขียนของ
นักเรียนท่ี
บกพร่องทางการ
เรียนรู ้

- นักเรียน
ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

- ครูผู้สอนร้อยละ  
80  สามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสรมิและ
พัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและ
การเขียน ตลอดจน
มีกระบวนการวัดผล
และประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตาม
กายภาพและวัยของ
ผู้เรยีน 
-  ผู้เรียนร้อยละ 80  
ที่มีปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน 
สามารถอ่านออก
เขียนออก และอ่าน
คล่องเขียนคล่อง  
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 นักเรียนทุกคนได้รับกา
ประเมินการคดักรอง 
“ความสามารถการ 
อ่านและการเขียน” 
ครูผูส้อนไดเ้สริมสร้าง
ทักษะการอ่านเขียน 
แก่นักเรียนผา่นทางการ
จัดการเรียนการสอน ได้
จัดท าแบบฝึกพัฒนา
ทักษะต่างๆให้แก่ 
นักเรียน รวมถึงการ
ติดตามพัฒนาการของ
นักเรียนผ่านทางการ
ทดสอบ การวัดและ 
ประเมินผล ท้ังรายบุคคล  
รายวิชา และการทดสอบ 
ระดับประเทศ  โดยผล
การประเมินการคัดกรอง 
ความสามารถในการอ่าน
และการเขียน เดือน
ธันวาคม 2563ของ
นักเรียนช้ัน ป.1-6 น้ัน  
ด้านการอ่านออกเสียง   

 8,000 8,000 เสนอแนะให้มี
กิจกรรมการ
เรียนรู้พเิศษ
ส าหรับ
นักเรียนทุก
คนให้สามารถ
ใช้เวลาว่าง
หลังจากการ
ท างานใน
ช่ัวโมงแล้ว
เสร็จ หรือ
เวลาว่างจาก
กิจกรรมต่างๆ 
ผ่านทางการ
ท าแบบฝึก
พัฒนาทักษะ
การคิด ท่ีเป็น
ในลักษณะ
เกมทางภาษา
การค านวณ 

นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว 
นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์
นางสาวธิดา   
วงแสงรัศมี  
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

    -  ครูผู้สอนสามารถ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมและ
พัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและ
การเขียน ตลอดจน
มีกระบวนการวัดผล
และประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตาม
ศักยภาพและวัยของ
ผู้เรยีน ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการ
แสวงหาความรูเ้พื่อ
พัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนรู้ของ
ตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 มีค่าเฉลีย่ร้อยละส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับ ดมีาก ด้าน
การอ่านรู้เรื่อง อยู่ใน
ระดับ ดี    ด้านการเขียน
ค า อยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านการเขียนรู้เรื่อง อยู่ใน
ระดับ ด ี

   และการคิดใน
แขนงต่างๆ 
ให้นักเรียน
สนุกกับการ
พัฒนาทักษะ
ที่ครอบคลุม 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

    - นักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการอ่านการ
เขียนตามศักยภาพ 

       

6.11 กิจกรรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อให้
นักเรียนได้มสีื่อท่ี
ใช้ประกอบการ
เรียนรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
3. เพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้น 
พื้นฐาน (O-Net) 
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี  

- นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษ
าปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

- ร้อยละของนัก 
เรียนได้ใช้สื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
วิชาภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับผลการ
เรียนปานกลางขึ้น
ไป (เกรด 2 ข้ึนไป) 
- ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และมัธยมศึกษาป ี

- นักเรียนร้อย
ละ 80 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 70 

- นักเรียนไดม้ีสื่อท่ีใช้
ประกอบการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ               
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ผลการเรยีนปานกลางขึ้น
ไป (เกรด 2 ขึ้นไป) 
- นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
Net) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2562 
 

 3,000 3,000 - น.ส.สภุาพรรณ  
ยวนมาลัย 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3 เพิ่มขึ้นจากปี
การ 
ศึกษา 2562 

 ที่ 3 เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 

       

6.12 กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
อาชีพ 

๑ เพื่อให้นัก 
เรียนที่มีความ
สนใจไดเ้รียนรู้
และปฏิบตัิใน
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านอาชีพ
ผ่านกิจกรรม 
๒. เพื่อให้นัก 
เรียนที่มีความ
สนใจสามารถน า
ทักษะและกระ 
บวนการทาง 
ด้านอาชีพไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ได ้

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง
ที่มีความ
สนใจในด้าน
การส่งเสริม
พัฒนา
ทักษะอาชีพ
จ านวน ๒๕ 
คน 

- นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจในด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพจ านวน 
๒๕ คนมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้ทีด่ี
ขึ้นคิดร้อยละ ๘๐ 
- นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจในด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพจ านวน 
๒๕ คนไดร้ับการ
ส่งเสริมทักษะ
วิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ใน
ความสามารถของ
นักเรียนคิดร้อยละ 
๘๐ 

- นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
แดงท่ีมีความสนใจในดา้น
การส่งเสริมพัฒนาทักษะ
อาชีพจ านวน ๒๕ คน
ได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ
ทักษะด้านอาชีพ และ
สามารถน าเสนอ เผยแพร่
ทักษะความสามารถของ
ตนเองให้เป็นท่ีประจักษ์
ได้สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

 5,000 5,000 - นางสาวรัตติกาล 
ขันเงิน 
นายทนงศักดิ์ 
นวลสะแล 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

6.13 กิจกรรม 
พัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้
และคิดค านวณ 

- เพื่อให้นักเรียน
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 อ่าน
ออก เขียนได ้
- เพื่อให้นักเรียน
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 พัฒนา
ความสามารถ
ด้านการค านวณ 
- เพื่อพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียน 
และการค านวณ
ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน      

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-
3 

- แบบรายงานผล
การประเมินการอ่าน
การเขียนภาษาไทย
ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 
- แบบบันทึกผลการ
เรียนประจ ารายวิชา
คณิตศาสตร์ (ปพ.5) 
ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 
- แบบสังเกตการใช้
สื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียน และ
การค านวณ ของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 

- ร้อยละ   
86.63   ของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3  มีผล
การประเมิน
ความสามารถ
ในการอ่าน
และการเขียน
ภาษาไทย อยู่
ในระดับดีขึ้น
ไป 
- ร้อยละ  
68.18 ของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับ 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
อ่านออก เขียนได้  ไดร้ับ
การพัฒนาความสามารถ
ด้านการค านวณและได้ใช้
สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 
เขียน และการค านวณที่
เหมาะสมกับนักเรียน        

 
 

 10,000    10,000 โครงการควร
ต่อยอดการ
ส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ ให้
ครอบคลมุทุก
กลุ่มสาระ
พื้นฐานยิ่งขึ้น   
โดยยุค
ปัจจุบัน 
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควร
ค านึงถึง และ
พัฒนา
สมรรถนะ
ด้านนี้ให้แก่
นักเรียนต่อไป 

น.ส.ธิดา  
วงแสงรัศม ี
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

     2.5 ข้ึนไป 
-  ร้อยละ 
100  ของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 ได้ใช้
สื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน 
เขียน และการ
ค านวณ 

      

6.14 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน
เด็กพิเศษเรียน
รวม 

๑. เพื่อให้ครู 
ผู้สอนสามารถ
คัดกรองและ
ประเมินความ 
สามารถพื้นฐาน 
ของนักเรียน 
เรียนร่วม เพื่อให้
ทราบถึงระดับ
ความสามารถ 
และพัฒนาการ
ของแต่ละคน 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง
ที่พบความ
บกพร่อง 
จ านวน ๖๕ 
คน 

- นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่พบ
ความบกพร่อง
จ านวน ๖๕ คนมี
พัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ทีด่ีขึ้นร้อยละ 
๘๐ 
- นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่พบ
ความบกพร่องไดร้ับ
การดูแลและให้การ
ช่วยเหลือในทุก ๆ 
ด้าน ตลอดจนการ 

ร้อยละ ๘๐ นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ตลอดจนการพัฒนา 
ส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
และสามารถน าเสนอ 
เผยแพร่ทักษะ
ความสามารถของตนเอง
ให้เป็นท่ีประจักรได ้

 3,000 3,000 - นายทนงศักดิ์ 
นวลสะแล 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ๒. เพื่อให้ครู 
ผู้สอนวางแผน
การจัดการศึกษา 
และจัดท าแผน 
การจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลที่
เหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และ
ความต้องการ
พิเศษของนัก 
เรียนเรียนร่วม
แต่ละคน และ
เพิ่มศักยภาพใน
การเรยีนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้ครู 
ผู้สอนได้จัดท า
สื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
ต่อพัฒนาการ 
และความต้อง 
การพิเศษของ 

 ได้รับการส่งเสรมิ
ทักษะวิชาการให้
เป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถของ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  นักเรียนเรียน
ร่วมแตล่ะคน 
๔. เพื่อเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการของ
โรงเรียนบ้านป่า
แดงในฐานะ
โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรยีน
ร่วม 

         

6.15 กิจกรรมศิลป์
สร้างสรรค ์

เพื่อพัฒนา ฝึก
ทักษะการคิด 
การวางแผน 
การท างานเป็น
ทีม ให้กับ
นักเรียน กลุม่ที่
สนใจ ทาง 
ด้านการพัฒนา
ทักษะ ทางวชิา 
การสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 – ช้ัน 

นักเรียน 
กลุ่มที่สนใจ 
ทางด้าน 
การพัฒนา
ทักษะ ทาง
วิชาการ
สาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
ประถมศึกษ
าปีท่ี 1 – 
ช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  

1. นักเรียนเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
– ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ
จ านวน 15 คน  
2. นักเรียนทีม่ี
ทักษะความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะอย่างน้อย 

1. นักเรียน
เรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ท่ีมีความ
สนใจในการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
จ านวน 15  

- รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 รายการ วาด
ภาพระบายสี หัวข้อวัน
ต้านภัยยาเสพติดโลก ณ 
หอประชุมเทศบาลอ าเภอ
แม่สาย อ าเภอแมส่าย 
จังหวัดเชียงราย 
- รางวัลชมเชยอันดับ 2 
รายการ วาดภาพระบายสี 
หัวข้อวันต้านภัยยาเสพ
ติดโลก ณ หอประชุม
เทศบาลอ าเภอแม่สาย  
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 5,000 3,500 - นายพลกฤต  
ศรีนันตา 
นายวันอาสา  
ใจภิภักดิ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 

จ านวน 15 
คน 

10  รายการ เป็น
ตัวแทนนักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเกาะช้าง
เข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 70 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
3. ไดร้ับรางวลัใน
การร่วมแข่งขันวาด
ภาพระบายสี 
นอกเหนือจาก
รายการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

คน  เข้าร่วม
การแข่งขัน
งานศิลปหัต 
ถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 
70 ปกีารศึก 
ษา 2563
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาได ้
รับรางวัลจาก
การแข่งขัน 
และมีจ านวน 
3 รายการ
แข่งขัน ได้เป็น
ตัวแทนเขต
พื้นที่การ 
ศึกษาประ 
ถมศึกษา
เชียงราย เขต 
3  เข้าร่วม
การแข่งขัน
งานศิลปหัต 
ถกรรม 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

     นักเรียน ครั้งท่ี  
70  ปี
การศึกษา 
2563 ระดับ
ภาคเหนือ 
2. ได้รับราง 
วัลในการร่วม
แข่งขันวาด
ภาพระบายสี 
นอกเหนือจาก
รายการแข่ง 
ขันงานศิลป 
หัตถกรรม
นักเรียน 
 

      

7 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึงประสงคข์อง
นักเรียน 

1. เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

นักเรียน
ตั้งแต่
ระดับชั้น
อนุบาล 2 – 
ช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3   

ลดปัญหาสังคมด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่เกดิขึ้นใน
ครอบครัว โรงเรียน 
ท้องถิ่น และชุมชน 

นักเรียนร้อย
ละ 75 

ด้วยสถานการณ์ของโรค
โควิด- 19 ท าให้การท า
ตามโครงการตา่งๆ หรือ
กิจกรรมย่อยไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้กิจกรรมของ 

 20,000 - - นายอุทิศ พ้ืนงาน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อลดปัญหา
สังคมด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่
เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 
โรงเรียน ท้องถิ่น 
และชุมชน 

จ านวน  
409  คน 

  โครงการดังกล่าวจึงได้ขอ
ปรับเลื่อนไปในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 

     

8 โครงการขบัขี่
ปลอดภัย 

1. เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์
และพรบ.จราจร 
2. เพื่อ
เสรมิสร้างวินัย
จราจรให้กับ
นักเรียน และขับ
ขี่อย่างปลอดภัย 
 

- นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 

- ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้รถใช้
ถนนอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และ
พรบ.จราจร 
- ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
การใช้รถและขับขี่
อย่างปลอดภัย 

- นักเรียนร้อย
ละ 80 

- นักเรียนท่ีเข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และพรบ.
จราจร 
- นักเรียนปฏิบัติตามกฎ
จราจร และใช้รถ ใช้ถนน 
ขับข่ีได้อย่างปลอดภัย 
- อุบัติ เหตุจากการขับขี่
ของนักเรียนลดลง 

 4,000 3,145 - นายวรวุฒ ิ 
ทาแกง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

9 โครงการแนะ
แนว 
- การจัดบริการ
แนะแนว 
 
 
 
 
- กิจกรรมแนะ
แนะแนว 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- นักเรียนไดร้ับ
บริการแนะแนว
ครบ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
- นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเข้า
ร่วมท ากิจกรรม
ในคาบกิจกรรม
แนะนว 
 
 
- นักเรียน
สามารถพัฒนา
ตนเองเต็ม
ศักยภาพ มีชีวิต
ที่ดี มีความสุข 
ความส าเร็จ 

- นักเรียน   
ช้ัน ป.1-ม.
3 
 
 
 
 
 
- นักเรียน   
ช้ัน ป.1-ม.
3 
 
 
 
 
- นักเรียน   
ช้ัน ป.1-ม.
3 
 
 
 
 

- นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมตาม
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
สอดคล้องตามช่วง
วัย 
 
 
- นักเรียนค้นพบ
ความสนใจ ความ
ถนัดและความ 
สามารถของตนเอง
และมเีจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
- นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองให้
ห่างไกล  ยาเสพตดิ
และด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข 

- ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 
100 

- นักเรียนมีคณุลักษณะที่     
พึงประสงค์ มีภมูิคุ้มกัน
ทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและปลอดภัย
จากปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ 
 
- นักเรียนรู้จักตนเองด้าน
การปรับตัว สังคม  
อารมณ์และสติปญัญาได้
เป็นอย่างด ี
 
 
 
- โรงเรียนมรีะบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและ
บริการแนะแนวใหเ้ป็นไป
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 

720 
 
 
 
 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 
 

1,885 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

นางเทียมใจ    
ผิวเหลือง 
 
 
 
 
 
 
นางเทียมใจ    
ผิวเหลือง 
 
 
 
 
 
นางเทียมใจ    
ผิวเหลือง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 - กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมยก
ย่องชูเกียรติ
นักเรียนด ี

- นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในทิศ
ทางการประ 
กอบอาชีพใน
อนาคตเพื่อใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ 
 
- นักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคญั 
และภาคภูมิใจใน
การเป็นคนดีของ
สังคม 

- นักเรียน    
ช้ัน ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียน   
ช้ัน ป.1-ม.
3 
 

- นักเรียนไดร้ับ
การศึกษาต่อตาม
ความสนใจ      
ความถนัด และ
ความสามารถ    
ของตนเอง 
 
 
 
 
- นักเรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 
100 

- นักเรียนน าความรู้ที่
ได้รับจากการไปศึกษาดู
งานไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
- นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณคา่ในตนเองและ
ผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 

6,780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,577 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

นางเทียมใจ    
ผิวเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเทียมใจ    
ผิวเหลือง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

1. เพื่อปรับปรุง
ห้องสมุดให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
 
2. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน สามารถใช้
ห้องสมุดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
3. เพื่อพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่
นักเรียน และ
ชุมชน 

- นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง 
 
 
 
- นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง 
 
 
 
- นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง
และชุมชน 

- อาคารห้องสมุด
ได้รับการปรับปรุง 
 
 
 
 
- นักเรียนใช้
ห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
- โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู ้

- 1 หลัง 
 
 
 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 70 
 
 
 
 
- 1 หลัง 

- อาคารห้องสมุดไดร้ับ
การปรับปรุง  ช้ันวาง
หนังสือ และโต๊ะส าหรับ
อ่านหนังสือไดร้ับการ
จัดท าขึ้นใหม ่
 
- นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 

 45,000 43,060 ชุมชนยังไม่
เข้ามามสี่วน
ร่วมในการใช้

บริการ 

นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

11 โครงการบริหาร
จัดการและ
จัดระบบข้อมลู
สารสนเทศ 

1. เพื่อให้การ
ด าเนินงานใน
ฝ่ายบรหิารงาน
บุคคลเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ
และมีวสัดุ-
อุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ตามความ
เหมาะสม 
2. เพื่อให้มีการ
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และ
ใช้สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

- งานของ
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

- มีวัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดท า
สารสนเทศ 
แบบฟอร์มสรุป
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานบุคคล 

- ร้อยละ 80
ของความพึง
พอใจของครู 

- มีการจัดท าสารสนเทศ 
แบบฟอร์มสรุปต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลของกลุ่มบรหิารงาน
บุคคลเป็นระบบ ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

 2,000 2,000 - นายวรวุฒิ  
ทาแกง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
สมรรถนะครู
ด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่
ห้องเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อพัฒนา
ทักษะครู
ทางด้านการการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 
21 ระดับ 
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
2. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครู
ทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยี
และการประเมิน
ผู้เรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับ 
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต้น     

- ครูจ านาน 
27 คน 

- ร้อยละของครูที่
เข้ารับการพัฒนา
ทักษะครูทางด้าน
การจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับ ปฐมวยั
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
- ร้อยละของครูที่
เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะครู
ทางด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและการ
ประเมินผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับ ปฐมวยั 
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

- ร้อยละ 
100 

- ครูที่เข้ารับการพัฒนามี
ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ระดับ 
ปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่ม
มากขึ้น 
- ครูที่เข้ารับการพัฒนามี
ทักษะในการประยุกต์ใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรยีนมีทักษะส าคัญของ
ก าลังคนในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มมากข้ึน 

 4,264 2,000 - นายวรวุฒิ  
ทาแกง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

13 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. เพื่อระดม
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และสร้าง
ความเข้าใจ
ร่วมกัน จาก
บุคลากรภายใน 
ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน เพื่อให้
การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
สอดคล้องกับ
นโยบายและกล
ยุทธ์ของ
โรงเรียน 

ครูจ านวน 
28 คน 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ และความ
เข้าใจ สามารถ
จัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ ให้
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาได ้
- ร้อยละของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- ผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 
80 

 

- บุคลากรภายในสามารถ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 
- ทุกส่วนงานในโรงเรียน 
ได้น าแผนปฏิบตัิการไป
ปฏิบัติใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 1,500 1,500 - นางสาวสุภาพรรณ  
ยวนมาลัย 
นางสาวบงกชกาล  
ก้างออนตา   
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้ทุก
ส่วนงาน ได้น า
แผนปฏิบัติการ
ไปปฏิบตัิได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

         

14 โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

1. เพื่ออ านวย
ความสะดวก
เกี่ยวกับ วัสดุ
อุปกรณ์ การท า
ความสะอาด
ห้องน้ า ห้องส้วม 
อาคารเรยีน ให้
พอเพียงกับ
ความต้องการ
ของผู้เรียน           
 

โรงเรียน
บ้านป่าแดง 

 

- ร้อยละของผู้เรียน
ได้ใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
ในการท าความ
สะอาดห้องน้ า ห้อง
ส้วม อาคารเรียน 
เพื่อเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู ้
- สามารถจดั
ปรับปรุงห้องเรียน
ให้เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนการสอน
และเหมาะสมกับ
ความต้องการของ
ผู้เรยีน   
 

ร้อยละ 80 

 

- นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ 
การท าความสะอาด 
ห้องน้ า ห้องส้วม ให้
พอเพียงกับความต้องการ 
- โรงเรียนมหี้องเรียนครบ
ตามความต้องการ 
เหมาะสม  มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน 

 30,000 30,000 -  นายวิระวัฒน์  
โชติพงษ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนให้
เหมาะสม  มี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 

         

15 โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
กลางวัน 

1 เพื่อให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่
สะอาดและมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
2 เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน
ที่ขาดแคลนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง 
ระดับชั้น
ปฐมวัย-
ประถมศึกษ
าปีท่ี 6 
จ านวน 
295 คน 

1.นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่สะอาด
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ 
2.นักเรียนยากจน
ขาดแคลนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
3.นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมารยาทและ
การช่วยเหลือผู้อื่น
ในการรับประทาน
อาหารกลางวัน 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

๑ นักเรียนไดร้ับประทาน
อาหารกลางวันท่ีสะอาด
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 
82.17 
๒ นักเรียนยากจนขาด
แคลนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 84.15 
๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย
มารยาท และการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในการ
รับประทานอาหาร
กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 
85.14 

1 กรกฎาคม 
256๓ 

 – 
 2 เมษายน 

256๔ 

1,182,000 877,240 - นายพลกฤต  
ศรีนันตา 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3 เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมี
ภาวะทุพ
โภชนาการได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน ์
4 ฝึกให้มี
ระเบียบวินยั 
มารยาท และ
การช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการ
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

 4.นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่ออาหาร
กลางวันที่โรงเรยีน
จัดให ้
5.การประกอบ
อาหารของโรงเรยีน
ได้รับการ
ควบคุมดูแลความ
สะอาดสุขลักษณะ 

80 
 
 
 

80 

๔ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่ออาหารกลางวันที่
โรงเรียนจัดให้ คิดเป็น
ร้อยละ  86.13 
๕ การประกอบอาหาร
ของโรงเรียนได้รับการ
ควบคุมดูแลความสะอาด
สุขลักษณะ คิดเป็นร้อย
ละ 83.19 

     

16 โครงการอนามัย
โรงเรียน 

1.เพื่อเป็นการ 
ปลูกฝังให้นัก 
เรียนด าเนิน 
ชีวิตโดยค านึง 
ถึงการดูแลเอา 
ใจใส่ต่อ 
สุขภาพของตน 
เองและผู้อื่น 
 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

-  ผู้เรียนร้อยละ  
90  มีความรู้ความ
เข้าใจ รู้จักควบคุม 
และป้องกันตน 
เองให้มีความ 
ปลอดภัยจากโรค
และการป้องกันโรค 
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  90   

 

คณะครูและนักเรยีน
โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อย
ละ  80  ด าเนินชีวิตโดย
ค านึงถึงการดูแลเอาใจใส่
ต่อสุขภาพของตนเองและ
ผู้อื่น  และน าหลักการ
ปฏิบัติด้านสุขภาพไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 18,736 18,736 ปัญหา 
 -  ควรจัด
งบประมาณ
เพิ่มเตมิ ใน
การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ฉุก 
เฉิน เมื่อเกิด
โรคระบาด 
ที่อาจเกิดขึ้น 

นางพิมพวรรณ  
รวมจิตต ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2.เพื่อให้นัก 
เรียนน าหลัก 
การปฏิบัตดิ้าน
สุขภาพไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 -  ผู้เรียนร้อยละ 96 
ได้ตรวจสุขภาพ
บริการอนามยัใน
โรงเรียนและรับ
วัคซีนตามที่ก าหนด 
-  บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้เรยีน 
ร้อยละ 90  เข้าใช้
บริการห้องพยาบาล
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

ร้อยละ 96 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 

    - ในแต่ละปี
เราไม่สามารถ
รู้ไดเ้ลยวา่จะ
มีโรคใหม่ ๆ 
แทรกเข้ามา 
ท าให้ยา 
สามัญและเวช 
ภัณฑ์ที่ใช้บาง
ประเภทไม่
เพียงพอต่อ
การให้บริการ 
- ควรจัดซื้อ
ยาสามญัและ
เวชภัณฑ์  ให้
มีความหลาก 
หลายโดย
วิเคราะห์
ปริมาณที่ใช้
จากปีท่ีผ่าน
มา 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

17 โครงการกจิการ
นักเรียน 
1.กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
 
2.กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 
 
3.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
 
4.กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ
 
5.กิจกรรมศลิป์
สร้างสรรค์งาน
กีฬา 
 
6.กิจกรรมปัจฉมิ
นิเทศ 

1.เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
2.เพื่อให้
นักเรียนเห็น
ความส าคญั 
และมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
วันส าคัญต่างๆ  
3.เพื่อให้
นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ 
ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีม
ต่างๆ ของชาติ
  
 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง
ทุกคน 

1. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
2. นักเรียนเห็น
ความส าคญัและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของวันส าคัญต่างๆ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักและอนุรักษ์
ประเพณี
ขนบธรรมเนยีม
ต่างๆของชาติ 

นักเรียนร้อย
ละ 80  

1. นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
2. นักเรียนเห็น
ความส าคญัและมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัน
ส าคัญต่างๆ  
3. นักเรียนไดรู้้จักและ
อนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีมต่างๆ ของ
ชาติ 

 30,000 13,898 - นายอุทิศ พ้ืนเมือง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 7.กิจกรรมเปดิ
บ้านวิชาการ 
 
8.กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

          

18 โครงการ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การศึกษา
ปฐมวัย 

*ด้านหลัง*         ครูสมพร 

19.1 โครงการบรูณา
การวิชาการ  
ระดับชั้น  
ป.1-3 
 

1. เพื่อให้นัก 
เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม  รับ
ประสบการณ์  
ความรู้ที่หลาก 
หลาย 
2. เพื่อให้นัก 
เรียนได้เข้ารับ
การประเมิน 
 

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี  
1-3 

- นักเรียนไดเ้รียนรู้
จากการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
(DLTV) และได้เข้า
ร่วมกิจกรรม                           
รับประสบการณ์ 
ความรู้ที่หลากหลาย 
- นักเรียนได้ทบทวน
ความรู้ก่อนเข้ารับ          
การประเมิน 

ร้อยละ 100 - นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 ได้เรยีนรู้
จากการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน (DLTV) 
และได้เข้าร่วมกิจกรรม 
รับประสบการณ์  ความรู้
ที่หลากหลาย  ไดเ้ข้ารับ
การประเมินผลด้วย
ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  
และสามารถบรูณาการ 

 32,600 32,600 - นางสายสมร    
สิรสุนทร 



~ 63 ~ 
 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ผลด้วยข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีน ให้
นักเรียนได้เข้า
รับการประเมิน 
ผลจากข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
4. เพื่อให้นัก 
เรียนสามารถ
บูรณาการความ 
รู้ ทักษะในการ
วางแผนออก 
แบบปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหาประ 
ยุกต์ใช้ มีความ 
คิดสร้างสรรค์ใน
การแสดงออก
ของผลงานทาง
วิชาการ 

 -  นักเรียนไดเ้ข้ารับ
การประเมินผลจาก
ข้อสอบการอ่าน 
ข้อสอบกลาง 
ข้อสอบ NTและ
ข้อสอบปลายปี   
-  นักเรียนได้
ด าเนินการและเข้า
ร่วมกิจกรรมเปดิ
บ้านแสดงผลงาน 

 ความรู้  ทักษะในการ
วางแผน ออกแบบ 
ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา  
ประยุกต์ใช้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
แสดงออกของผลงานทาง
วิชาการ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

19.2 โครงการบรูณา
การวิชาการ  
ระดับชั้น  
ป.4-6 
 

1. เพื่อให้
นักเรียนได้เข้า
รับการประเมิน 
ผลด้วยข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนให้
นักเรียนได้เข้า
รับการประเมิน 
ผลจากข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อให้นัก 
เรียนสามารถ
บูรณาการความ 
รู้ ทักษะในการ
วางแผนออก 
แบบ  ปฏิบัติการ  
แก้ไขปัญหา  
ประยุกต์ใช้  มี
ความคิด
สร้างสรรค ์

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียน
บ้านป่าแดง    

- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
รับประสบการณ์ 
ความรู้ที่หลากหลาย 
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 100 
ได้เข้ารับการ
ประเมินผลจาก
ข้อสอบPre-O-Net  
และข้อสอบปลายปี   
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 100 
ได้ทบทวนความรู้
ก่อนเข้ารับการ
ประเมิน 

ร้อยละ 100 1. นักเรียนไดเ้ข้ารับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบท่ี
ได้มาตรฐาน 
2. นักเรียนไดเ้ข้ารับการ
ประเมินผลจากข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
3. นักเรียนสามารถบูรณา
การความรู้  ทักษะในการ
วางแผน  ออกแบบ  
ปฏิบัติการ  แกไ้ขปัญหา  
ประยุกต์ใช้  มีความคดิ
สร้างสรรค์  ในการ
แสดงออกของผลงานทาง
วิชาการ 
4.  นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน(DLTV) ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

 15,200 15,200 - นางอัมภา 
ตุ่นหนิ้ว 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ในการแสดงออก
ของผลงานทาง
วิชาการ 
4. เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรยีนรู้ของ
นักเรียนใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 - นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 100 
ได้ด าเนินการและ
เข้าร่วมกิจกรรมเปิด
บ้านแสดงผลงาน 
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 100 
ได้ศึกษาและได้
เรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   

       

19.3 โครงการบรูณา
การวิชาการ  
ระดับชั้น  
ม.1-3 
 

1. เพื่อให้
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม  
รับประสบการณ์  
ความรู้ที่หลาก 
หลาย 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3      
ปีการศึกษา 
2563   

- นักเรียนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรม รับ
ประสบการณ์ความ 
รู้ที่หลากหลาย 

ร้อยละ 100 - นักเรียนร้อยละ 80  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ย
ตัวตน ได้วางเป้าหมายใน
การเรยีน และไดร้ับรู้
ประสบการณ์ และ
โครงสร้างหลักสูตรที่
นักเรียนจะไดเ้รียน 

 18,790 18,790 - นางสาวกรรณิการ ์
พิพิทธภัณฑ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้นัก 
เรียนได้เข้ารับ
การประเมินผล
ด้วยข้อสอบท่ีได้
มาตรฐาน 
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีน ให้
นักเรียนได้เข้า
รับการประเมิน 
ผลจากข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
4. เพื่อให้นัก 
เรียนสามารถ
บูรณาการความ 
รู้ ทักษะในการ
วางแผน ออก 
แบบ ปฏิบัติการ  
แก้ไขปัญหา 
ประยุกต์ใช้  มี
ความคิดสร้าง 
สรรค์  ในการ
แสดงออกของ 

 - นักเรียนไดเ้ข้ารับ
การประเมินผลจาก
ข้อสอบPre-O-Net  
และข้อสอบปลายป ี
 
- นักเรียนได้ทบทวน
ความรู้ก่อนเข้ารับ
การประเมิน 
 
- นักเรียนได้
ด าเนินการและเข้า
ร่วมกิจกรรมเปดิ
บ้านวิชาการ 
 
- นักเรียนไดเ้รียนรู้
อย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 
2019 

 - เนื่องด้วยการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid19) 
ท าให้ไม่มีการประเมินผล
ด้วยข้อสอบปลายป ี
 
- นักเรียนไดร้ับการ
ทบทวนความรู้ แต่เนื่อง
ด้วยการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 (Covid19) 
ท าให้ไม่มีการประเมินผล
ด้วยข้อสอบปลายป ี
 
- นักเรียนร้อยละ  80  
ได้มสี่วนร่วมในการ
วางแผน  ออกแบบงาน  
วางรูปแบบงาน จัดแสดง 
แก้ไขปัญหา และเข้าร่วม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ผลงานทาง
วิชาการ 
5. เพื่อให้นัก 
เรียนได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องใน
การเรยีนรู้ทาง 
ไกลผ่านดาว 
เทียม (DLTV) 
ในสถานการณ์
ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 

   - นักเรียนร้อยละ 80  
ได้รับการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรน่า 2019 จากใบ
ความรู้ ใบงานท่ีครู
มอบหมายให ้

     

20.1 โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม  
ระดับชั้น  
ป.1-3 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้
นักเรียนช้ัน ป.1 
- ป.3  มี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
2. เพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี  
1 - 3 

-  ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน ป.
1-3 โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในระดับดี
เยี่ยมขึ้นไป 

- นักเรียนร้อย
ละ 88.89 

- นักเรียนไดร้ับการอบรม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมมะน าจิตใจ ปลูก 
ฝังคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ สามารถท างาน 
ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้
ยอมรับความคิดเห็น  
ยอมรับความแตกต่างของ 
ปัจเจกบุคคล เคารพ 
ในซึ่งกันและกัน รวมทั้ง 
ปลูกฝังคณุลักษณะที่ด ี
ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 5,800 5,800 - น.ส.ธิดา  
วงแสงรัศม ี
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3. เพื่อเสริม 
สร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ 
ความตระหนัก
และส่งเสรมิ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อมให ้
แก่นักเรียน 

 -  ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน ป.
1-3  โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน ป.
1-3  โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ได้รับการ
เสรมิสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความ 
ตระหนักและส่ง 
เสรมิคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านสิ่ง 
แวดล้อม 

- นักเรียนร้อย
ละ 85.86 
 
 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 79.80 

      

20.2 โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม  
ระดับชั้น  
ป.4-6 

1. เพื่อให้นัก 
เรียนช้ันประ 
ถมศึกษาปีท่ี 4-
6 ไดร้่วม
กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียน
บ้านป่าแดง    

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมเข้าคา่ย
คุณธรรมจริยธรรม 

- ร้อยละ 
100 

1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้
ร่วมกิจกรรมเข้าคา่ย
คุณธรรมจริยธรรม 
2. นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-6 มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม 

 11,060 11,060 งบประมาณ
ไม่เพียงพอจึง
ท าให้จัด
กิจกรรมคา่ย
คุณธรรม 
จริยธรรม ได้  
1 วัน 

นางสาวรัตติกาล  
ขันเงิน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้นัก 
เรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-6    
มีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก 
ธรรมของศาสนา 
สร้างจิตส านึกท่ี
ดีงาม มีศาสนา
เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
3. เพื่อให้นัก 
เรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-6 
น าหลักธรรมมา
ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขและ
เป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่ผู้อื่น   

 - นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมของ
ศาสนา สร้าง
จิตส านึกท่ีดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง ร้อยละ 80 น า
หลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น 

- ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 80 

ของศาสนา สร้างจติส านึก
ที่ดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
3. นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-6 น า
หลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น    
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

20.3 โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม  
ระดับชั้น  
ม.1-3 

1 นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร 
2 นักเรียนมี
ความเอื้ออาทร
ผู้อื่น และกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 
3 นักเรียนยอม 
รับความคดิ และ
วัฒนธรรมที่แตก 
ต่าง 
4 นักเรียนตระ 
หนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวด 
ล้อม 
 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง 
ช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 

1 นักเรียนมีคุณ 
ลักษณะที่พึงประ 
สงค์ตามหลักสตูร 
2.นักเรียนมีความ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
และกตญัญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ   
3.นักเรียนยอมรับ
ความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ได ้
4.นักเรียนตระหนัก 
รู้คุณคา่ และร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนมีคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ 
85.36 
2. นักเรียนมีความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่น และกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ  คิด
เป็นร้อยละ 84.53 
3. นักเรียนยอมรับ
ความคิด และวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างได้ คดิเป็นร้อยละ 
83.74 
4. นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า และร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นร้อยละ 84.17 

 10,000 10,000 - นายพลกฤต 
ศรีนันตา 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

21.1 โครงการ
กิจกรรมลกูเสือ 
เนตรนารี  
ระดับชั้น  
ป.1-3 
 

1. เพื่อให้นัก 
เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ระเบียบวินยั  มี
ความอดทน  มี
อุดมการณ์ความ
รักชาติ  พัฒนา
ลักษณะผู้น าให ้
กับนักเรียนและ
ท าประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
2. เพื่อให้
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ  
ค าปฏิญาณ  
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  คติ
พจน์ของลูกเสือ
และปฏิบตัิ
กิจกรรมลูกเสือ
ได้  ตามขั้นตอน
และวิธีการ 

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-
3 

-  ร้อยละของลูกเสือ
ส ารอง ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 
สามารถปฏิบัตติาม
กฎ ค าปฏิญาณ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
คติพจน์ของลูกเสือ
ได้ และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม
ลูกเสือได้ ตาม
ขั้นตอนวิธีการ อย่าง
มีระเบยีบวินัย 
-  ร้อยละของลูกเสือ
ส ารอง ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 เข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมคา่ยลูกเสือ
ส ารอง ระดับชั้น ป.
1-3 
 

- ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 
100 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือเนตรนาร ี

 5,800 5,800 - นางบงกชภรณ์  
จันธิมา 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3.  เพื่อให้
นักเรียนมีความ
สามัคคีในการ
ท างานเป็นหมู่
คณะและเกดิ
ความสนุกสนาน 

         

21.2 โครงการ
กิจกรรมลกูเสือ 
เนตรนารี  
ระดับชั้น  
ป.4-6 
 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพ
การเป็นผู้น าและ
การเป็นผูต้ามที่
ด ี
2. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนรูจ้ัก
เสียสละและการ
อยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 
3. เพื่อให้
นักเรียนน า
ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-
6 

-  นักเรียนร้อยละ 
90  แสดงศักยภาพ
การเป็นผู้น าและ
เป็นผู้ตามที่ด ี
-  นักเรียนร้อยละ 
90  รู้จักการ
เสียสละและเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 
-  นักเรียนร้อยละ  
80 น าความรูไ้ป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ร้อยละ 90   
 
 
 
- ร้อยละ 90   
 
 
 
 
- ร้อยละ 80    

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือเนตรนารี และ
มีศักยภาพการเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี รู้จักการเสียสละ 
และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ และน าความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 15,340 15,340 - นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

21.3 โครงการ
กิจกรรมลกูเสือ 
เนตรนารี  
ระดับชั้น  
ม.1-3 
 

1. เพื่อให้นัก 
เรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3 มี
ความรู้และ
ปฏิบัติตนเกี่ยว 
กับการจัด
กิจกรรมของ
ลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ เนตรนารี
ได ้
2. เพื่อให้นัก 
เรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3 มี
ระเบียบวินยัใน
ตนเอง มีความ
เชื่อมั่น กล้า
แสดงออก 
ช่วยเหลือตนเอง 

- นักเรียน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 

- ร้อยละนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 
3   มีความรู้และ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมของ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
เนตรนารีได ้
- ร้อยละนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 
3   มีระเบียบวินัย
ในตนเอง มีความ
เชื่อมั่น กล้า
แสดงออก 
ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นได ้

- นักเรียนร้อย
ละ 90 
 
 
 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 90 

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 – 3 มีความรู้และ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจดั
กิจกรรมของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ เนตรนารไีด ้
- นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 – 3 มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง มีความเชื่อมั่น 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได ้

 10,000 10,000 - นายวรวุฒิ  
ทาแกง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

22.1 โครงการทัศน
ศึกษาระดับ 
ชั้น ป.1-3 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนไดร้ับ
ประสบการณ์
ตรงในเรื่องที่จะ
เรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจมีเจตคติที่
ดีต่อแหล่งเรียนรู ้
3. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนน าสิ่งที่
ได้เรียนรูม้า
เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง       

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 
- 3 ทุกคน 

- ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 – 
3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา 

นักเรียนร้อย
ละ 100 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3 ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา มีความรัก
และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถน าสิ่งที่ได้ปรับมา
ใช้ในชีวิตจริง 

 5,800 5,800 - นายกรสมรรถ 
จันทร์ใส 

22.2 โครงการทัศน
ศึกษาระดับ 
ชั้น ป.4-6 

1. เพื่อเสริม 
สร้างประสบ 
การณต์รงให้กับ
นักเรียนท่ีเพิ่ม 
เติมจากการ
เรียนในห้อง 
เรียน 

นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-
6 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  4 
- 6 ร้อยละ ๙๐   
เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา     

นักเรียนร้อย
ละ 90 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา และได้รับ
ประสบการณ์ตรงเพิม่เตมิ
จากห้องเรียน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการทัศนศึกษาไปใช้
ในการเรียนและในชีวิต 

 10,320 10,320 - นางพิมพวรรณ 
รวมจิตต ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้นัก 
เรียนได้ไปศึกษา
นอกสถานท่ีรูป 
แบบการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ 
3. เพื่อให้นัก 
เรียนได้น าความ 
รู้จากแหล่งเรียน 
รู้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 - นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
- 6 ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เพิ่มเตมิจาก
ห้องเรียน และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้จากการทัศน
ศึกษามาใช้ในการ
เรียนและด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

 ประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

     

22.3 โครงการทัศน
ศึกษาระดับ 
ชั้น ม.1-3 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนไดร้ับ
ประสบการณ์
ตรงในเรื่องที่จะ
เรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจมีเจตคติที่
ดีต่อแหล่งเรียนรู ้

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3 

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 
3 ร้อยละ ๙๐   
เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา 
- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 
3 ไดร้ับประสบ 
การณต์รงเพิ่มเติม
จากห้องเรียนและ 

- นักเรียนร้อย
ละ 90 
 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 90 

- นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์และ
สนุกสนานในการร่วม
กิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
- นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อ
แหล่งเรียนรู ้

 55,000 44,650 - นายอุทิศ  พื้นงาม 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3. เพื่อให้
นักเรียนรูจ้ักการ
น าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 สามารถน าความรู้ที่
ได้จากการทัศน
ศึกษามาใช้ในการ
เรียนและด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

 - นักเรียนน าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

     

23 โครงการ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารใน
ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
 (ICT เพ่ือ
การศึกษา) 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านป่าแดง
จ านวน 
๔๐๙ คน 

- นักเรียนท่ีเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอรไ์ด้คดิ
เป็นร้อยละ ๘๐ 
- นักเรียนมีทักษะ
ความรู้
ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และ
สามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันคิด
เป็นร้อยละ๘๐ 

นักเรียนร้อย
ละ 80 

นักเรียนโรงเรียนบา้นป่า
แดงท่ีเข้าร่วมโครงการมี
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ความพร้อมในการเรียน
การสอนและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

 17,610 17,610 - นายสมเกียรต ิ
สาคร 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

24 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

1. เพื่อเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเปิด
ภาคเรยีนในปี
การศึกษา 
2563 ในวันที่ 
1 กรกฎาคม 
2563 
2. เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรยีนรู้ของ
นักเรียนใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
3. เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

นักเรียน
ระดับชั้น
อนุบาล  2 
–  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีท่ี  3  
โรงเรียน
บ้านป่าแดง      
ปีการศึกษา 
2563   

 

- นักเรียนมีความ
พร้อมก่อนเปิดเรียน
ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563ใน
วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2563 
- นักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส 
โคโรนา 2019 
- นักเรียนป้องกัน
ตนเองจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 

นักเรียนอย่าง
น้อย  300 
คน 

- นักเรียนอย่างน้อย  
300 คนได้รับแบบฝึกหัด
และ  ใบความรูเ้พื่อ
เตรียมความพร้อมก่อน
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 
- นักเรียนอย่างน้อย  
300 คนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 
- นักเรียนอย่างน้อย  
300 คนป้องกันตนเอง
จากการแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 33,838 33,838 นักเรียนบาง
คนไม่มีความ
พร้อม 

นางสาวกรรณิการ์
พิพิทธภัณฑ ์
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

25 โครงการเฝ้า
ระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

1. เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
2. เพื่อให้นัก 
เรียนและบุคลา 
กรในโรงเรยีนมี
ความรู้ความเข้า 
ใจท่ีถูกต้องใน
การป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 
3. เพื่อสร้าง
ความตระหนัก
ให้แก่นักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนในการ
เฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติด 

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนทุก
คน 

-  นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน
ร้อยละ  100  เฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
-  นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน
ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
ป้องกันโรค 
-  นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน
ร้อยและ 100  มี
ความตระหนักใน
การเฝา้ระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

นักเรียนร้อย
ละ 100 

- นักเรียนและบุคลกรใน
โรงเรียนสามารถป้องกัน
และเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 ได ้
- นักเรียนและบุคลกรใน
โรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ป้องกันโรค 
- นักเรียนและบุคลกรใน
โรงเรียนเกิดความ
ตระหนักและสามารถ
ป้องกันโรคระบาดโดยเริ่ม
จากตนเองและร่วม
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-
19) 

 46,264 44,710 ปัญหา 
 -  ควรจัด
งบประมาณ
เพิ่มเตมิ ใน
การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์
ฉุกเฉิน  
 

นางพิมพวรรณ  
รวมจิตต ์

 



~ 79 ~ 
 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ

(ความพึงพอใจ) 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) 

         

 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ  
                         (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)  

                  หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดงต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
   โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อุดหนุน)  

ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

1 กิจกรรม
นักกีฬารุ่นจิ๋ว
วัยอนุบาล 

- เพื่อส่งเสริม 
และปลูกฝังการ 
มีสุขภาพอนามยั  
สุขนิสัยและ 
สุขภาพจิตทีด่ี  
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

-เด็กม ี
สุขภาพอนามัย  
สุขนิสัยและ 
สุขภาพจิตทีด่ี  
เจริญเติบโตสมวัย 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 2 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 8 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที1่,2,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่6ประกัน
คุณภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ82.42 มฐ.ที2่
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
81.57มฐ.ที่ 8 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดีเลิศ , ตัว
บ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 82.42
ระดับดีเลศิและตัวบ่งช้ีที่ 
3 ร้อยละ 83.53 ระดับดี
เลิศ การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัว
บ่งช้ีที่ 6 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

 1,000 2,865 มีการก าหนด
ประเภทกีฬา
การแข่งขัน
ขึ้นมาใหม่จึง
ท าให้ต้องใช้
งบประมาณ
เพิ่มเตมิใน
การจัด
กิจกรรม 

นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1,2 ประกัน
คุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัว
บ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและตัว
บ่งช้ีที่ 2 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

     

2 กิจกรรมเรียนรู้
ผ่านสื่อของ
เล่น 

- เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทางการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายผา่นสื่อ 
และของเล่นใน 
รูปแบบต่างๆ 
- ส่งเสรมิจินตนาการ 
และความคดิสร้าง 
สรรค์ส าหรับเด็กผ่าน 
สื่อการเรยีนรู้ที่หลาก 
หลาย  
- จัดประสบการณ ์
การเรยีนรู้โดยยดึ 
หลักการบรูณาการ 
เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
การ 4 ด้านคือ  
ร่างกายอารมณ์ –  
จิตใจ,สังคม, 
สติปัญญา 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับการ 
ส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทางการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย 
ผ่านสื่อและ 
ของเล่นใน 
รูปแบบต่างๆ 
- เด็กแสดงออก 
ทางความคิด 
มีจินตนาการ 
สร้างสรรค ์
ผ่านสื่อการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 
- เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านคือ 
ร่างกาย, อารมณ์ - 
จิตใจ, สังคมและ
สติปัญญา 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ท่ี 2 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ท่ี 6 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 8 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 10 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ82.42 มฐ.ที่2ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ82.42 มฐ.ที่6ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดี 
81.57มฐ.ที่ 8 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดี 
79.34มฐ.ที่ 10 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 

 13,805 12,212 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควดิ 19 
จึงต้อง
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้
มีความ
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์   

นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - เด็กผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐานที1่ตัว
บ่งช้ีที่1,2,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่5 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1,3 ประกัน
คุณภาพฯ 

- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ร้อยละ 83.53ระดับดีเลิศ , 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 82.42
ระดับดีเลิศและตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัว
บ่งช้ีที่ 5ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัว
บ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและตัว
บ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

     

3 กิจกรรมสนาม
เด็กเล่นเฮฮา 

- ส่งเสริมใหเ้ด็กเกดิ 
ทักษะการเคลื่อน 
ไหวร่างกาย การใช้ 
กล้ามเนื้อมดัใหญ ่
ผ่านการเล่นจาก 
เครื่องเล่นสนาม 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กเกิดทักษะ
การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การใช้
กล้ามเนื้อมดัใหญ่
ผ่านการเล่นจาก
เครื่องเล่นสนาม 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ท่ี 2 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ82.42 มฐ.ที่2ของ
หลักสูตรปฐมวัย 

 0 0 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

  - เด็กมีเครื่องเล่น 
สนามที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัยและ 
พัฒนาการ 
- พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูม ิ
ทัศน์โดยรอบ 
สนามเด็กเล่น 

 - เด็กมีเครื่องเล่น
สนามที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 
- มีสภาพภมูิทัศน์
โดยรอบสนามเด็ก
เล่นท่ีเหมาะสม
และสวยงาม 

- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 8 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐานที1่ตัว
บ่งช้ีที่1,2,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่4 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1,3 ประกัน
คุณภาพฯ 

- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดี 
81.57 มฐ.ที่ 8 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ , 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 82.42
ระดับดีเลิศและตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 4 ระดับดี  การ
ประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและตัว
บ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

     

 
 
 
 



~ 84 ~ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

4 กิจกรรมดนตรี
สรรีะ 

- เพื่อจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ส าหรับ
เด็ก โดยใช้ดนตรี
เป็นสื่อประกอบการ
เรียนรู ้
- เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังการมี 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก 
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ประกอบการเรยีนรู ้
- เด็กมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ี
 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 3 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 4 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที ่1,2,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที ่5 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว  

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ81.57 มฐ.ที่3 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ83.53 มฐ.ที่4 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ , 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 82.42
ระดับดีเลิศและตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 5 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและ 

 2,000    1,449 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     บ่งช้ีที ่1,3 ประกัน
คุณภาพฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

     

5 กิจกรรมหนู
น้อยรักสุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังการมีสุข
นิสัย  สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ ี
 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี
 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ท่ี 1 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ท่ี 6 
ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐานที1่ตัว
บ่งช้ีที่1ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่,3 ประกันคุณภาพ
ฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ85.49 มฐ.ที่1 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อย
ละ82.42 มฐ.ที่6 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

 20,635 20,490 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด 
19 ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้งบ
ในกิจกรรมนี้
จ านวนมากจึง
น างบ
สมรรถภาพ
ทางวิชาการที่
ปีนี้ยกเลิกการ
จัดกิจกรรมมา
สมทบ 

นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

6 กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

- เพื่อจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบ
โครงงาน 
- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
- เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณต์รง ได้
ศึกษา คน้ควา้
ทดลอง แก้ปญัหา
ด้วยตนเอง 
- มีโครงงาน  2  
เรื่อง : ช้ัน  : ปี 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 
- เด็กไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
- เดก็ได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณต์รง ได้
ศึกษา คน้ควา้
ทดลอง แก้ปญัหา
ด้วยตนเอง 
- มีโครงงาน  2
เรื่อง : ช้ัน : ปี 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 9 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 10 ของ
หลักสตูรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 12 ของ
หลักสตูรปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที่ 1, 3,4 
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 6 ประกัน
คุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 77.38 มฐ.ที่ 9
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
79.34 มฐ.ที่ 10 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
75.42 มฐ.ที่ 12 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลศิ , ตัว
บ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 83.53 
ระดับดีเลิศ และ ตัวบ่งช้ีที่ 
4 ร้อยละ 77.38 ระดับ
ด ีการประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2 ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
 

 16,260    15,956 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่ 1,2,3 ประกัน
คุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดี,ตัว
บ่งช้ีที่ 2 ระดับดีเลิศ และ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

     

7 กิจกรรมหนู
น้อยรักการ
อ่าน 

- เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังนิสยัรักการ
อ่าน 
- เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ภาษา แก้ปัญหา
เด็กไม่ชอบหนังสือ  
อ่าน - เขียนไม่
คล่อง ในอนาคต 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมและปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน 
- เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
แก้ปัญหาเด็กไม่
ชอบหนังสือ  อ่าน 
- เขียนไม่คล่อง ใน
อนาคต 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 9 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 10 ของ
หลักสตูรปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที ่2 ,4 
ประกันคณุภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 77.38 มฐ.ที ่9
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
79.34 มฐ.ที่ 10 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42 ระดับดเีลิศ และ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละ 77.38
ระดับดี การประกัน
คุณภาพฯ 
 

 12,600 12,597 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่5 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1,3 ประกัน
คุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2ตัวบ่งช้ีที่ 5ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดี 
และตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดี
เลิศ การประกันคุณภาพฯ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดงต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการศึกษาปฐมวัย  แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

1 กิจกรรมสนุก
คิดพิชิตวิทย์- 
คณิตย์ 

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์
- เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเป็น
พื้นฐานในการ
จัดการเรียนการ
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์ใน 
ระดับชั้นที่สูงข้ึน 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 3 
จ านวน 65 คน 

- จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์
- เด็กไดร้ับการ
เตรียมความพร้อม
และเป็นพื้นฐานใน
การจัดการเรยีน
การสอนวิชา
วิทยาศาสตร์                
คณิตศาสตร ์ใน
ระดับช้ันทีสู่งขึ้น 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 
9,10,12 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑก์าร
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 3  ตัวบ่งช้ีที่ 
4 การประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผา่น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที5่ การประกัน
คุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ93.83  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 77.38 มฐ.ท่ี 9
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 79.34 มฐ.ท่ี 
10  ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 75.42 มฐ.ท่ี 
12  ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ 
และ ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละ 
77.38 ระดับดี การ
ประกันคณุภาพฯ 

 4,900 3,150 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 จึงต้อง
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้
มีความ เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์  

 

นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1 ,2, 3 การ
ประกันคณุภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานท่ี 
2ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับดี
เลิศและมาตรฐานท่ี 3
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดี ตัว
บ่งช้ีที่ 2,3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคณุภาพฯ 

     

2 กิจกรรมเข้า
ค่ายศิลป์
สร้างสรรค ์

- เพื่อส่งเสริมและ 
ปลูกฝังการม ี
สุนทรียภาพ  
ลักษณะนสิัยด้าน 
ศิลปะ 
- เพื่อให้เด็กสร้าง 
สรรค์ผลงานศิลปะ 
ที่หลากหลายรูป 
แบบ 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

- เด็กมีสุนทรียภาพ 
ลักษณะนสิัยด้าน
ศิลปะ 
- เด็กสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะที่
หลากหลาย
รูปแบบ 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 4 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 6 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 11 
ของหลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑก์าร
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่  2  ตัวบ่งช้ีที่ 
3 การประกัน
คุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.75  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ .53 มฐ.ที่ 4 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 82.42 มฐ.ที่ 6 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
77.38 มฐ.ที่ 11 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดีเลิศและ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
 

 49,000 4,724   เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 จึงต้อง
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้
มีความ เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์  

 

นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผา่น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ี
ที1่,2, การประกัน
คุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผา่นเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดี ตัว
บ่งช้ีที่ 2 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

     

3 กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

- เพื่อเปิดโลกทัศน ์
ทางการเรียนรู้ที่ 
ไม่จ ากดัแต่ใน 
ห้องเรียน 
- เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการทั้ง 4  
ด้านคือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ ,   
สังคมและสติปัญญา   

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

- เด็กมีโอกาสเปิด
โลกทัศน์ทางการ
เรียนรู้ทีไ่ม่จ ากดั
แต่ในห้องเรียน 
- เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านคือ 
ด้านร่างกาย , 
อารมณ์ - จิตใจ ,  
สังคมและ
สติปัญญา   
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผา่นเกณฑร์ะดบั
ดี มฐ.ที่ 6 ของ
หลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 7 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 10 
ของหลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 12 
ของหลักสตูรปฐมวยั 
 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที่ 
1,2,3,4ประกัน
คุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 82.42 มฐ.ที่ 6 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 80.46 มฐ.ที่ 7 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
79.34 มฐ.ที่ 10 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดรี้อยละ
75.42 มฐ.ที่ 12 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ร้อยละ 83.53 ระดับดี
เลิศ ตัวบง่ช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42 ระดับดเีลิศ ตัว
บ่งช้ีที ่3 ร้อยละ 83.53 
ระดับดีเลศิ และตัวบ่งช้ีที่ 
4 ร้อย  

 3,000 3,360 - เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 จึงต้อง
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้
มีความ เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
และเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนจาก
ภาคเรยีนที2่ 
มาจัดกิจกรรม
นี้ในภาคเรียน
ที่ 1/2563  

นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

      
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่5,6ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมนิมาตรฐาน
ที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
1,2,3ประกัน
คุณภาพฯ 
 

ละ 77.38 ระดับดี การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2 ตัวบ่งช้ีที่ 5,6 ระดับดี
เลิศ การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดตีัว
บ่งช้ีที่ 2,3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

   แทนเพื่อ
ป้องกัน
เหตุการณ์ที่
อาจท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลง
ได้ในอนาคต 

 

4 กิจกรรมลกูรกั
กราบตักแม ่

- ส่งเสริมใหเ้ด็กได ้
ระลึกถึงพระคุณของ 
ผู้ให้ก าเนิดแสดงออก 
ถึงความรักความ 
กตัญญูกตเวทีการ 
และการแสดงออก 
ซึ่งความรักความ 
ผูกพันท่ีแม ่– ลูกม ี
ต่อกัน 
- ร่วมระลึกถึง 
พระคุณแม่แห่ง 
แผ่นดินสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันแม่ 
แห่งชาติ 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

- เด็กไดร้ะลึกถึง
พระคุณของผู้ให้
ก าเนิดแสดงออก
ถึงความรักความ
กตัญญูกตเวทีการ
และการแสดงออก          
ซึ่งความรักความ
ผูกพันท่ีแม ่
– ลูกมีต่อกัน 
- ร่วมระลึกถึง 
พระคุณแม่แห่ง 
แผ่นดินสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันแม่ 
แห่งชาติ 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 5 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 7 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที่ 2,3
ประกันคณุภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.75  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ82.42 มฐ.ที5่
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 
80.46มฐ.ที่ 7ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดีเลิศและ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

 2,000 1,515 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่6ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1ประกัน
คุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดีการ
ประกันคุณภาพฯ 
 

     

5 กิจกรรม
อุบาสก
อุบาสิกาแก้ว 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม อันดีงาม
ร่วมด ารงและรักษา
ไว้ซึ่งพุทธศาสนา 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
มีจรรยา มารยาทที่
ดีทั้งทางด้านการฟัง 
การพูด การไหว้ 
การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่                 
ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาท่ีนับถือได้
ตามวัย 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64
คน 

- เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันดี
งามร่วมด ารงและ
รักษาไว้ซึ่งพุทธ
ศาสนา 
- เด็กมีจรรยา 
มารยาทที่ดีท้ัง
ทางด้านการฟัง 
การพูด การไหว้ 
การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่                 
ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาท่ีนับถือได้
ตามวัย 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 5 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 7 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 8 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที ่2,3
ประกันคณุภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.75  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 82.42 มฐ.ที่ 5
ของหลักสตูรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 80.46 มฐ.ทึ่ 7
ของหลักสตูรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 81.57 มฐ.ทึ่ 8
ของหลักสตูรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดีเลิศและ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

 1,250    1,097   - นางสมพร 
อุทรักษ ์



94 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 6 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1 ประกัน
คุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2 ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดีการ
ประกันคุณภาพฯ 
 

     

6 กิจกรรมลกูเสือ
น้อยวัยอนุบาล 

- เพื่อส่งเสริมความ
มีระเบียบวินัย การ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและการ
เรียนรู้ของเด็กในช่วง
วัย 4 - 5  ปี 
- เพื่อจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ 
เปิดโอกาสให้เด็กได้ 
เรียนรู้ผ่านประสบ 
การณ์ตรง สืบค้น  
ส ารวจเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

 

- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย การ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและการ
เรียนรู้ของเด็กในช่วง
วัย 4 - 5  ปี 
- จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ที่เปิดโอกาสให้ 
เด็กได้เรียนรู้ผ่าน 
ประสบการณ์ตรง 
สืบค้น ส ารวจ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 5 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 6 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 8 ของ 
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 12 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที ่2,3,4
ประกันคณุภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 82.42 มฐ.ที่ 5
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 82.42 มฐ.ที่ 6
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑร์ะดบัดี
ร้อยละ 81.57 มฐ.ที่ 8 
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 75.42 มฐ.ที ่
12 ของหลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ  

 1,000    1,070 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

      
 
 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 6 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่ 1,2 ประกัน
คุณภาพฯ 

83.53 ระดับดีเลิศ. ตัว
บ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 83.53 
ระดับดีเลิศ และตัวบ่งช้ีที่ 
4 ร้อยละ 77.38 ระดับดี 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2 ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและ
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระดับดีเลิศการ
ประกันคุณภาพฯ 

     

7 กิจกรรมภาษา
แสนสนุก 

- เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังนิสยัรักการ
อ่าน 
- เพื่อพัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
แก้ปัญหาเด็กไม่
ชอบหนังสือ  อ่าน  
เขียนไม่คล่อง ใน
อนาคต 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมและ
ปลูกฝังรากฐาน
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ภาษาผ่านกิจกรรม 
สื่อและเกมที่
หลากหลาย 
- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
เรียนรูภ้าษาทั้ง
ของตนและ
ต่างประเทศ 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 9 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 10  
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 12 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ77.38 มฐ.ที9่
ของหลักสตูรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ79.34 มฐ.ที1่0
ของหลักสตูรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ75.42 มฐ.ที1่2
ของหลักสตูรปฐมวัย 
 

 3,000    2,994 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที3่,4
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่4,5ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่1,3ประกัน
คุณภาพฯ 
 

- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ และ
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละ 77.38 
ระดับดี การประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2ตัวบ่งช้ีที่ 4ระดับดีและ
ตัวบ่งช้ีที่5ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดีและ
ตัวบ่งช้ีที่ 3ระดับดีเลิศการ
ประกันคุณภาพฯ 

     

8 กิจกรรมจิต
อาสาเรารักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมสี่วนร่วมใน
การปลูกต้นไมเ้ป็น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
- เพื่อฝึกเด็กให้มี
ความรับผิดชอบ มี
จิตส านึกในการ
รักษาสภาพแวดล้อม 
ให้น่าอยู่ น่าดู   

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 65 
คน 

- เด็กมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไมเ้ป็น
การอนุรักษ์ทรัพ 
ยากรและสิ่งแวด 
ล้อม 
- เด็กมีความรับ 
ผิดชอบ มีจิต 
ส านึกในการรัก 
ษาสภาพแวดล้อม 
ให้น่าอยู่ น่าดู   
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 6 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 7 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 12 
ของหลักสูตรปฐมวัย 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 82.42 มฐ.ที ่6
ของหลกัสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 80.46 มฐ.ที ่7
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี
ร้อยละ 75.42 มฐ.ที่
12 ของหลักสตูรปฐมวยั 

 4,900 7,235 - นางสมพร 
อุทรักษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้ 
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที ่2,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งช้ีที่ 4 ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งช้ีที่ 1,2,3 ประกัน
คุณภาพฯ 

- เด็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42 ระดับดีเลิศ และ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
2 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ระดับดี 
การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับดี, ตัว
บ่งช้ีที่ 2, 3 ระดับดีเลิศการ
ประกันคุณภาพฯ 

     

 
 
 
 
ลงชื่อ 

                         (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)  

                  หวัหน้างานบริหารงบประมาณและแผน 
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ภาคผนวก 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : จัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 

แผนงาน/โครงการ : บริหารงานบุคคล 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....พฤษภาคม  2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน  2564.................. 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......144,000........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........144,000.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก เงินบริจาค    ..........192,000............. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............336,000.................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- การจ้าง 
- การประเมินการปฏิบัติงาน 

- สัญญาจ้าง 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

- งานบุคลากร 
- งานวิชาการ 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 เนื่องจาก 

 .............มีอัตราครูที่เหมาะสมตามเกณฑ์ ครบทุกชั้นเรียน..................................................................... 



5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

- มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้น คิดเป็นร้อยละ 100 
6. จุดเด่นของโครงการ 

 - สถานศึกษาด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

 - นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 - เพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอ 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                           (นายวรวุฒิ ทาแกง) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 จัดหาครูสอน
ครบชั้นเรียน 

1. เพ่ือจัดจ้าง
ครูผู้สอน
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ให้เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
โรงเรียน(ครู
เอก
วิทยาศาสตร์, 
ศิลปะ, สังคม
, ครูเด็ก
ปฐมวัย) 
 

- นักเรียน
ระดับปฐมวัย - 
นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

- นักเรียนทุก
คนได้รับการ
พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามนโยบาย
ปฏิรูป
การศึกษา 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

 144,000 336,000 รับจากเงิน
บริจาคอีก 
192,000 

บาท 

นายวรวุฒิ  
ทาแกง 

 

 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ของโรงเรียน
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

- โรงเรียน
สามารถ
ด าเนินงานด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน
และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีครู
เพียงพอตาม
อัตราก าลัง
ของโรงเรียน 

- มีครูเพียงพอตาม
อัตราก าลังของ
โรงเรียน 

- โรงเรียนมี
อัตราก าลังครู
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ของ ก.ค.ศ.
มีการพัฒนา
คุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ (ประเด็นพิจารณา) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
กลุ่มแผนงาน : วิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, นางสาวรัตติกาล  ขันเงิน, นางสาวอัจฉรา  ค าดี 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ กรกฎาคม 2563                 เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  -   บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -  บาท 

          2.2   รายรับจาก    -   บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)      -  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- สังเกต ตรวจสอบ ติดตาม 
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- แบบประเมินการตรวจสอบ 
ติดตาม ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

งานวิชาการ 

4.  ผลที่ได้รับ 

 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าและด าเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการ

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ครูร้อยละ 100 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้   

6. จุดเด่นของโครงการ 

- นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านป่าแดงทุกคน ได้เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างมีคุณภาพ 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
-  

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

  - 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                         (นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ  

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้

สถานศึกษามี

การก าหนด

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

2. เพ่ือให้

สถานศึกษามี

การจัดท า

และ

ด าเนินการ

นักเรียนและ
ครูโรงเรียน
บ้านป่าแดง
ทุกคน 

1.สถานศึกษา

มีการก าหนด

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา

ในระดับดี 

2.สถานศึกษา

มีการจัดท า

และ

ด าเนินการ

ตาม

แผนพัฒนา

นักเรียนและครู
โรงเรียนบ้านป่า
แดงทุกคน ได้
เรียนรู้และจัดการ
เรียนการสอนตาม
ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
ด้านกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ และด้าน

1. สถานศึกษามี

การก าหนด

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

2. สถานศึกษามี

การจัดท าและ

ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพ

 - - - นางอัมภา  
ตุ่นหนิ้ว 
นางสาวรัตติกาล   
ขันเงิน 
นางสาวอัจฉรา 
ค าดี 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

ตาม

แผนพัฒนา

การจัด

การศึกษา

ของ

สถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนา

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

3. เพ่ือให้

สถานศึกษามี

การจัดระบบ

ข้อมูล

การจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนา

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา

ในระดับดี 

3.สถานศึกษา

มีการ

จัดระบบ

ข้อมูล

สารสนเทศ

และใช้

สารสนเทศใน

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

3. สถานศึกษามี

การจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศ

ในการบริหาร

จัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ

สถานศึกษา 

4. สถานศึกษามี

การติดตาม

ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพ

ภายในตาม



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

สารสนเทศ

และใช้

สารสนเทศใน

การบริหาร

จัดการเพ่ือ

พัฒนา

คุณภาพ

สถานศึกษา 

4. เพ่ือให้

สถานศึกษามี

การตดิตาม

ตรวจสอบ 

และประเมิน

คุณภาพ

ภายในตาม

มาตรฐาน

การบริหาร

จัดการเพ่ือ

พัฒนา

คุณภาพ

สถานศึกษา

ในระดับดี 

4.สถานศึกษา

มีการติดตาม

ตรวจสอบ 

และประเมิน

คุณภาพ

ภายในตาม

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา

ในระดับดี 

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

5. สถานศึกษาน า

ผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกไป

ใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

6. สถานศึกษา

จัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็น

รายงานการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

5. เพ่ือให้

สถานศึกษา

น าผลการ

ประเมิน

คุณภาพทั้ง

ภายในและ

ภายนอกไป

ใช้วางแผน

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

6. เพ่ือให้

5.สถานศึกษา

น าผลการ

ประเมิน

คุณภาพทั้ง

ภายในและ

ภายนอกไปใช้

วางแผน

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

ในระดับดี 

6.สถานศึกษา

จัดท ารายงาน

ประจ าปีที่

เป็นรายงาน



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

สถานศึกษา

จัดท ารายงาน

ประจ าปีที่

เป็นรายงาน

การประเมิน

คุณภาพ

ภายใน 

การประเมิน

คุณภาพ

ภายในระดับ

ดี 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน/โครงการ : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 
      เริ่มเมื่อ ระยะที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
                             1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563  
                ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
          1 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ 30  มีนาคม 2564  

ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  66,300  บาท 
2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 66,300    บาท 
          2.2   รายรับจาก  งบอุดหนุนรายหัว  66,300   บาท          
          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   65,569  บาท 
                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

จ่ายพอดีงบ        
จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน………731……….………บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ในมาตรฐานที่ 
1,2,3,4,6,8 ของมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 
6.1.2 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ในมาตรฐานที่ 
9,10 ,12ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช  2560 

 

- - ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม 

- มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร 

- การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 

 

 

- - สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
 

6.1.3เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตาม
มาตรฐานที่1ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 และผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70ในตัวบ่งชี้ที4่ ของมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
6.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีตามมาตรฐานที่ 2 ตัว 
บ่งชี้ที่4,5,6 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2.3ของมาตรฐาน การศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- -ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 

- รายงานผลการประเมิน        
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

6.1.5มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

- มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

- มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย     
   เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

6.1.6 มีโครงงาน 2 เรื่อง :ชั้น:ปี - สังเกตการร่วมกิจกรรมการ 
  เรียนรู้แบบโครงงาน 
- ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

- แบบสรุปและรายงานผล       
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  แบบโครงงาน 
- โครงงาน 2เรื่อง :ชั้น : ปี 

 
 



 (ต่อ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.7เด็กได้รับเหรียญทองในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 

 
- สังเกตผลงาน 
- เด็กร้อยละ 80 ได้รับการฝึก 
  ทักษะเพ่ือคัดเลือกเป็น 
  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
  สมรรถภาพทางวิชาการใน 
  ระดับต่าง ๆและได้รับการ 
  คัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการ 
  แข่งขันทักษะระดับกลุ่มโรงเรียน 

 
- รายงานผลการแข่งขัน 
- แบบสรุปและรายงาน         
  ผลการจัดกิจกรรม 
  สมรรถภาพทางวิชาการ 
  ปฐมวัย 
 

6.1.8 เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 
 
6.1.9เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจในการ 
  จัดกิจกรรม 
 
- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ครอบคลุมในทุกด้านโดยผลิต  จัดหา  ใช้
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสม
และเพียงพอกับความต้องการ 

 
 

- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
       - ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม      

- มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร 

- การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 

- - ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 

- แบบบันทึกการผลิตสื่อ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

      6.2.2 เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะ
ความรู้ความสามารถ ฝึกทักษะในการเข้า 
 

- สังเกตผลงาน 
- เด็กร้อยละ 80 ได้รับการฝึก 
  ทักษะเพ่ือคัดเลือกเป็น 
  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

- รายงานผลการแข่งขัน 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมสมรรถภาพ 
  ทางวิชาการปฐมวัย 

 



(ต่อ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

    ร่วมการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเป็น
ตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
 
 
 6.2.3 เด็กได้รับการส่งเสริมปลูกฝัง
การมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิต
ที่ดีมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 
       
     6.2.4 เด็กได้รับการส่งเสริมให้เกิด
ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ท้ังใน
และนอกห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย 
 

  สมรรถภาพทางวิชาการใน 
  ระดับต่าง ๆและได้รับการ 
  คัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการ 
  แข่งขันทักษะระดับกลุ่ม 
  โรงเรียน 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- เด็กมีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย 
  เหมาะสมกับวยัและพัฒนาการ 
 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  มาตรฐานที1่,2 ด้านร่างกาย 
  ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  และมาตรฐานที่ 6 ระดับดีไม่ 
  น้อยกว่าร้อยละ75 ของมาตรฐาน 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
  พุทธศักราช  2560 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  มาตรฐานที1่ ด้านร่างกาย 
  ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  ของมาตรฐานเพ่ือการประกัน 
   คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
  ด้านร่างกาย 
- แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
- แบบประเมินสุขนิสัย  
  สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

     6.2.5 เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
และเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา 
ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
แก้ปัญหาเด็กไม่ชอบหนังสืออ่าน - 
เขียนไม่คล่อง ในอนาคต 

- สังเกตการร่วมกิจกรรมการมี 
  นิสัยรักการอ่าน สนใจเปิด   
  อ่านหนังสือและดูภาพ 
- สังเกตการตั้งใจฟัง การร่วม 
  สนทนาตอบค าถามเกี่ยวกับ 
  เนื้อหาในนิทาน  

- แบบบันทึกการอ่าน/เล่า 
  นิทาน 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมหนูน้อยรัก 
   การอ่าน 
 

 
 
 
 



(ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.6 เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่
หลากหลายเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
    6.2.7 เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย, 
อารมณ์ - จิตใจ ,สังคมและสติปัญญา  
    6.2.8  เด็กได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึด
หลักการบูรณาการ 
     6.2.9 เด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
     6.2.10 เด็กได้รับการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านดนตรี มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

-    

-  

-    - ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม      
         มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร 
         การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
         2560    

- -ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

 
 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม 
 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

สูงกว่าเล็กน้อย              สูงกว่ามาก  
 เนื่องจาก 
 1. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีการตรวจสอบ วัดประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
            2. การจัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควดิ – 19 ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดกิจกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ในแผน  
 
 
 
 



5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

ประเมินความส าเร็จในภาพรวมจากผลการประเมิน
พัฒนาการตามมาตรฐานหลักสตูรปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 ที่สอดคล้องกับโครงการ  

ประเมินความส าเรจ็ในภาพรวมจากผลประเมินพัฒนาการ
ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับโครงการ 

มาตรฐานที่ 1 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 85.49 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.53 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.53 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 77.38 

มาตรฐานที่ 2 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 
มาตรฐานที่ 3 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 81.57 
มาตรฐานที่ 4 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.53 
มาตรฐานที่ 6 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 คิดเป็นร้อยละ  81.72   ระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่8 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 81.57 

มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 9 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ77.38 
มาตรฐานที่ 10 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ79.34 
มาตรฐานที่ 12 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ75.42 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 

คิดเป็นร้อยละ81.01 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 



สรุป  
         - ประเมินความส าเร็จในภาพรวมจากผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
                ที่สอดคล้องกับโครงการคิดเป็นร้อยละ  81.01 

      - ประเมินความส าเร็จในภาพรวมจากผลประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ 
        เพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับโครงการ 
                - มาตรฐานที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 81.72 
  - มาตรฐานที่ 2 ระดับ ดีเลิศ 

- มาตรฐานที่ 3 ระดับ ดีเลิศ 
จ านวนรางวัล  

 
6. จุดเด่นของโครงการ 
              - จุดเด่นของโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตอบสนอง
ต่อธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็ก จนท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแทจ้ริงจากการปฏิบัติและตอบสนองตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2560 และมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมในโครงการยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยดี  
7. จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
         7.1 การจัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควดิ – 19 ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบกิจกรรม 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในแผน 
       7.2 การจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมจ าเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ของเด็กตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในด้านต่างๆ  
 
8. ข้อเสนอแนะของการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
            8.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระยะเวลา และงบประมาณการจัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรค 
โควิด – 19  

ที ่ รายการ / กิจกรรม รางวัล ระดับ ประเภท 
1. การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ชนะเลิศ  อันดับ 1 กลุ่มเครือข่าย - 
2. การวิ่ง 50 เมตร ชาย ชนะเลิศ  อันดับ 1 กลุ่มเครือข่าย - 
3. วิ่งผลัด 4x 50 เมตร ชาย  ชนะเลิศ  อันดับ 1 กลุ่มเครือข่าย เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
4. การวิ่ง 50 เมตร หญิง เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มเครือข่าย เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
5. วิ่งผลัด 4x 50 เมตร หญิง เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มเครือข่าย เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
6. โยนบอล รองชนะเลิศ  อันดับ 2  กลุ่มเครือข่าย เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 



           8.2 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ปัจจุบันให้มากขึ้น 
 
     ลงชื่อ  
      (  นางสมพร     อุทรักษ์) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดงต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

โครงการ/กิจกรรมโครงการ : พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มงาน  : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

1 กิจกรรม
นักกีฬารุ่นจิ๋ว
วัยอนุบาล 

- เพื่อส่งเสริม 
และปลูกฝังการ 
มีสุขภาพอนามยั  
สุขนิสัยและ 
สุขภาพจิตทีด่ี  
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

-เด็กม ี
สุขภาพอนามัย  
สุขนิสัยและ 
สุขภาพจิตทีด่ี  
เจริญเติบโต
สมวัย 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 2 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 8 ของหลักสตูร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่
ตัวบ่งช้ีที1่,2,3ประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที2่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 81.57
มฐ.ที่ 8 ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ , ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ร้อยละ 82.42ระดับดเีลิศและตัว
บ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
 

 1,000 2,865 มีการก าหนด
ประเภทกีฬา
การแข่งขัน
ขึ้นมาใหม่จึง
ท าให้ต้องใช้
งบประมาณ
เพิ่มเตมิใน
การจัด
กิจกรรม 

นางสมพร 
อุทรักษ ์



 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่
6ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,2 ประกันคุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 6 
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีและตัวบ่งช้ีที่ 2 ระดับดี
เลิศ การประกันคุณภาพฯ 

     

2 กิจกรรม
เรียนรูผ้่าน
สื่อของเล่น 

- เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทางการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายผา่นสื่อ 
และของเล่นใน 
รูปแบบต่างๆ 
-ส่งเสรมิจนิตนาการ 
และความคดิ 
สรา้งสรรค ์
ส าหรับเดก็ผา่นสื่อ 
การเรียนรู้ที ่
หลากหลาย  
  

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับการ 
ส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทางการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย 
ผ่านสื่อและ 
ของเล่นใน 
รูปแบบต่างๆ 
- เด็กแสดงออก 
ทางความคิด 
มีจินตนาการ 
สรา้งสรรค ์
ผ่านสื่อการเรียนร ู

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 2 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 6 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 8 ของหลักสตูร
ปฐมวัย 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที2่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที6่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 81.57
มฐ.ที่ 8 ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 79.34
มฐ.ที่ 10 ของหลักสูตรปฐมวัย 

 13,805 12,212 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 จึงต้อง
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์   

นางสมพร 
อุทรักษ ์



 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

  - จัดประสบการณ ์
การเรยีนรู้โดย
ยึดหลักการบรูณา
การเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 4 ด้าน
คือ ร่างกาย
อารมณ์ – จิตใจ
,สังคม,สติปัญญา 

 ที่หลากหลาย 
- เด็กมีพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านคือ ร่างกาย , 
อารมณ์ - จิตใจ ,   
สังคมและ
สติปัญญา 

- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 10 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่
ตัวบ่งช้ีที1่,2,3ประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่
5 ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,3 ประกันคุณภาพฯ 

- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ , ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ร้อยละ 82.42ระดับดเีลิศและตัว
บ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 5
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีและตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

     

 
 
 
 



 
 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

3 กิจกรรม
สนามเด็ก
เล่นเฮฮา 

- ส่งเสริมใหเ้ด็ก
เกิดทักษะการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย การใช้
กล้ามเนื้อมดั
ใหญ่ผ่านการเล่น
จากเครื่องเล่น
สนาม 
- เด็กมีเครื่องเล่น 
สนามที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัยและ 
พัฒนาการ 
-พัฒนาและปรับปรุงสภาพ
ภูม ิ
ทัศน์โดยรอบ 
สนามเด็กเล่น 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กเกิด
ทักษะการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย การ
ใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญผ่่าน
การเล่นจาก
เครื่องเล่น
สนาม  
-เด็กมีเครื่อง
เล่นสนามที่
ปลอดภัย 
เหมาะสมกับ
วัย และ
พัฒนาการ 
-มีสภาพภมูิ
ทัศน์โดยรอบ
สนามเด็กเล่น
ที่เหมาะสม
และสวยงาม 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 2 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 8 ของหลักสตูร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่
ตัวบ่งช้ีที1่,2,3ประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่
4 ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที2่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 81.57
มฐ.ที่ 8 ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ , ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ร้อยละ 82.42ระดับดเีลิศและตัว
บ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 4
ระดับดี  การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1  

 0 0 - นางสมพร 
อุทรักษ ์



 
 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,3 ประกันคุณภาพฯ 

ระดับดีและตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

     

4 กิจกรรม
ดนตรสีรรีะ 

- เพื่อจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรูส้ าหรับ
เด็ก โดยใช้ดนตรี
เป็นสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู ้
- เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังการ
มี สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่
ด ี
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับ
การจัด
ประสบการณ์
การเรยีนรู้
ส าหรับเด็ก 
โดยใช้ดนตรี
เป็นสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู ้
- เด็กมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ที่ดี 
 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 3 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 4 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่
ตัวบ่งช้ีที1่,2,3ประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
81.57 มฐ.ที3่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
83.53 มฐ.ที4่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ , ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ร้อยละ 82.42ระดับดเีลิศและตัว
บ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 5
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 

 2,000    1,449 - นางสมพร 
อุทรักษ ์



 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่
5 ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,3 ประกันคุณภาพฯ 

 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีและตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

     

5 กิจกรรมหนู
น้อยรัก
สุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังการ
มีสุขนิสยั  
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี
 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กมีสุข
นิสัยสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตที่ด ี
 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 1 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 6 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่
ตัวบ่งช้ีที1่ประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
85.49 มฐ.ที1่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที6่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ การประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1  

 20,635 20,490 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด 
19 ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้งบในกิจกรรม
นี้จ านวนมาก
จึงน างบ
สมรรถภาพ
ทางวิชาการที่
ปีนี้ยกเลิกการ
จัดกิจกรรมมา
สมทบ 

นางสมพร 
อุทรักษ ์

 



 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,3 ประกันคุณภาพฯ 

ระดับดีและตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

     

6 กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

- เพื่อจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 
- เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
- เพื่อเปิดโอกาส
ให้เดก็ไดเ้รยีนรู้
จากประสบการณ์
ตรง ได้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง 
แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
- มีโครงงาน  2  
เรื่อง : ช้ัน  : ปี 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้
แบบโครงงาน 
- เด็กไดร้ับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ทางการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
- เดก็ได้เรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
ตรง ได้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง 
แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
- มีโครงงาน  
2เรื่อง : ช้ัน : ปี 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 9 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 10 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 12 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่
ตัวบ่งช้ีที1่, 3,4 
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
77.38 มฐ.ที9่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 79.34
มฐ.ที่ 10 ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 75.42
มฐ.ที่ 12 ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ , ตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ และ ตัว
บ่งช้ีที่ 4 ร้อยละ 77.38ระดับดี 
การประกันคุณภาพฯ 
 

 16,260    15,956 - นางสมพร 
อุทรักษ ์



 
 
 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

     - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่
6 ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,2,3 ประกันคุณภาพฯ 

- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 6
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับด,ีตัวบ่งช้ีที่ 2 ระดับดีเลิศ 
และตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 

     

7 กิจกรรมหนู
น้อยรักการ
อ่าน 

- เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังนิสยั
รักการอ่าน 
- เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
แก้ปัญหาเด็กไม่
ชอบหนังสือ  
อ่าน - เขียนไม่
คล่อง ในอนาคต 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับ
การส่งเสริม
และปลูกฝัง
นิสัยรักการ
อ่าน 
- เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
แก้ปัญหาเด็ก
ไม่ชอบ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดีมฐ.ที่ 9 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับ
ดี มฐ.ที่ 10 ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที1่ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.85  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
77.38 มฐ.ที9่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 79.34
มฐ.ที่ 10 ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ  

 12,600 12,597 - นางสมพร 
อุทรักษ ์



 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

    หนังสือ  อ่าน 
- เขียนไม่
คล่อง ใน
อนาคต 

ตัวบ่งช้ีที ่2 ,4 ประกัน
คุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่
5 ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่
1,3 ประกันคุณภาพฯ 

82.42 ระดับดเีลิศ และ ตัวบ่งช้ี
ที่ 4 ร้อยละ 77.38ระดับดี การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 5
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดี และตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับดี
เลิศ การประกันคุณภาพฯ 

     



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรม : - 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อท่ี 

                                           มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

                                           ของผู้เรียน   

                                           ประเด็นพิจารณา ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

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

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....1...... : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....5...... : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ..1.. : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ..5. : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ …1…  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 

                                                                คุณภาพได้มาตรฐาน  และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                            

                          ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                       

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 

  

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเม่ือ ..มีนาคม 2563....               เสร็จสิ้นเมื่อ ....สิงหาคม 2563.... 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .....6,000..... บาท 



          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...6,000....บาท 

          2.2   รายรับจาก  ............-.............. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ......5,957.......บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน…43……บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-ประเมิน -แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

 4.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 4.2  ครูผู้สอนมีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาสามารถน าไปใช้พัฒนาออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

.......คิดเป็นร้อยละ  90........................................................................................................................................  

6. จุดเด่นของโครงการ 

...........ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 นอกจากนี้ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังให้ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองเป็นอย่างดีอีกด้วย............................... 
 



7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

............กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของตนเอง
ให้มีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  บริบทของสถานศึกษา และเหตุการณ์ในปัจจุบัน.............. 
 8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

................ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดการเรียนการสอน และบริบทของ
สถานศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ................................................. 
 

                                                             ลงชื่อ ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
มีความ
ทันสมัย และ 
ส่งเสริม 
พัฒนา 
และออกแบบ
กระบวนการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
และสนองตอบ
ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน
มีเอกสาร
ประกอบ
หลักสูตร
สถานศึกษา  

ครูผู้สอนทุก

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ พัฒนา

ปรับปรุง

หลักสูตรและ

เอกสาร

ประกอบ

หลักสูตร

สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 
2563  มีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
จ านวน 1 เล่ม  
และ 
เอกสารประกอบ
หลักสูตรของแต่
ละกลุ่มสาระ    
จ านวน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
รวม 18 เล่ม 

มีนาคม  
2563  
– 

สิงหาคม 
2563 

6,000 5,957 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมร

ควร
ปรับปรุง

หลักสูตรให้
สอดคล้อง
กับนโยบาย

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน          

           ประเด็นพิจารณาที่  ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

            ประเด็นพิจารณาที่  ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 

            ประเด็นพิจาณาที่  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

            ประเด็นพิจารณาที่  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

             ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

             ประเด็นพิจาณาที่  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

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

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....4...... : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

                                              มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ……4….. : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

                                                      มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ …3……  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ 

                                                                   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มแผนงาน : บริการงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 



ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ....มีนาคม 2563...               เสร็จสิ้นเมื่อ .....มีนาคม 2564....... 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .....60,000.... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....60,000....บาท 

          2.2   รายรับจาก  ..................-............................ บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ....60,037.......บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                              จ่ายเกินงบ         จ านวน……37……บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-การจัดหา พัฒนาและผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

-บันทึกการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 

ครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 

- การประเมินผลด้วยข้อสอบ
ปลายปีของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1 – 2   

แบบทดสอบจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้สอน และครูประจ าชั้น 

- การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
O-NET ระดับชั้นป.6  
และ ม.3 
 

แบบทดสอบจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 



4.  ผลที่ได้รับ 

ครูผู้สอนจ ำนวน  9 คน  จัดหำ พัฒนำ และผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เพียงพอแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน  
ในกำรประเมินผลด้วยข้อสอบปลำยปีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ไม่สำมำรถประเมินผลได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด 19)  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ที่เข้ำรับกำรประเมินกำรทดสอบ
ระดับชำติ  (O-Net)  ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กลุ่มสำระกำเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

...............คิดเป็นร้อยละ  80 .........................................................................................................................  
6. จุดเด่นของโครงการ 

.................นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีครูผู้สอนช่วยดึงความสามารถของนักเรียน
ออกมา  และสนับสนุนให้นักเรียนฝึกฝน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการฝึกซ้อม โดยครูเป็นผู้จัดหา พัฒนา ผลิต
สื่อการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และผลการประเมินระดับชาติ ( O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ........ 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

.................กิจกรรมสอนซ่อมนักเรียนอ่อน สอนเสริมนักเรียนเก่ง  ผู้สอนควรให้เวลากับนักเรียนอ่อนให้มาก 
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความรู้ของนักเรียน .................. 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

.......ในการจัดหา พัฒนาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอน  ผู้สอนควรค านึงถึงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดท า และ
สามารถน ามาใช้ได้จริง โดยเนื้อหาของสื่อควรตรงกับระดับชั้นของผู้เรียนด้วย........................................... 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑฺ.) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะชา้ง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอน  
กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา   
ปีที่ 1-3 

-เพ่ือจัดหา 
พัฒนาและ
ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ  
และเพียงพอ
แก่ผู้เรียน 
 

ครูผู้สอน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูผู้สอน
จัดหา พัฒนา
และผลิตสื่อ
การเรียนการ
สอนเพียงพอ
แก่ผู้เรียน-   

 

ร้อยละ  80 

 

 

ในปีการศึกษา 
2563  แต่ละ
ห้องเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ  เพียงพอ
ต่อจ านวนของ
ผู้เรียน   

 60,000 60,037 - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 

 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอน  
กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา   
ปีที่ 1-3 

2. เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในการ
ประเมิน
ระดับต่าง ๆ 
ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-2 

-  3  กลุ่ม
สาระฯที่
ประเมินผล
ด้วยข้อสอบ
ปลายปี สูง
กว่าปีที่ผ่าน
มา 
 

3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 
2563  เนื่องด้วย
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid19) 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินผลด้วย
ข้อสอบปลายปี 

- 60,000 60,037 - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอน  
กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา   
ปีที่ 1-3 

2. เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในการ
ประเมิน
ระดับต่าง ๆ 
ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

นักเรียน
ระดบัชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

-  2  ของ  4   
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เข้า
รับการ
ประเมินการ
ทดสอบ
ระดับชาติ   
(O-Net)  ของ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่  3 เพ่ิมข้ึน
หรือสูงกว่า
ระดับประเทศ 

2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  O-NET 
ระดับชัน้ ม.3  
คะแนนเฉลีย่ 
  -  ภาษาไทย สูง
กว่าระดับประเทศ 
  -  คณิตศาสตร ์ ต่ า
กว่ระดับประเทศ 
  -วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูงกว่า
ระดับประเทศ 
   - ภาษาอังกฤษ  
ต่ ากว่าระดับประเทศ 

- 60,000 60,037 - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ (การผลิตสื่อการเรียนการสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมสอนซ่อมนักเรียนอ่อน สอนเสริมนักเรียนเก่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 
                                           มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ               
           ประเด็นพิจารณาที่  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน 
                                            ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 
 ........................................................................................................... 
สสนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....2...... : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ……2….. :  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ   
                                                       ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ …2……  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม           
                                                                    ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ …4……  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 
                                                                    วชิาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ..มีนาคม 2563....               เสร็จสิ้นเมื่อ ....เมษายน 2564.... 

              ตามก าหนดเวลา            ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .....48,000..... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...5,000....บาท 

          2.2   รายรับจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง  ..........43,000.............. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ...........43,000.......บาท 

                    



   สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน…5,000……บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมลู/ผู้ให้ข้อมูล 

-ประเมินจากผลการแข่งขัน 
-แบบสรุปผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนแต่ละ
ระดับ 

-เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-บริหารวิชาการ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 
   นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็นกลุ่ม   
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 
.......คิดเป็นร้อยละ  50...................................................................................................... .................................. 
6. จุดเด่นของโครงการ 

..........นักเรียนได้รับการพัฒนา และการฝึกทักษะการคิด  การวางแผน  การท างานเป็นกลุ่ม และในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียนและแต่ละรายวิชา ครูได้ส่งเสริมนักเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง
.....................................................................................................................................................................  
7.  จุดที่ควรพฒันาของโครงการ 

..........................-............................................................................................................................. .............. 
 8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

................ครูผู้สอนควรหาเวทีให้กับนักเรียนเรียนรวมที่มีความสามารถให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงออก
ซึ่งความสามารถของนักเรียน หากมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน......................... 
 

                                                             ลงชื่อ ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-เพ่ือพัฒนา 
และฝึกทักษะ
การคิด การ
วางแผน การ
ท างานเปน็
กลุ่ม  ให้กับ
นักเรียนเรียน
รวมกลุ่ม
สนใจการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระ 

นักเรียนเรียน
รวม 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่  1 – ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่  3  
กลุ่มสนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 

นักเรียนเรียน
รวมได้เข้า
ร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 

ร้อยละ  70 นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและฝึก
ทักษะการคิด  

การวางแผน การ
ท างานเป็นกลุ่ม 
ในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

48,000 43,000  นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-นักเรียนเรียน

รวมเป็นตัวแทน
สพป.ชร.เขต  3  
เข้าร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลป 
หัตถกรรม
นักเรียน  
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

นักเรียนเรียน
รวม 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่  1 –  
ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่  3  
 

นักเรียนเรียน
รวมได้เข้า
ร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 

อย่างน้อย 3 ทีม ไมไ่ด้ด าเนินการ
เพราะได้มีการ
ประกาศยกเลิก
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

48,000 43,000 - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อท่ี 
                                           มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ               
           ประเด็นพิจารณาที่  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน 
                                            ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 
 ........................................................................................................... 
สสนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....2...... : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ……2….. :  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ   
                                                       ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ …2……  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม           
                                                                    ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ …4……  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 
                                                                    วชิาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมือ่ ..มีนาคม 2563....               เสร็จสิ้นเมื่อ ....เมษายน 2564.... 

              ตามก าหนดเวลา            ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .....9,000..... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...9,000....บาท 

          2.2   รายรับจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง  ..........-.............. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ...........-.......บาท 

                    



   สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน…9,000……บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-ประเมินจากผลการแข่งขัน 
-แบบสรุปผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

-เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-บริหารวิชาการ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 
   นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  ได้รับการฝึกทักษะการคิด การวางแผน การท างานเป็น
ทีม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 สู่ความเป็นเลิศ  
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 
.......คิดเป็นร้อยละ  50...................................................................................................... .................................. 
6. จุดเด่นของโครงการ 

..........นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการวิชาการ และการฝึกทักษะการคิด  การวางแผน  การท างานเป็นทีม 
และในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียนและแต่ละรายวิชา ครูได้ส่งเสริมนักเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามความสนใจของนักเรียนอย่าง
แท้จริง............................................................................................................ ...................................................... 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

..........................-............................................................................................................................. .............. 
 8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

................ครูผู้สอนควรหาเวทีให้กับนักเรียนเรียนรวมที่มีความสามารถให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงออก
ซึ่งความสามารถของนักเรียน หากมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน......................... 
 

                                                             ลงชื่อ ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-เพ่ือพัฒนา 
และฝึกทักษะ
การคิด การ
วางแผน การ
ท างานเปน็
ทีม  ให้กับ
นักเรียนทุก
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 และ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ท่ีมีความ
สนใจในการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

นักเรียนเป็น
ตัวแทนสพป.
เชียงราย เขต 
3เข้าร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลป 
หัตถกรรม  
นักเรียน  
ปีการศึกษา 
2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

อย่างน้อย 10 
รายการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและฝึก
ทักษะการคิด  

การวางแผน การ
ท างานเป็นทีม ใน
ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

9,000 - - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ในงานศิลปศ
หัตถกรรม
นักเรียน 
 ครั้งที่ 70 
ประจ า 
ปีการศึกษา 
2563 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 และ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ท่ีมีความ
สนใจในการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

นักเรียนเป็น
ตัวแทนสพป.
เชียงราย เขต 
3เข้าร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลป 
หัตถกรรม  
นักเรียน  
ปีการศึกษา 
2563 ระดับ
ภาคเหนือ 

อย่างน้อย 10 
รายการ 

ไมไ่ด้ด าเนินการ
เพราะได้มีการ
ประกาศยกเลิก
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

9,000 - - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : เกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม  ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  และซูโดกุ) 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อท่ี 
                                           มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ               
           ประเด็นพิจารณาที่  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน 
                                            ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 
 ........................................................................................................... 
สสนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....2...... : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ……2….. :  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ   
                                                       ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ …2……  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม           
                                                                    ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                              ข้อที่ …4……  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 
                                                                    วชิาการ  และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ..มีนาคม 2563....               เสร็จสิ้นเมื่อ ....เมษายน 2564.... 

              ตามก าหนดเวลา            ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .....9,000..... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...9,000....บาท 

          2.2   รายรับจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง  ..........-.............. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ...........-.......บาท 

                    



   สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน…9,000……บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-ประเมินจากผลการแข่งขัน 
-แบบสรุปผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

-เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-บริหารวิชาการ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 
   นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ  และฝึกทักษะการคิด การวางแผนทางเกมกีฬาทาง
วิชาการ   
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 
.......คิดเป็นร้อยละ  50................................................................................... ..................................................... 
6. จุดเด่นของโครงการ 

..........นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพ  และการฝึกทักษะการคิด  การวางแผน  
การท างานเป็นทีมทางเกมกีฬาทางวิชาการ   และครูได้ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามความสนใจของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ................ 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

..........................-................................................................................................... ........................................ 
 8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

................ครูผู้สอนควรหาเวทีให้กับนักเรียนเรียนรวมที่มีความสามารถให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงออก
ซึ่งความสามารถของนักเรียน หากมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน......................... 
 

                                                             ลงชื่อ ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม  ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  และซูโดกุ) 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-เพ่ือส่งเสริม
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการ
เรียนรู้ 
พัฒนา
ศักยภาพทาง
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 

นักเรียน 
กลุ่มสนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ 
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 

นักเรียนท่ีมี
ทักษะความเป็น
เลิศดา้น
เกมกีฬาทาง
วิชาการ เป็น
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
งานศิลป 
หัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี  
70  ปีการศึกษา 
2563 

อย่างน้อย  2 ทีม นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและฝึก

ทักษะการเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพ
ทางเกมกีฬาทาง

วิชาการ 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

9,000 - - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม  ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  และซูโดกุ) 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-เพ่ือพัฒนา 
และฝึกทักษะ
การคิด  
การวางแผน 
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ 
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 

นักเรียน 
กลุ่มสนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ 
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 

นักเรียนท่ีมี
ทักษะความเป็น
เลิศดา้น
เกมกีฬาทาง
วิชาการ เป็น
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
งานศิลป 
หัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี  
70  ปีการศึกษา 
2563 

อย่างน้อย  2 ทีม นักเรียนได้รับการ
ฝึกทักษะการคิด  

การวางแผน
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ
เกมกีฬาทาง

วิชาการ 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

9,000 - - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม  ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  และซูโดกุ) 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

-เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
เกมกีฬาทาง
วิชาการ ค าคม  
ครอสเวริ์ด     
เอแม็ท   และ 
ซูโดกุ ในการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ 

นักเรียน 
กลุ่มสนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ 
เกมกีฬาทาง
วิชาการ 

นักเรียนท่ีมี
ทักษะความเป็น
เลิศดา้น
เกมกีฬาทาง
วิชาการ เป็น
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
งานศิลป 
หัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งท่ี  
70  ปีการศึกษา 
2563 

อย่างน้อย  2 ทีม นักเรียนได้รับการ
ฝึกทักษะการคิด  

การวางแผน
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ
เกมกีฬาทาง

วิชาการ 
 

มีนาคม  
2563  
– 

มีนาคม  
2564 

9,000 - - นางสาว
กรรณิการ์  
พิพิทธภัณฑ์ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการ : กจิกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม :  เด็กหัวศิลป ์
แผนงาน/โครงการ : วิชาการ 
 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ กรกฎาคม  ๒5๖3              เสร็จสิ้นเมื่อ    มีนาคม  ๒๕๖4 

  ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน   2๐,0๐๐.00 บาท 

2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  20,0๐๐.00   บาท 

          2.2   รายรับจากเงินอุดหนุน  2๐,0๐๐.00 บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  15,081.00บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

จ่ายพอดีงบ        

จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

  จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน  4,919.00 บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมลู 

-บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม -แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรม บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 

-รายงานผลการประเมินโครงการ -แบบรายงานผลการประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินโครงการ 

-ตรวจผลงานนักเรยีน -แบบตรวจผลงานนักเรยีน ผลงานนักเรียน 

-บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

-แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ีเข้ารว่มแข่งขันทักษะ
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

-บันทึกจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์ งาน
ประตมิากรรมในระดับต่างๆ 

-แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ีได้รบัรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์ งานประตมิากรรมใน
ระดับต่างๆ 

บันทึกจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์ 
งานประติมากรรมในระดับต่างๆ 

 



4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

สูงกว่าเล็กน้อย              สูงกว่ามาก  

 เนื่องจาก....... 

 1.นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์มีการท ากิจกรรม ฝึกฝนทักษะประติมากรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 ๒.นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์มีผลงานประติมากรรมเป็นที่ประจักษ์ จัดแสดงและจ าหน่ายที่ห้อง
แสดงผลงาน 

 3.เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงไม่มีการจัดการแข่งขันใดๆ 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ภาพรวมความส าเร็จคิดเป็น
ร้อยละ 

นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดง  15   คน   ร่วมกิจกรรมศิลปะสาขาทัศนศิลป์ตาม
ถนัด  และความสนใจของแต่ละคนในรูปแบบชุมนุมเด็กหัวศิลป์    

80 

รายงานผลการประเมินโครงการ  2  เล่ม 100 

 นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์โรงเรียนบ้านป่าแดง  มีผลงานทัศนศิลป์เป็นที่ประจักษ์ 80 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรมในระดับต่างๆ 

0 

 นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์โรงเรียนบ้านป่าแดง   ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทัศนศิลป์งานประติมากรรมในระดับต่างๆ 

0 

   

  6. จุดเด่นของโครงการ 

     การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร คณะครู ชุมชน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี 
ผู้ปกครองที่เข้าใจสบละเวลาให้บุตรหลานมาฝึกฝนทั้งเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด  เฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน
ในชุมนุมที่ได้อดทน ทุ่มเท มุ่งมั่น ในการฝึกฝน จนได้ผลส าเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

  - 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 



        ควรมีการให้ขวัญก าลังใจ กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างเหมาะสม กับท่ีได้อดทน ทุ่มเท 
มุ่งม่ัน ในการฝึกฝน ตลอดทั้งปีจนได้ประสบผลส าเร็จ 

 

ลงชื่อ……………………………………………… 

(นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  256๒ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

โครงการ /กิจกรรม  เสริมเด็กหัวศิลป์  
 กลุ่มงาน  วิชาการ 

ท่ี 

ช่ือ
โครงการ

/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับอนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 เด็กหัว
ศิลป์ 

- เพื่อได้เรียนรู้และฝึกฝน
ความรู้ความสามารถด้าน
ประติมากรรมตนเองสนใจ 
- เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกให้เด็กรักศิลปะ
สาขาทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรม 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรู้
ศิลปะสาขาทัศนศิลป์ งาน
ประติมกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

 

นักเรียน
ชุมนุมเด็ก
หัวศิลป์ทุก
คน 

-นักเรียน โรงเรยีนบ้าน
ป่าแดง 15 คน ร่วม
กิจกรรมทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรมตาม ถนัด
และความสนใจของแต่
ละคน ในรูปแบบชุมนุม
เด็กหัวศิลป์ 
-  รายงานผลการ
ประเมินโครงการ  2  
เล่ม  
-นักเรียน ชุมนุมเด็กหัว
ศิลป์ โรงเรียนบ้านป่า
แดง   มีผลงาน
ทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรม เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 
  

-มีนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดง 12 คน ร่วม
กิจกรรมทัศนศิลป์งานประติมากรรมตาม ถนัด
และความสนใจของแต่ละคน ในรูปแบบชุมนุม
เด็กหัวศิลป์ 
- มีรายงานผลการประเมินโครงการ  2  เล่ม  
-นักเรียน ชุมนุมเด็กหัวศิลป์ โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง  มีผลงานงานประติมากรรม เป็นท่ี
ประจักษ์ 
-นักเรียน   
ป.๑-๓ 
 

ร้อยละ 86  20,000.00 15,081.00 เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 
จึงไม่มีการ
จัดการ
แข่งขันใดๆ 

นายยุทธศาสตร์  
อุทรักษ ์



ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที่ 1: จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ สพป .ชร. เขต 3   ที่  1: จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
กลุ่มแผนงาน : วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ   พ้ืนงามและคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 

*********************************************** 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน 
             เริ่มเมื่อ 16 พฤษภาคม  2563                เสรจ็สิ้นเมื่อ   31 มีนาคม 2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน    36,000  บาท 
          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 36,000  บาท 
          2.2   รายรับจาก  -  บาท          
          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   36,034  บาท 
                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                               จ่ายพอดีงบ        
                               จ่ายเกินงบ         จ านวน…………34……………บาท         

          จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 
3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน     

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

1. ซื้ออุปกรณ์กีฬา 
2. พานักกีฬาไปร่วมแข่งขัน
ในระดับภาค, ระดับจังหวัด
เชียงรายและระดับอ าเภอ 

1. อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
2. การพานักกีฬาร่วมแข่งขัน 

1. อุปกรณ์กีฬาที่จัดซื้อ 
2. ภาพถ่าย 

4.  ผลที่ได้รับ 
 4.1 มีอุปกรณ์กีฬาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในปีการศึกษา 2563 
 4.2 น านักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค, ระดับจังหวัดเชียงราย, ระดับอ าเภอและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน 



5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 
 5.1 มีอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอลและตะกร้อไว้ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนตลอด 
ปีการศึกษา 2563  
 5.2 พานักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาระดับจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ, เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ระดับ
ภาคเหนือ, ร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเกาะช้าง 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล 1 รายการ, ตะกร้อชนะเลิศ 
3 รายการ, วอลเลย์บอลชนะเลิศ 3 รายการ, เปตองชนะเลิศ 2 รายการและกรีฑาชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม 3 
ถ้วย 
6. จุดเด่นของโครงการ 
 เป็นโครงการที่ส่งผลถึงการจัดการเรียนการสอนและน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อ
หาประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วย 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
 เป็นโครงการที่ควรด าเนินการต่อเนื่อง เพราะส่งผลต่อการเรียนการสอน  
8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................ ...................................................... 
 
                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                           ( นายอุทิศ  พื้นงาม ) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
กลุ่มงาน วิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.เพ่ือท าให้เวลาว่าง
ของนักเรียนในการ
เที่ยวเตร่น้อยลง 
3.เพ่ือหาตัวแทนของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
แข่งขันระดับต่างๆ 
ต่อไป 

นักเรยีน 
บ้านป่าแดง
ทุกคน 

1.ได้อุปกรณ์

กีฬาใช้สอน

นักเรียน 

2. น า

นักกีฬาร่วม

การแข่งขัน

ระดับต่างๆ 

- พ.ค. 2563 –  
มี.ค.2564 

พ.ค. 2563 –  
มี.ค.2564 

36,000 

   

36,034 

 

-  

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

วอลเลย์บอลหญิงชนะเลิศกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี “เอสโคล่า” ระดับภาคเหนือ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

น านักว่ิงร่วมแข่งขันว่ิงมินิมาราธอนและฟันรัน ในระดับจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

น านักกีฬาวอลเลย์บอลร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : ดนตร ี
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๒ : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๒  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อเพิ่มขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
                                             ข้อที่ ๔  : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ  
                                                            และงานศิลปะ 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
___________________________________________________________________________ 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม 256๓                เสร็จสิ้นเมื่อ 3๐ เมษายน 256๔ 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน  65,140 บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 50,140 บาท 

          2.2   รายรับจากเงินค้างจ่ายปีการศึกษา 2562  15,000 บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  65,000 บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน  140 บาท 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 
วิชาการ 

เจ้าของโครงการ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านดนตรี เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีสุนทรียภาพ มี

จิตใจอ่อนโยน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  สามารถแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง และ
มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

5.1 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี  จ านวน 40 คน มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรี
สากล (วงสตริง) คิดเป็นร้อยละ 82.20  
 5.2 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ได้รับโอกาสในการ
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดนตรีวงดุริยางค์ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และวงดนตรี
สากล (วงสตริง) คิดเป็นร้อยละ 76.84 
 5.3 นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี มีลักษณะนิสัย 
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี คิดเป็นร้อยละ 74.62 
 5.4 ชุดดุริยางค์และเครื่องดนตรีโรงเรียนบ้านป่าแดง มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 92.48 
6. จุดเด่นของโครงการ 

การพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านทักษะดนตรีของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้าง ความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ซึ่งยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็น
ทีม  

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 - 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ การบรรเลงดนตรีไปสู่ระดับ 

ที่สูงขึ้น 

                                                                                   ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                                             (นายพลกฤต  ศรีนันตา) 

                                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเสริมหลักสูตรกจิกรรม : ดนตร ี

กลุ่มงาน วิชาการ 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 พัฒนาทักษะ
ดนตร ี

1 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ดนตรีวงดรุิยางค์ 
วงดนตรีพื้นเมือง
ภาคเหนือ และวง
ดนตรสีากล (วง
สตริง) ของ
นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่า
แดง 
 
 
 
 
 
2 เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความรู้ 
ความสามารถ  

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ที่มี
ความสนใจใน
การพัฒนา
ทักษะด้าน
ดนตรีวง
ดุริยางค์ วง
ดนตรีพื้นเมือง
ภาคเหนือ และ
วงดนตรีสากล 
(วงสตริง) 
จ านวน 40 
คน 

1 นักเรียนในโรงเรยีน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจในการพัฒนา
ทักษะด้านดนตร ี
จ านวน 40 คน มี
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ การบรรเลง
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 
วงดนตรีพื้นเมือง
ภาคเหนือ และวง
ดนตรสีากล(วงสตริง)  
 
 
 
 
2 นักเรียนในโรงเรยีน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจในการพัฒนา
ทักษะด้านดนตร ีได้รับ
โอกาสในการ 

ร้อยละ 70 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 

1 นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ที่มีความสนใจในการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดนตร ีจ านวน 40 
คน มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ วงดนตรี
พื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล 
(วงสตริง) คิดเป็น
ร้อยละ 82.20  
 
2 นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ที่มีความสนใจในการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดนตร ีได้รับโอกาส 

1 กรกฎาคม 
256๓  

–  
 31 มีนาคม 

256๔ 

65,140 65,000 - นายพลกฤต  
ศรีนันตา 

2 จัดหาและ
ซ่อมแซม
เครื่องดนตร ี

 



 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  และทักษะด้าน
ดนตรี วงดุรยิางค์ 
วงดนตรีพื้นเมือง
ภาคเหนือ และวง
ดนตรสีากล (วง
สตริง) 
 
 
 
 
3 เพื่อสรา้ง
ลักษณะนสิัยที่พึง
ประสงค์ ให้แก่
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ดนตรสีากล ให้มี
ระเบียบวินยั รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีความ
สามัคคี และการ  

 แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะด้านดนตรีวง
ดุริยางค์ วงดนตรี
พื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล (วง
สตริง) มากยิ่งข้ึน   
 
 
 
3 นักเรียนในโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มีความ
สนใจ ในการพัฒนา
ทั กษะด้ านดนตรี  มี
ลักษณะนิสัย ความมี
ระ เบียบวินัย  ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ  ค ว า ม
สามัคคี และการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  ที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ภ า พ
ทั ก ษะ ก า ร บ ร ร เ ล ง
เครื่องดนตรีสากล 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในการแสดงออกถึง
ความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะด้านดนตรีวง
ดุริยางค์ วงดนตรี
พื้นเมืองภาคเหนือ 
และวงดนตรีสากล 
(วงสตริง) คิดเป็น
ร้อยละ 76.84 
 
3 นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ที่มีความสนใจในการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดนตร ีมีลักษณะ
นิสัย ความมรีะเบียบ
วินัย ความ
รับผิดชอบ ความ
สามัคคี และการเป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ 
74.62 
 

     



 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  เป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี    
 
4 เพื่อจัดหาชุด
ดุริยางค์และ
ซ่อมแซมบ ารุง
เครื่องดนตร ี
 
5 เพื่อให้บริการ
ด้านดนตรีแก่
ชุมชนในโอกาส
ต่างๆ 

 4 ชุ ด ดุ ริ ย า ง ค์ แ ล ะ
เครื่องดนตรีโรงเรียน
บ้านป่าแดง มีสภาพที่
ดี พร้อมใช้งาน 

ร้อยละ 90 4 ชุดดุรยิางค์และ
เครื่องดนตรีโรงเรียน
บ้านป่าแดง มีสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน คิด
เป็นร้อยละ 92.48 

     

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 







 

 

 



 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : บูรณาการนาฏศิลป์ 

แผนงาน/โครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน 
                 เริ่มเมื่อ เริ่มเมื่อ  กรกฎาคม     เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน  2564 
               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน   20,000 บาท 
          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 20,000    บาท 
          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          
          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 20,000  บาท 
                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                              จ่ายพอดีงบ        
                              จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 
3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นการเตรียมการ (P) 
- น าเสนอโครงการบูรณาการนาฏศิลป์ 
- จัดหา/ประสานงานติดต่อวิทยากร 

แหล่งเรียนรู้ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง 

และ บุคลากรทุกคนรับทราบ 

 
กรกฎาคม 2563 

 
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ 
 

2 ด าเนินการตามแผน (D) 
   -    รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ ความ     
        ถนัดด้านนาฎศิลป์เข้าร่วมโครงการ 

- ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์และในตอน
เย็นหลังเลิกเรียนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์
จนถึงวันศุกร ์และในเวลาว่าง 

 
กรกฎาคม 2563 
ไปจนถึงเมษายน

2564 
 
 
 

 
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์  
 

3  การนิเทศก ากับติดตาม (C)   
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ 



- คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
นาฏศิลป์ที่โดดเด่น ไปแสดง
ความสามารถในงานและโอกาสต่าง ๆ 
ของโรงเรียน และหน่วยงานองค์กร
อ่ืนๆ  

- ติดตาม / ประเมินผล 

ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2564 

4 สรุปและประเมินผล (A) 
- สรุปรายงานผล 

 

 
ภาคเรียนที่ 2        

ปีการศึกษา 2563 

 
นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์  

 
4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              
                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  
 เนื่องจาก 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการนาฏศิลป์  สามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมี
ประสบการณ์ตรงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน จากการไปแสดงนาฏศิลป์ในงานต่างๆในชุมชน 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (คิดจากค่าเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้)นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการนาฏศิลป์ ร้อยละ 80  ได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
6. จุดเด่นของโครงการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านนาฏศิลป์และประสบการณ์ตรงจากการไปแสดงนาฏศิลป์ในชุมชน 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนและครูมีสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และสาระการ 
  เรียนรู้อื่นๆ   
4.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
 - นักเรียนในโครงการมีจ านวนมาก และมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันตามระดับชั้น ไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้  
             พร้อมกันทั้งหมด 
          - เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า - โควิด 19 ท าให้มีปัญหาเรื่อง 
            ความแออัดของห้องเรียน จึงต้องแยกสอนเป็น 2 ระดับ ท าให้ครูดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง นักเรียนเรียน 
            ได้ไม่เต็มที ่
8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 - เพ่ิมเวลาเรียนรู้ให้มากข้ึน โดยการสอนซ่อมเสริมเมื่อมีเวลาว่าง โดยใช้กิจกรรมพี่สอนน้อง  



 
 
                                                             ลงชื่อ      
                                                                        (นางพิมพวรรณ   รวมจิตต์) 
                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการนาฏศิลป์  
กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 บูรณาการ
นาฏศิลป ์
 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้  ทักษะ
กระบวนการด้านการ
แสดงออกด้าน
นาฏศิลปต์ามความ
ถนัดและสนใจตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
 

นักเรียน
หญิง   
ช้ัน ป.4 - 
ม. 3 

นักเรียนมีความ
สนใจและ
กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ และมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง
หลากหลาย และ
สามารถน าวิธีการ
เรียนรู้ ไปใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได ้

นักเรียนหญิงช้ัน 
ป.4 – ม.3  ได้
เข้าร่วมโครงการ
บูรณาการ
นาฏศิลป์   

นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้  ทักษะ
กระบวนการด้าน
การแสดงออกด้าน
นาฏศิลปต์ามความ
ถนัดและสนใจ ตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
 

 20,000 20,000 - นางพิมพวรรณ   
รวมจิตต์  
 

  2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านนาฏศลิป์สามารถ
น าความรู้
ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 เกิดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และนักเรียน
สามารถน าความรู้
ความสามารถไป
เผยแพรต่่อ
สาธารณชน 

 นักเรียนสามารถ
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมไทยด้าน
นาฏศิลปส์ามารถน า
ความรู้ความสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3.มีสื่อประกอบใน
การจัดการเรยีนการ
สอนดนตรี นาฏศิลป ์
และสาระการเรียนรู้
อื่นๆ   
 

   นักเรียนและครมูีสื่อ
ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอน
ดนตรี นาฏศิลป์ 
และสาระการเรียนรู้
อื่นๆ   

     

  4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนรูจ้ักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและยาเสพ
ติด 
 
 

 เกิดความ
ร่วมมือกัน
ระหว่างครู  
นักเรียน  
ผู้ปกครอง 
ชุมชนและ
องค์กรต่าง ๆ 

 นักเรียนรูจ้ักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและยาเสพ
ติด                         

     



ภาพกิจกรรมนาฏศิลป์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ :  กิจกรรมนักบินน้อย 
แผนงาน/โครงการ …..บริหารงานวิชาการ…  

 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน 
             เริ่มเมื่อ ....... มีนาคม 2563......               เสรจ็สิ้นเมื่อ ..... เมษายน 2564...... 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ......5,000.......................... บาท 
          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ......... 5,000................บาท 
          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          
          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ................ 5,000.......................บาท 
                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                             จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 
3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-  ผลของการเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

- งานวิชาการ  

 
4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  
 เนื่องจาก 
 ............... เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงไม่มีการจัดการแข่งขันใดๆ จึงท าให้วัตถุประสงค์เพ่ือ
ค้นหาเด็กเก่งด้านอากาศยานได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ นั้น ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่จัดท าไว้............................................... 



5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 
 .....ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ…80....................................... 
6. จุดเด่นของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
 นักเรียนยังขาดทักษะในด้านต่างๆเก่ียวกับเครื่องบินพลังยาง 
8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 วัสดุในการฝึกเป็นวัสดุสิ้นเปลือง จึงต้องมีการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม 
 
 
 
                                                             ลงชื่อ        
                                                                       (นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์) 
                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม……นักบินน้อย……….. 
กลุ่มงาน …บริหารงานวิชาการ… 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชีวั้ด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 กิจกรรม
นักบินน้อย 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เกี่ยวกับเครื่องบินพลังยาง  
 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก 
เห็นความ 
ส าคัญของการน าสื่อ
เครื่องบินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบูรณา
การในสาระการเรียนรู้ที่
หลากหลายได้อย่างมีคณุค่า     
 

นักเรียนป.4-
6 และ 
นักเรียนม.1-
3 ที่สนใจใน
ชุมนุมนักบิน
น้อย 

1. การพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เกี่ยวกับเครื่องบิน
พลังยาง 
2. การตระหนักได้
เห็นความส าคัญ 
ของการน าสื่อเครื่อง 
บินไปใช้ในการพฒั 
นาคุณภาพการศึก 
ษาและบูรณาการใน
สาระการเรียนรู ้
ที่หลากหลายได้
อย่างมีคุณค่า 
3. การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของ
นักเรียนด้านการ
เรียนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้นด้วย 
ความรู้ด้านหลักการ 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนได้
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
เกี่ยวกับเครื่องบินพลัง
ยาง 
2. นักเรียนเห็นความ 
ส าคัญของการน าสื่อ
เครื่องบินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการ
ในสาระการเรยีนรู้ที่
หลากหลายได้อย่างมี
คุณค่า 
 

 5,000 5,000 เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
โควิด 19 จึงไม่
มีการจัดการ
แข่งขันใดๆ 

นายวิระวัฒน์  
โชติพงษ ์



 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

        
3. เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถของนักเรียน
ด้านการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ความรู้ด้านหลักการ
พลศาสตร ์
 
 
4. เพื่อพัฒนาทักษะความคดิ
อย่างเป็นระบบให้แก่
นักเรียน ให้นักเรยีนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
โลกเทคโนโลยียุคใหม่ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้
พื้นฐานทางด้านเครื่องบิน
เป็นเครื่องมือ 
 

 พลศาสตร ์
3. การพัฒนา
ทักษะความ 
สามารถของ
นักเรียนด้านการ
เรียนให้มีประ 
สิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยความรูด้้าน
หลักการพลศาสตร ์
4. การพัฒนา
ทักษะความคิด
อย่างเป็นระบบ
ให้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนได้มโีอกาส
พัฒนาตนเองให้
ทันต่อโลก
เทคโนโลยียุคใหม่
ในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เครื่องบินเป็น
เครื่องมือ 

  
3. นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะความสามารถของ
นักเรียนด้านการเรียนให้
มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้นด้วยความรู้
ด้านหลักการพลศาสตร ์
 
 
4. นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะความคิดอย่างเป็น
ระบบให้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนได้มโีอกาส
พัฒนาตนเองให้ทันต่อ
โลกเทคโนโลยียุคใหม่ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้าน
เครื่องบินเป็นเครื่องมือ 

     

 



 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  5. เพื่อค้นหาเด็กเก่งด้าน
อากาศยานได้มีโอกาสเป็น
ตัวแทนโรงเรยีน ไปแข่งขัน
เครื่องบิน     พลังยาง ใน
ระดับเขตพื้นท่ี ระดบัจังหวัด 
และ ระดับ สพฐ. 

 5. การได้มโีอกาส
เป็นตัวแทน
โรงเรียน ไป
แข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ในระดับ 
กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ี 
ระดับจังหวดั และ 
ระดับ สพฐ. 

 5. นักเรียนไมไ่ดม้ี
โอกาสแข่งขันเครื่องบิน
พลังยางในการแข่งขัน
ทุกรายการ เนื่องจากมี
การยกเลิกการแข่งขัน
เพราะการแพร่ระบาด
ของการติดเช้ือของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

     

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์ 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ              
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ :  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๓ : การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน  
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

: ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมเกียรติ  สาคร 
ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๓                เสร็จสิ นเมือ่ มีนาคม ๒๕๖๔ 

               ตามก้าหนดเวลา             ก่อนก้าหนดเวลา             หลังก้าหนดเวลา 

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้านวน  ๕,๐๐๐ บาท 

          ๒.๑   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๕,๐๐๐  บาท 

          ๒.๒   รายรับจาก  - บาท          

          ๒.๓   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)           ๕,๐๐๐ บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จา่ยพอดีงบ        

                              จา่ยเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                              จา่ยน้อยกว่างบ   จ้านวน……………….………บาท 

 

 

 



๓. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
-การนิเทศก้ากับติดตาม 

-การบันทึกผลการท้างาน 

-แบบนิเทศก้ากับติดตาม 
-แบบการประเมินผลการ
ท้างาน 

การด้าเนินกิจกรรม 

 

๔.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางหุ่นยนต์
สมองกลและคอมพิวเตอร์ และการวางแผนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๕.  ประเมินความส้าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ้านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี ความส้าเร็จที่ตั งไว้) 

  เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะมีความสนใจ
ในด้านเกมกีฬาทางวิชาการ จ้านวน ๑๒ คนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ นคิดร้อยละ ๘๐ 

  เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะมีความสนใจ
ในด้านเกมกีฬาทางวิชาการ จ้านวน ๑๒ คนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ นคิดร้อยละ ๘๐ 

 ๖. จุดเด่นของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะทางวิชาการ สามารถน้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 

๗.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 สิ่งที่ควรพัฒนาของโครงการคือการส่งเสริมในการแข่งขันเพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และการ
น้าเสนอผลงาน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนการเป็นแบบอย่งที่ดีให้กับบุคคลที่มีความสนใจ 

๘.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งต่อไป 

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                       ( นายสมเกียรติ     สาคร  ) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมกิจกรรมหุน่ยนต์สมองกลและคอมพวิเตอร์ 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๑ โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
กิจกรรมกิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกล
และคอมพิวเตอร ์

๑ เพื่อส่งเสริม
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการเรยีนรู้ 
พัฒนาศักยภาพ
ทางเกมกีฬาทาง
วิชาการ 
๒ เพื่อพัฒนาและ
ฝึกทักษะการคดิ 
การวางแผน ให้กับ
นักเรียนกลุม่สนใจ
ทางด้านการ
พัฒนาทักษะ การ
สร้างหุ่นยนต์สมอง
กลและ
คอมพิวเตอร์
ระดับชั น ป. ๔ – 
ม. ๓ สู่ความเป็น
เลิศ 
๓ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได ้

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงท่ีมี
ความสนใจ
จ้านวน ๑๒ 
คน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มี
ความสนใจจ้านวน 
๑๒ คนมี
พัฒนาการด้าน
การเรยีนรู้ที่ดีขึ น
คิดร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มี
ความสนใจจ้านวน 
๑๒ คนไดร้ับการ
ส่งเสริมทักษะ
วิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ใน
ความสามารถของ
นักเรียนคิดร้อยละ 
๘๐ 

คิดร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มี
ความสนใจจ้านวน 
๑๒ คนไดร้ับการ
พัฒนา ส่งเสรมิ 
และสามารถ
น้าเสนอ เผยแพร่
ทักษะความสามารถ
ของตนเองให้เป็นท่ี
ประจักษ์ได้สามารถ
น้าไปใช้ได้จริงเมื่อ
ส้าเรจ็การศึกษา 

มีนาคม  
๒๕๖๓- มีนาคม

๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
 

นายสมเกียรติ   
สาคร 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  แสดงออกถึง
ความสามารถใน
ด้านกิจกรรม
หุ่นยนต์สมองกล
และคอมพิวเตอร์ 
ในการแข่งขันงาน
มหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ 
เทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับ
ภาคเหนือ และ
ระดับชาตติ่อไป 

         



ภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม  :  ส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ 

                                              สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง ท่ี  2  :  การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีด 

 ความสามารถในการแข่งขัน 

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : กิจกรรมต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว, นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์ ,นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 2563 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             ปีการศึกษา 2563 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน   8,000    บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  8,000  บาท 

          2.2   รายรับจาก งบเรียนฟรี 15 ปี  8,000  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   8,000  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                             จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

เชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอนร้อยละ 80 
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการแก้ปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน ตลอดจน
มีกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามกายภาพและ
วัยของผู้เรียน 
-  ผู้เรียนร้อยละ 80  ที่มี
ปัญหาด้านการอ่านและการ
เขียนสามารถอ่านออกเขียน
ออก และอ่านคล่องเขียน
คล่อง 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และพัฒนาการแก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียน 
ตลอดจนมีกระบวนการวัดผล
และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนรู้
ของตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ  

 

- ทดสอบ 

- ประเมินผลการอ่านและ
การเขียน 

 

 

 

 

 

 
 

- ทดสอบ 

- ประเมินผลการอ่านและ
การเขียน 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินผลการอ่านและ
การเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินผลการอ่านและ
การเขียน 



- นักเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการอ่านการเขียนตาม
ศักยภาพ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินการคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”  ครูผู้สอนได้
เสริมสร้างทักษะการอ่านเขียนแก่นักเรียน ผ่านทางการจัดการเรียนการสอน  ได้จัดท าแบบฝึกพัฒนาทักษะ
ต่างๆให้แก่นักเรียน รวมถึงการติดตามพัฒนาการของนักเรียนผ่านทางการทดสอบ การวัดและประเมินผล ทั้ง
รายบุคคล รายวิชา และการทดสอบระดับประเทศ 
 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

- ครูผู้สอนร้อยละ  80   จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 
ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามกายภาพและวัยของผู้เรียน 
- ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน สามารถอ่านออกเขียนออก และอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยผล
การประเมินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน เดือนธันวาคม 2563 ของนักเรียนชั้น ป.1-6 
นั้น  ด้านการอ่านออกเสียง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดี    
ด้านการเขียนค า อยู่ในระดับดีมาก และด้านการเขียนรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดี 
-  ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 
ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ  
- ผู้เรียนร้อยละ 80  นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอ่านการเขียนตามศักยภาพ 
  
6. จุดเด่นของโครงการ 

        การพัฒนาทักษะการอ่าน – เขียน แก่นักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อ่านได้ เขียนได้ อ่านคล่องเขียน 
คล่อง และมีทักษะการคิด เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  ช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีสื่อ
การสอนที่เหมาะสม  

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 -  

 



8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

เสนอแนะให้มีกิจกรรมการเรียนรู้พิเศษส าหรับนักเรียนทุกคนให้สามารถใช้เวลาว่างหลังจากการ
ท างานในชั่วโมงแล้วเสร็จ หรือเวลาว่างจากกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางการท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิด ที่เป็น
ในลักษณะเกมทางภาษา การค านวณ และการคิดในแขนงต่างๆ ให้นักเรียนสนุกกับการพัฒนาทักษะที่
ครอบคลุม  

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวธิดา   วงแสงรัศมี)                                                                                      

                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร    กิจกรรม : ส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรม
เสริม
หลักสูตร    
กิจกรรม 
ส่งเสริม
การอ่าน 
(อ่านออก 
อ่านคล่อง 
อ่านเอา
เร่ือง) 

- เพื่อส่งเสริมให้
ครูผูส้อนจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและการ
เขียน 
- เพื่อแก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการ
เขียนของผู้เรียน
รายบุคคล 
-  เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการอ่านการ
เขียนของนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการ
เรียนรู ้

นักเรียน
ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 
1-
มัธยมศึกษ
าปีท่ี 3 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินผล 

 การอ่านและการ 

 เขียน 

นักเรียนทุกคนได้รับกาประเมิน 
การคัดกรอง “ความสามารถการ 
อ่านและการเขียน” ครูผู้สอนได้ 
เสริมสร้างทักษะการอ่านเขยีน 
แก่นักเรียน ผา่นทางการจัด 
การเรียนการสอน  ได้จัดท าแบบ 
ฝึกพัฒนาทักษะต่างๆให้แก ่
นักเรียน รวมถึงการติดตาม 
พัฒนาการของนักเรียนผ่าน 
ทางการทดสอบ การวัดและ 
ประเมินผล ทั้งรายบุคคล  
รายวิชา และการทดสอบ 
ระดับประเทศ  โดยผลการ
ประเมินการคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านและ
การเขียน เดือนธันวาคม 2563 
ของนักเรียนชั้น ป.1-6 นั้น  ด้าน
การอ่านออกเสียง  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละส่วนใหญ ่อยู่ในระดับ ดี
มาก ด้านการอา่นรู้เรื่อง อยู่ใน 

- ครูผู้สอนร้อยละ  80  
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
แก้ปัญหาด้านการอ่านและการ
เขียน ตลอดจนมีกระบวนการ
วัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
กายภาพและวยัของผู้เรียน 
-  ผู้เรียนร้อยละ 80  ที่มีปัญหา
ด้านการอา่นและการเขียน 
สามารถอ่านออกเขยีนออก 
และอ่านคล่องเขียนคล่อง  
เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และพัฒนาการแก้ปญัหาดา้น
การอ่านและการเขียน 
ตลอดจนมีกระบวนการวัดผล
และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตาม 

 8,000    8,000 เสนอแนะให้มี
กิจกรรมการ
เรียนรู้พเิศษ

ส าหรับ
นักเรียนทุก

คนให้สามารถ
ใช้เวลาว่าง
หลังจากการ
ท างานใน
ช่ัวโมงแล้ว
เสร็จ หรือ

เวลาว่างจาก
กิจกรรมต่างๆ 
ผ่านทางการ
ท าแบบฝึก

พัฒนาทักษะ
การคิด ท่ีเป็น 

นางอัมภา 
ตุ่นหนิ้ว, 
นางสาว
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ ,
นางสาวธิดา  
วงแสงรัศมี  



ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

     ระดับ ดี    ด้านการเขียนค า อยู่
ในระดับดีมาก และด้านการ
เขียนรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ด ี
 

ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนรู้ของตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ  
- นักเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการอา่นการเขียนตาม
ศักยภาพ 

   ในลักษณะ
เกมทางภาษา 
การค านวณ 

และการคิดใน
แขนงต่างๆ 
ให้นักเรียน
สนุกกับการ
พัฒนาทักษะ
ที่ครอบคลุม 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

แผนงาน/โครงการ : วิชาการ 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....พฤษภาคม..2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน....2564.................. 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......3,000........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........3,000.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก   ...................-........................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............3,000......................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- การทดสอบ 

- การสังเกต 

- การประเมินผล 

- การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) 

- แบบทดสอบ 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึกผลการเรียนประจ า
รายวิชา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
(ปพ.5) 

- แบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

- รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) 
- งานวัดผลและประเมินผล 

 



4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 เนื่องจาก 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 คือ +8.95 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 คือ -1.4  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ  
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 คือ +8.95 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 คือ -1.4  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ  
6. จุดเด่นของโครงการ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)ดีข้ึน 

- นักเรียนชั้นป.4-ม.3 ได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ยังต่ ากว่าระดับชาติอยู่มาก ดังนั้นครูที่ท าการสอนต้องสรรหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 



8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มงาน วิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชีวั้ด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกา
รได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 กิจกรรม
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
มีสื่อท่ีใช้
ประกอบการเรียนรู้
ในวิชาภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษา 
อังกฤษ 
3. เพื่อยกระดับผล
การทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 เพิ่มขึ้นจากปีการ 
ศึกษา 2562 
 

- นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษ
าปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

- ร้อยละของนัก 
เรียนได้ใช้สื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
วิชาภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับผลการเรียนปาน
กลางขึ้นไป (เกรด 2 
ขึ้นไป) 
- ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 

- นักเรียนร้อย
ละ 80 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 70 

- นักเรียนไดม้ีสื่อท่ีใช้
ประกอบการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ               
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผล
การเรยีนปานกลางขึ้นไป 
(เกรด 2 ขึน้ไป) 
- นักเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้นกว่า
ปีการศึกษา 2562 

 3,000 3,000 - น.ส.สภุาพรรณ  
ยวนมาลัย 
 



ภาพประกอบการจัดท าสื่อ และการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ              
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ :  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๓ : การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน  
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

: ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติกาล ขันเงิน, นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 
ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4 
 

1. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ มีนาคม ๒๕๖3                เสร็จสิ นเมือ่ มีนาคม ๒๕๖4 

               ตามก้าหนดเวลา             ก่อนก้าหนดเวลา             หลังก้าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้านวน  5,000  บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 5,000 บาท 

          2.2   รายรับจาก  - บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)           5,000 บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จา่ยพอดีงบ        

                              จา่ยเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                              จา่ยน้อยกว่างบ   จ้านวน……………….………บาท 

 

 

 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
-การนิเทศก้ากับติดตาม 

-การบันทึกผลการท้างาน 

-แบบนิเทศก้ากับติดตาม 
-แบบการประเมินผลการ
ท้างาน 

การด้าเนินกิจกรรม 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ สามารถน้าเสนอเผยแพร่ทักษะความสามารถของตนเองให้เป็นที่
ประจักษ์ได้สามารถน้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 

5.  ประเมินความส้าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ้านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี ความส้าเร็จที่ตั งไว้) 

  เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจ้านวน 
๒๕ คนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ นคิดร้อยละ ๘๐ 

  เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจ้านวน 
๒๕ คนได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของนักเรียนคิดร้อยละ ๘๐ 

 6. จุดเด่นของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 สิ่งที่ควรพัฒนาของโครงการคือการเสริมเรื่องของทักษะการจัดจ้าหน่ายของสินค้าในสังคมออนไลน์ 
ตลอดจนการส่งเสริม การเป็นแม่ค้าออนไลน์ 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งต่อไป 

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    ( นายทะนงศักดิ์    นวลสะแล ) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมส่งเสริมพฒันาทักษะอาชีพ 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 
1 

 
โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
อาชีพ 

๒.๑ เพื่อให้
นักเรียนท่ีมี
ความสนใจได้
เรียนรู้และ
ปฏิบัติในการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้านอาชีพ
ผ่านกิจกรรม 
๒.๒ เพื่อให้
นักเรียนท่ีมี
ความสนใจ
สามารถน้า
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางด้านอาชีพ
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงท่ีมี
ความสนใจใน
ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพ
จ้านวน ๒๕ 
คน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบา้น
ป่าแดงท่ีมีความสนใจ
ในด้านการส่งเสรมิ
พัฒนาทักษะอาชีพ
จ้านวน ๒๕ คนมี
พัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ทีด่ีขึ นคิดร้อยละ 
๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบา้น
ป่าแดงท่ีมีความสนใจ
ในด้านการส่งเสรมิ
พัฒนาทักษะอาชีพ
จ้านวน ๒๕ คนไดร้ับ
การส่งเสริมทักษะ
วิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ใน
ความสามารถของ
นักเรียนคิดร้อยละ ๘๐ 

คิดร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่มี
ความสนใจในด้าน
การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพ
จ้านวน ๒๕ คน
ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมทักษะด้าน
อาชีพ และ
สามารถน้าเสนอ 
เผยแพร่ทักษะ
ความสามารถของ
ตนเองให้เป็นท่ี
ประจักษ์ได้
สามารถน้าไปใช้ได้
จริงเมื่อส้าเร็จ
การศึกษา 

มีนาคม  
๒๕๖3- มีนาคม

๒๕๖4 

 
5,000 

 
5,000 

 
 

 
นางสาวรัตติกาล 
ขันเงิน 
นายทนงศักดิ์ 
นวลสะแล 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม : พัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดค านวณ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 2  : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีด          
                                                         ความสามารถในการแข่งขัน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ( / )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี  

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เดือน เมษายน 2563 –  เมษายน 2564 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1 เมษายน 2563               เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน   10,000    บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  10,000  บาท 

          2.2   รายรับจาก งบเรียนฟรี 15 ปี  10,000  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   10,000  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

    เชิงปริมาณ 

-  ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีผล
การประเมินความสามารถใน
การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ใช้

สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 

เขียน และการค านวณ 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
-   นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 

- ประเมินความสามารถใน

การอ่านและการเขียน

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-3 
  

- สังเกตการใช้สื่อส่งเสริม

ทักษะการอ่าน เขียน และ

การค านวณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

- ประเมินความสามารถใน

การอ่านและการเขียน

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-3 

 

- แบบรายงานผลการประเมิน

การอ่านการเขียนภาษาไทยของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

- แบบบันทึกผลการเรียนประจ า

รายวิชาคณิตศาสตร์ (ปพ.5) 

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-3 

- แบบสังเกตการใช้สื่อส่งเสริม

ทักษะการอ่าน เขียน และการ

ค านวณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

- แบบรายงานผลการประเมิน

การอ่านการเขียนภาษาไทยของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

- แบบบันทึกผลการเรียนประจ า

รายวิชาคณิตศาสตร์ (ปพ.5) 

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-3 



วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3  ได้ใช้สื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน เขียน และ
การค านวณ 

- สังเกตการใช้สื่อส่งเสริม

ทักษะการอ่าน เขียน และ

การค านวณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- แบบสังเกตการใช้สื่อส่งเสริม

ทักษะการอ่าน เขียน และการ

ค านวณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้านการ
ประเมินการอ่าน เขียน นั้น  สูงกว่าเล็กน้อย ส่วน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไปนั้น ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้    เนื่องจาก มกีารระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)  ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงถูกจ ากัดใน
ช่วงแรก  โดยให้นักเรียนเรียนรู้ทางผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(Distance Learning Television : DLTV)  ระหว่างนั้นได้มีการจัดเตรียมใบงานมอบหมายให้นักเรียนท าด้วย  
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน เขียน และคิดค านวณ   ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมระดับหนึ่งก่อน
เปิดภาคเรียน และสามารถส่งเสริมการอ่านเขียน และคิดค านวณผ่านทางแบบฝึกอ่าน เขียน และคิดค านวณได้
เป็นอย่างดี  

    
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

    เชิงปริมาณ 

-  ร้อยละ 86.63 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ผลการด าเนินงาน 
-  ร้อยละ 68.18 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
-  ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการค านวณ 

    เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 



-   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   จ านวน 75 คน  จากนักเรียนทั้งหมด 110 คน (รวมนักเรียนฝั่งดินด า) 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการค านวณ 

6. จุดเด่นของโครงการ 

        การสร้างสื่อเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและหลากหลาย ให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการอ่าน การเขียน และ
คิดค านวณ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 ควรพัฒนาโครงการด้าน  กระบวนการใช้สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการค านวณ ให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และเน้นทักษะทางการค านวณให้มากข้ึน 

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

โครงการควรต่อยอดการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระพ้ืนฐานยิ่งขึ้น   โดยยุค
ปัจจุบัน ทักษะด้านภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีควรค านึงถึง และพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ให้แก่นักเรียนต่อไป 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวธิดา   วงแสงรัศม)ี                                                                                      

                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร    กิจกรรม : พัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดค านวณ 

กลุ่มงาน แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรม
เสริม
หลักสูตร    
กิจกรรม 
พัฒนาการ
อ่านออก 
เขียนได้
และคิด
ค านวณ 

- เพื่อให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
อ่านออก เขียนได ้
- เพื่อให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
พัฒนาความสามารถ
ด้านการค านวณ 
- เพื่อพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียน และการ
ค านวณที่เหมาะสม
กับนักเรียน      

นักเรียน
ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 
1-3 

- แบบรายงานผลการ
ประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาไทยของ
ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 

- แบบบันทึกผลการ
เรียนประจ ารายวิชา
คณิตศาสตร์ (ปพ.5) 
ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

- แบบสังเกตการใช้สื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน 
เขียน และการค านวณ 
ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 1-3 อ่านออก เขียน

ได้  ไดร้ับการพัฒนา

ความสามารถดา้นการ

ค านวณและได้ใช้สื่อ

ส่งเสริมทักษะการอ่าน 

เขียน และการค านวณที่

เหมาะสมกับนักเรียน        

 
 

- ร้อยละ   86.63   ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-3  มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละ  68.18 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 
2.5 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ 100  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้
ใช้ส่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน 
เขียน และการค านวณ 

 10,000    10,000 โครงการควร
ต่อยอดการ

ส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ ให้
ครอบคลมุทุก

กลุ่มสาระ
พื้นฐานยิ่งขึ้น   

โดยยุค
ปัจจุบัน 

ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ก็เป็นสิ่งส าคญั
ที่ควรค านึงถึง 
และพัฒนา

สมรรถนะด้าน
นี้ให้แก่

นักเรียนต่อไป 

น.ส.ธิดา  
วงแสงรัศม ี
  



ภาพกิจกรรมโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ              
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ :  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๓ : การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน  
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

: ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา  ตุ่นหนิ ว , นายทนงศักดิ์ นวลสะแล 
ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4 
 

1. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ มีนาคม ๒๕๖3               เสร็จสิ นเมื่อ มีนาคม ๒๕๖4 

               ตามก้าหนดเวลา             ก่อนก้าหนดเวลา             หลังก้าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้านวน  3,000 บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 3,000 บาท 

          2.2   รายรับจาก   - บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)            3,000 บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จา่ยพอดีงบ        

                              จา่ยเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                              จา่ยน้อยกว่างบ   จ้านวน……………….………บาท 

 

 

 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
-การนิเทศก้ากับติดตาม 

-การประเมินผล 
-แบบนิเทศก้ากับติดตาม 
-แบบการประเมินผล 

การด้าเนินกิจกรรม 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนที่มีความบกพร่อง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
และสามารถน้าเสนอ เผยแพร่ทักษะความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักรได้ 

5.  ประเมินความส้าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ้านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี ความส้าเร็จที่ตั งไว้) 

 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่พบความบกพร่องจ้านวน ๖๕ คนมีพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ที่ดีขึ นร้อยละ ๘๐  

 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่พบความบกพร่องได้รับการดูแลและให้การช่วยเหลือในทุก 
ๆ ด้านตลอดจนการได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของนักเรียนร้อยละ ๘๐ 

6. จุดเด่นของโครงการ 

 โครงการได้จักกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา ให้มี
พัฒนาการที่ดีขึ น สามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่อง คือการส่งเสริมด้านอาชีพในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือจะสามารถน้าไปประกอบอาชีพเมื่อส้าเร็จการศึกษา 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งต่อไป 

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นายทนงศักดิ์    นวลสะแล) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด้าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน
เด็กพิเศษเรียน
ร่วม 

๑เพื่อให้
ครูผูส้อน
สามารถคัดกรอง
และประเมิน
ความสามารถ
พื นฐานของ
นักเรียนเรียน
ร่วม เพื่อให้
ทราบถึงระดับ
ความสามารถ
และพัฒนาการ
ของแต่ละคน 
๒เพื่อให้
ครูผูส้อนวาง
แผนการจดั
การศึกษา และ
จัดท้าแผนการ
จัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลที ่

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงท่ีพบ
ความ
บกพร่อง 
จ้านวน ๖๕ 
คน 

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่พบ
ความบกพร่อง
จ้านวน ๖๕ คนมี
พัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ทีด่ีขึ นร้อย
ละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงที่พบ
ความบกพร่อง
ได้รับการดูแลและ
ให้การช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้าน 
ตลอดจนการได้รับ
การส่งเสริมทักษะ 

ร้อยละ ๘๐ นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่อง ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 
ตลอดจนการพัฒนา 
ส่งเสริมทักษะด้าน
ต่าง ๆ และสามารถ
น้าเสนอ เผยแพร่
ทักษะความสามารถ
ของตนเองให้เป็นท่ี
ประจักรได ้

มีนาคม 
๒๕๖3 – มีนาคม 

๒๕๖4 

3,000 3,000  นายทนงศักดิ์ 
นวลสะแล 

 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  เหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และ
ความต้องการ
พิเศษของนักเรียน
เรียนร่วมแตล่ะคน 
และเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๓   เพื่อให้
ครูผูส้อนไดจ้ัดท้า
สื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
ต่อพัฒนาการ และ
ความต้องการ
พิเศษของนักเรียน
เรียนร่วมแตล่ะคน 
๔เพื่อเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการของ
โรงเรียนบ้านป่า
แดงในฐานะ
โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรยีน
ร่วม 

 วิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ใน
ความสามารถของ
นักเรียนร้อยละ 
๘๐ 

       



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ : ….โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร.... 

กิจกรรม : ….ศิลป์สร้างสรรค์…. 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ ....1.... : คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่ .....1.2... : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

                 ประเด็นพิจารณาท่ี....2.... : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ ....2.... : กระบวนการบริหารและจัดการ  

                  ประเด็นพิจารณาท่ี  ….๒.๓.... : ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

                                       ............................................................................................... ............สนอง

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ....2.... : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ....2…. :  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ….2…. : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมขีด

 ความสามารถในการแข่งขัน 

                                              ข้อที่ .…4…. : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง 

                                                           วิชาการ  และงานศิลปะ 

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : () โครงการใหม่   (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต ศรีนันตา   นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2536 – เมษายน 2564 

 

 

 



1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .........มีนาคม 2563............               เสร็จสิ้นเมื่อ ..........เมษายน 2564 .............. 

            ()ตามก าหนดเวลา             (    )ก่อนก าหนดเวลา            (    )หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ...........5,000.......บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ......... 5,000.......บาท 

          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ...........3,500.............บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                            (    ) จ่ายพอดีงบ        

                            (    )  จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            ()  จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน………1,500………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

ประเมินจากผลการแข่งขัน รายงานสรุปผลการแข่งขัน 
นายพลกฤต ศรีนันตา 
นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

…………ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ วาดภาพระบายสี หัวข้อวันต้านภัยยาเสพติดโลก ณ 
หอประชุมเทศบาลอ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 รายการ วาดภาพระบายสี หัวข้อวันต้านภัยยาเสพติดโลก ณ หอประชุม
เทศบาลอ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย........ 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

……….ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 20 เพราะการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 

ถูกยกเลิก พร้อมกับรายการแข่งขันนอกเหนือจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 

2563 ที่ตั้งเป้าหมายจะส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 10 รายการถูกยกเลิกเหลือ 2 รายการ ด้วยเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19………  



6. จุดเด่นของโครงการ............นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีพัฒนาการด้าน

ศิลปะท่ีดีขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะต่อไป.………… 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

............การส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาด
ภาพระบายสี นอกเหนือจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ยังมีน้อยเกินจุดประสงค์ ประกอบด้วย
ระยะเวลาของโครงการอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ท าให้
หลายรายการยกเลิกการแข่งขัน...... 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

............ขยายพ้ืนที่การส่งตัวแทนนักเรียนและผลงานนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี จาก
ระดับอ าเภอและจังหวัดสู่ระดับภาคและประเทศ............ 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                       ( นายวันอาสา   ใจภิภักดิ์ ) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม………โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ศิลป์สร้างสรรค์………….. 
กลุ่มงาน ……วิชาการ…… 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร/ศิลป์
สร้างสรรค ์

เพื่อพัฒนา ฝึก
ทักษะการคิด 
การวางแผน การ
ท างานเป็นทีม 
ให้กับนักเรียน 
กลุ่มที่สนใจ ทาง 
ด้านการพัฒนา
ทักษะ ทาง
วิชาการสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นักเรียน กลุม่
ที่สนใจ ทาง 
ด้านการ
พัฒนาทักษะ 
ทางวิชาการ
สาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 
15 คน 

1. นักเรียนเรยีน
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่มีความสนใจใน
การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ
จ านวน 15 คน  
2. นักเรียนท่ีมี
ทักษะความเป็น 
 เลิศกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 

1. นักเรียนเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ความสนใจในการ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็น
เลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ จ านวน 
15 คน  เข้าร่วมการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 70 ปี
การศึกษา 2563 
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไดร้ับรางวลั 

-รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 รายการ 
วาดภาพระบายสี 
หัวข้อวันต้านภัยยา
เสพติดโลก ณ 
หอประชุมเทศบาล
อ าเภอแม่สาย 
อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 
-รางวัลชมเชยอันดับ 
2 รายการ วาดภาพ
ระบายสี หัวข้อวัน
ต้านภัยยาเสพติด
โลก ณ หอประชุม
เทศบาลอ าเภอแม่  

มีนาคม 2563 
– เมษายน 
2564 

5,000 3,500 
 

การส่งตัวแทน
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 - มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีความ
สนใจในการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
เข้าร่วมการ
แข่งขันประกวด
วาดภาพระบาย
สี  

นายพลกฤต  
ศรีนันตา 
นายวันอาสา  
ใจภิภักดิ ์



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

    อย่างน้อย 10  
รายการ เป็นตัวแทน
นักเรียนกลุม่เครือ 
ข่ายพัฒนาการศึก 
ษาเกาะช้างเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 70 ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ระดับเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  
3. ได้รับรางวัลใน
การร่วมแข่งขันวาด
ภาพระบายสี นอก 
เหนือจากรายการ
แข่งขันงานศิลปะ 
หัตถกรรมนักเรยีน 
 

จากการแข่งขัน และ
มีจ านวน 3 รายการ
แข่งขัน ได้เป็น
ตัวแทนเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  เข้า
ร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  70  
ปีการศึกา 2563 
ระดับภาคเหนือ 
2. ได้รับรางวัลในการ
ร่วมแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี 
นอกเหนือจาก
รายการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

สาย อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 

   นอกเหนือจาก
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ยังมี
น้อยเกิน
จุดประสงค์ 
ประกอบด้วย
ระยะเวลาของ
โครงการอยู่ใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
(โควิด 19) ท า
ให้หลายรายการ
ยกเลิกการ
แข่งขัน 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กิจกรรม : พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่  1  : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร. 3 ที่ 1  : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มี
คุณภาพ  ได้มาตรฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ครูอุทิศ  พื้นงาม 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 16 พฤษภาคม 2563 –  31 มีนาคม 2564 

********************************************* 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 
             เริ่มเมื่อ 16 พฤษภาคม  2563                เสรจ็สิ้นเมื่อ   31 มีนาคม 2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  27,166  บาท 
          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 27,166  บาท 
          2.2   รายรับจาก  -  บาท         
          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  -  บาท 
                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                             จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                                จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 
3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ แบบรายงานโครงการ ภาพถ่าย 

 

 

 



4.  ผลที่ได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทัศนคติที่ดีและประพฤติตนเป็นคนดี  
และสามารถเป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน  สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับผู้ปกครองและผู้พบเห็น 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

 ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด- 19 ท าให้การท าตามโครงการต่างๆ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  กิจกรรมของโครงการดังกล่าวจึงได้ขอปรับเลื่อนไปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 

6. จุดเด่นของโครงการ 

 เป็นโครงการที่มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยรวมของนักเรียน 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 น าไปพัฒนาลงสู่การปฏิบัติจริงในปีต่อไป 

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                           ( นายอุทิศ  พื้นงาม ) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มงาน กิจการนักเรียน   

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ของนักเรียน 

1. เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

2. เพื่อลดปัญหา
สังคมด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่เกดิขึ้น
ในครอบครัว 
โรงเรียน ท้องถิ่น 
และชุมชน 

นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้น
อนุบาล 2 – 
ช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3  จ านวน  
409  คน 

ลดปัญหา
สังคมด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยมที่
พึงประสงค์ที่
เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 
โรงเรียน 
ท้องถิ่น และ
ชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 75 พ.ค. 2563 –  
มี.ค.2564 

- 20,000 - -  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : ขับข่ีปลอดภัย 

แผนงาน/โครงการ : วิชาการ 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....พฤษภาคม..2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน....2564.................. 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......4,000........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........4,000.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก   ...................-........................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............3,145......................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……855..….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- การทดสอบ 
- การสังเกต 

- แบบทดสอบ 
- สถิติการเจ็บป่วยและการ
เบิกค่าประกันอุบัติเหตุ 

- ครูเจ้าของโครงการ 
- บันทึกการเบิกค่ารักษา 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 เนื่องจาก 



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

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

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

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

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

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

6. จุดเด่นของโครงการ 

 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกคนใช้รถและขับขี่อย่างปลอดภัย 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

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

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

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

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                           (นายวรวุฒิ   ทาแกง) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการขับขี่ปลอดภัย 
กลุ่มงาน วิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

1. เพ่ือให้
นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และ
พรบ.จราจร 
2. เพ่ือ
เสริมสร้างวินัย
จราจรให้กับ
นักเรียน และ
ขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 

- นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

- ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และ
พรบ.จราจร 
- ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีการใช้รถและ
ขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 

- นักเรียน
ร้อยละ 80 

- นักเรียนที่เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และพรบ.
จราจร 
- นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎจราจร และใช้รถ 
ใช้ถนน ขับขี่ได้อย่าง
ปลอดภัย 
- อุบัติเหตุจากการขับ
ขี่ของนักเรียนลดลง 

 4,000 3,145 - นายวรวุฒ ิ 
ทาแกง 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชือ่โครงการ :    แนะแนว 
กิจกรรม :   แนะแนว 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่ 1 /ตัวบ่งชี้ที่ 6, 4 /ข้อท่ี 1.1, 1.2 
-ระดับปฐมวัย      มาตรฐานที่/ ตัวบ่งชี้ท่ี/ข้อที่.................................................. 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ, ที่   1, 5  :   จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ และจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                      
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่  1, 5   :   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ และจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                      
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่  1  :  การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   (   ) โครงการใหม่     ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางเทียมใจ   ผิวเหลือง 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  กรกฎาคม  2563 -  เมษายน  2564 

 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ    กรกฎาคม  2563              เสร็จสิน้เมื่อ      เมษายน  2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  20,000    บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   20,000     บาท 

          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)       14,362   บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                        จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน 5,638 บาท 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-ประเมินผลจากการเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้ 

-สังเกต 

-สอบถาม 

-ใบงาน 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

แบบประเมินผลการตัดสิน
กิจกรรมแนะแนว/ 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้/ 
แฟ้มสะสมงาน/ 
บันทึกการเยี่ยมบ้าน/ 
แบบประเมิน EQและSDQ 
สังเกต/   สัมภาษณ์ 
นักเรียน / ครู /ผู้ปกครอง 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                                สูงกว่าเล็กน้อย              สูงกว่ามาก  

 เนื่องจากเพ่ิมกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยน านักเรียนจ านวน  9  คน ไปสมัครเข้า
ศึกษาต่อที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่สามารถน านักเรียนไปสมัครด้วยตนเองได้และ
ได้เชิญส านักจัดหางานจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับนักนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 เรื่อง
กฏหมายและการคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน และได้ท าการทดสอบวัดแววอาชีพ 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสอดคล้องตามช่วงวัย  

นักเรียนร้อยละ 100 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดได้ 

นักเรียนชั้นม.3 ร้อยละ 95 ได้รับการศึกษาต่อตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง 

นักเรียนร้อยละ 95 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง
และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 95รู้จักตนเองด้านการปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปัญญาได้เป็นอย่างดี 



นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและปลอดภัยจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 100  นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 80 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้บริการแนะแนวให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

6. จุดเด่นของโครงการ 

นักเรียนค้นพบความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง เพื่อการปรับตัวต่อสังคม อารมณ์และ
สติปัญญาของตนเองได้เป็นอย่างเหมาะสมกับสถานะและโอกาส 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

  บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนยังไม่ได้ท าให้เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

   พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลของนักเรียนให้อยู่ในระบบของโรงเรียนเพ่ือสะดวกต่อการน ามาใช้ในโอกาสที่
เหมาะสม 

      

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                       (นางเทียมใจ   ผิวเหลือง) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม………….…แนะแนว……………….. 
กลุ่มงาน …วิชาการ… 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 การ
จัดบริการ
แนะแนว 

นักเรียนได้รับ
บริการ      
แนะแนวครบ 
5 ด้าน 

นักเรียน   
ชั้น ป.1-ม.3 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการสอดคล้อง
ตามช่วงวัย 

100 นักเรียนมี
คุณลักษณะที ่    พึง
ประสงค ์มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีทักษะใน
การด ารงชีวิตและ
ปลอดภัยจากปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ 

 500 720 - นางเทียมใจ   
ผิวเหลือง 

2 
 
 

กิจกรรมแนะ
แนะแนว 

นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการ
เข้าร่วมท า
กิจกรรมใน
คาบกิจกรรม
แนะแนว 

นักเรียน   
ชั้น ป.1-ม.3 

นักเรียนค้นพบความ
สนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของ
ตนเองและมีเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

95 นักเรียนรู้จักตนเอง
ด้านการปรับตัว 
สังคม  
อารมณ์และ
สติปัญญาได้เป็น
อย่างดี 

 1,000 1,400 - นางเทียมใจ   
ผิวเหลือง 



 
ที ่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

3 กิจกรรม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียน
สามารถพัฒนา
ตนเองเต็ม
ศักยภาพ มี
ชีวิตที่ดี มี
ความสุข 
ความส าเร็จ 

นักเรียน    
ชั้น ป.1-ม.3 

นักเรียนสามารถ

ป้องกันตนเองให้

ห่างไกล  ยาเสพติด

และด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุข 

100 โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และบริการแนะแนว
ให้เป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 5,000 1,885 - นางเทียมใจ  
ผิวเหลือง 

4 กิจกรรม
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน     
ทิศทางการ
ประกอบอาชีพ
ในอนาคต    
เพ่ือใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ 

นักเรียน    
ชั้น ม.3 

นักเรียนได้รับ

การศึกษาต่อตาม

ความสนใจ      

ความถนัด และ

ความสามารถ    ของ

ตนเอง 

95 นักเรียนน าความรู้ที่
ได้รับจากการไป
ศึกษาดูงานไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 10,000 6,780 - นางเทียมใจ  
ผิวเหลือง 

 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

5 กิจกรรม    
ยกย่อง      
ชูเกียรติ
นักเรียนดี 

นักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
และภาคภูมิใจ
ในการเป็นคนดี
ของสังคม 

นักเรียน   
ชั้น ป.1-ม.3 

นักเรียนมีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

100 นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 

 3,500 3,577 - นางเทียมใจ  
ผิวเหลือง 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานทีวิ่ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 



นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานทีวิ่ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 
 

 
 



นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานทีวิ่ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 



นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 



นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนดูหอพักและสมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเกษตรเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

วันที่ 17 มีนาคม  2564 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนดูหอพักและสมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเกษตรเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

วันที่ 17 มีนาคม  2564 

 

 

 

 

 

 



ส านักจัดหางานจังหวัดเชียงราย  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

และทดสอบวัดแววอาชีพ  ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 และช้ัน ม.3 

วันที่ 28  มกราคม  2564 

 

 

 

 



ส านักจัดหางานจังหวัดเชียงราย  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

และทดสอบวัดแววอาชีพ  ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 และช้ัน ม.3 

วันที่ 28  มกราคม  2564 

 

 

 

 



พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีศรีห้องเรียน 

วันที่ 23  มีนาคม  2564 

 

 

 

 

 

 



พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีศรีห้องเรียน 

วันที่ 23  มีนาคม  2564 

 

 

 

 

 

 



 

พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีศรีห้องเรียน 

วันที่ 23  มีนาคม  2564 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  พัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
กิจกรรม : ……-………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
         ประเด็นพิจารณา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                               อยา่งมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                            มีมาตรฐานและลดการเลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                                   มีมาตรฐานและลดการเลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ 
                                                            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : กลุ่มแผนงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : ( √ ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์      นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ  
                             นายวันอาสา ใจภิภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : กรกฏาคม – พฤศจิกายน 2563 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ..กรกฎาคม  2563.....               เสร็จสิ้นเมื่อ ......พฤศจิกายน 2563..... 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ...45,000... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ....45,000....บาท 

          2.2   รายรับจาก  ....................-.......................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) .......43,060......บาท 

                  



     สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……1,940……บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-บันทึก แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด นักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุด 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

................ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มีนิสัยรัก
การอ่าน ……………………………………… 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

......คิดเป็นร้อยละ  80......………………………………… 

6. จุดเด่นของโครงการ 

…….ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงอาคารทั้งหลัง  บรรยากาศเหมาะต่อการเข้าไปศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้
เพ่ิมเติม มีชั้นส าหรับวางหนังสือ  มีโต๊ะให้นักเรียนได้อ่าน ได้เขียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน.............. 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

......ห้องสมุดควรจัดมุมการเรียนรู้เฉพาะเพ่ือง่ายต่อการค้นคว้า……………………………………………………….. 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

........ห้องสมุดควรจัดมุมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่แต่งข้ึนโดยพระบรมวงศานุวงค์ 
และเป็นต้นแบบด้านการอ่านให้กับนักเรียน.............................................................................................. 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 พัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

1.. เพ่ือ
ปรับปรุง
ห้องสมุดให้
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง 

อาคาร

ห้องสมุด

ได้รับการ

ปรับปรุง 

1 หลัง อาคารห้องสมุด
ได้รับการปรับปรุง  
ชั้นวางหนังสือ 
และโต๊ะส าหรับ
อ่านหนังสือได้รับ
การจัดท าข้ึนใหม่ 

 45,000 43,060 - นางสาว
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

  2. เพ่ือ
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการ
อ่าน สามารถ
ใช้ห้องสมุดได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง 

นักเรียนใช้

ห้องสมุด

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 นักเรียนเข้าใช้
ห้องสมุด 

     

 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 พัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3. เพ่ือพัฒนา
ห้องสมุดให้
เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่
นักเรียน และ
ชุมชน 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงและ
ชุมชน 

โรงเรียนมี

แหล่งเรียนรู้ 

1 หลัง โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

   ชุมชนยังไม่
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
ใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : จัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล 

แผนงาน/โครงการ : บริหารบุคลากร 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....พฤษภาคม..2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน....2564.................. 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......2,000........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........2,000.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก   ...................-........................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............2,000......................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ บันทึกข้อมูลสารสนเทศงาน
บุคคล 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 

 เนื่องจาก 



- ระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

 - ระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

6. จุดเด่นของโครงการ 

 - ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

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

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

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

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                          (นายวรวุฒิ   ทาแกง) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล 
กลุ่มงาน บริหารบุคลากร 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บริหารจัดการ
และจัดระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

1. เพื่อให้การ
ด าเนินงานใน
ฝ่ายบรหิารงาน
บุคคลเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ
และมีวสัดุ-
อุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ตามความ
เหมาะสม 

- งานของกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

- มีวัสดุและ
อุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้องกับ
งานบุคคล 

- ร้อยละ 80
ของความพึง
พอใจของครู 

- มีการจัดท าสารสนเทศ 
แบบฟอร์มสรุปต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 

 2,000 2,000 - นายวรวุฒิ  
ทาแกง 

 

 

 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้มีการ
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
และใช้
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
อย่างถูกต้อง
และเป็น
ปัจจุบัน 

- งานของกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

- มีการจัดท า
สารสนเทศ 
แบบฟอร์มสรุป
ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
งานบุคคล 

- ร้อยละ 80
ของความพึง
พอใจของครู 

- ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ข้อมูลของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นระบบ ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

แผนงาน/โครงการ : บริหารงานบุคคล 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....กรกฎาคม..2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน....2564.................. 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......4,264........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........4,264.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก   ...................-........................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............2,900......................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน………1,940……….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- การประเมินผล 

- การนิเทศติดตาม 

- การลงเวลาเข้ารับการ
พัฒนา 

- แบบประเมินโครงการ 

- แบบนิเทศติดตาม 

- แบบบันทึกการลงเวลาเข้า
รับการพัฒนา 

 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              



                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 

 เนื่องจาก 

- ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมทางด้านการการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีได้เท่าทันกับศตวรรษ
ที่ 21 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

 - ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมทางด้านการการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีได้เท่าทันกับศตวรรษ
ที่ 21 

6. จุดเด่นของโครงการ 

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

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

………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

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

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

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

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                          (นายวรวุฒิ   ทาแกง) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะครู
ด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. เพื่อพัฒนา
ทักษะครู
ทางด้านการ
การจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้น
ทักษะผู้เรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับ 
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- ครูจ านาน 
27 คน 

- ร้อยละของครู
ที่เข้ารับการ
พัฒนาทักษะครู
ทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะ
ผู้เรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับ ปฐมวยั
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- ร้อยละ 100 - ครูที่เข้ารับการพัฒนามี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับ 
ปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่ม
มากขึ้น 

 4,264 2,000 - นายวรวุฒิ  
ทาแกง 

 

 

 

 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครู
ทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยี
และการ
ประเมินผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 
21 ระดับ 
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น     

 

- ครูจ านาน 
27 คน 

- ร้อยละของครู
ที่เข้ารับการ
พัฒนา
สมรรถนะครู
ทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยี
และการ
ประเมินผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 
21 ระดับ 
ปฐมวัย 
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- ร้อยละ 100 - ครูที่เข้ารับการพัฒนามี
ทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ ผูเ้รียนมี
ทักษะส าคัญของก าลังคนใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากข้ึน 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

แผนงาน/โครงการ : บริหารงบประมาณและแผน 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....มีนาคม..2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน....2564.................. 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......1,500........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........1,500.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก   ...................-........................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............1,500......................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน………………………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- กำรลงเวลำเข้ำประชุม 
- กำรประเมินผลโครงกำร
ต่ำงๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563(รูปเล่ม) 
- บัญชีลงเวลำกำรเข้ำประชุม 

- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

- บัญชีลงเวลาการเข้าประชุม 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
(รูปเล่ม) 
- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  



 เนื่องจาก 

- โรงเรียนบ้านป่าแดง  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ทุกๆโครงการ  ที่
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

 -  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มีความสอดคล้องกับ    
กลยุทธ์ของโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 -  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  สามารถด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย 

6. จุดเด่นของโครงการ 

 - โรงเรียนบ้านป่าแดงมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   

 - คณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 รว่มกัน 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

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

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

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
จัดท ำ
แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 
 

1. เพื่อระดมความ
คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
และสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน จาก
บุคลากรภายใน 
ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
ร่วมกัน เพื่อให้
การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
สอดคล้องกับ
นโยบายและกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 

ครูจ านวน 28 
คน 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ และความ
เข้าใจ สามารถ
จัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ ให้
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาได ้
- ร้อยละของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- ผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 
80 
 

- บุคลากรภายใน
สามารถจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีทีส่อดคล้อง
กับนโยบายและกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 
- ทุกส่วนงานใน
โรงเรียน ได้น า
แผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 1,500 1,500 - น.ส.สภุาพรรณ  
ยวนมาลัย 
น.ส.บงกชกาล 
ก้างออนตา 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อให้ทุกส่วน
งาน ได้น า
แผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

         

 

 

 

 



การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  
และ 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : …โครงการพัฒนาอาคารสถานที่……….. 

แผนงาน/โครงการ : …………งานบริหารทั่วไป……………………..  

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ... พฤษภาคม 2563....               เสร็จสิ้นเมื่อ ....... เมษายน 2564..... 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ... 30,000.... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ... 30,000........บาท 

          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ......... 30,000......บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                             จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้/ส ารวจความพึง
พอใจ 
- รายงานผลการพัฒนา
ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

- แผนปฏิบัติงาน/แบบส ารวจ 
 
 
-รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

- ผู้บริหารสถานศึกษา 

- หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

- ครูผู้รับผิดชอบ 
- แบบรายงานสรุปการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 



4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 เนื่องจาก 

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

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

 - ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ   100  

6. จุดเด่นของโครงการ 

   - พัฒนางานด้านสถานที่ให้เหมาะสมกับความต้องการ และอ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการเต็ม
สามารถ 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

   - งบประมาณยังไม่เพียงพอ  

   - ยังมีสิ่งที่ตัองพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

   - ขอเพ่ิมด้านงบประมาณเพ่ือที่จะได้พัฒนา ด้านสถานที่ 

 

 

 

                                                             ลงชื่อ                                                                        
       (นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม……โครงการพัฒนาอาคารสถานที่….. 
กลุ่มงาน …บริหารทั่วไป ฝ่ายงาน อาคารสถานที่…… 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

1.  เพื่ออ านวย
ความสะดวก
เกี่ยวกับ วัสดุ
อุปกรณ์ การท า
ความสะอาด
ห้องน้ า ห้อง
ส้วม อาคาร
เรียน ให้
พอเพียงกับ
ความต้องการ
ของผู้เรียน           
 

โรงเรียนบ้านป่า
แดง 
 

- ร้อยละของ
ผู้เรยีนได้ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ ในการท า
ความสะอาด
ห้องน้ า ห้องส้วม 
อาคารเรยีน เพื่อ
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
 

ร้อยละ 80 
 

- นักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ การท าความ
สะอาด ห้องน้ า ห้อง
ส้วม ให้พอเพียงกับ
ความต้องการ 
- โรงเรียนมหี้องเรียน
ครบตามความ
ต้องการ เหมาะสม  มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนการสอน 

 30,000 30,000 -  นายวิระวัฒน์  
โชติพงษ์ 

 

 

 



 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2. เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนให้
เหมาะสม  มี
บรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียน
การสอน 

 - สามารถจดั
ปรับปรุงห้องเรียน
ให้เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอนและเหมาะสม
กับความต้องการ
ของผู้เรียน   

     -   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม : การส่งเสริมอาหารกลางวัน 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 /ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 /ข้อท่ี ๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ 
                                                                                         จิตสังคม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

       และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณมาตรฐาน  

   และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั น 
 พื นฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
___________________________________________________________________________ 
1. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม 256๓                เสร็จสิ นเมื่อ 2 เมษายน 256๔ 

               ตามก้าหนดเวลา             ก่อนก้าหนดเวลา             หลังก้าหนดเวลา 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

เทอม 1 (100 วัน) จ านวน    592,000  บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ    -            บาท 

          2.2   รายรับจาก อบต.เกาะช้าง         592,000  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  475,640  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง  

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ้านวน  116,360 บาท 

เทอม ๒ (100 วัน) จ านวน    590,000  บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ    -            บาท 



          2.2   รายรับจาก อบต.เกาะช้าง         590,000    บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  401,600  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง  

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ้านวน  188,400 บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ส้ารวจ 
สังเกต 

สอบถาม 
ประเมิน 

แบบส้ารวจ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

งานบริหารทั่วไป 
เจ้าของโครงการ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 
4.๑ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
4.๒ นักเรียนยากจนที่ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
4.๓ นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
4.๔ นักเรียนมีระเบียบวินัย มารยาท และการช่วยเหลือผู้อื่นในการรับประทานอาหารกลางวัน 

5.  ประเมินความส้าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ้านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี ความส้าเร็จที่ตั งไว้) 

5.๑ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ  
       82.17 
5.๒ นักเรียนยากจนขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  
       84.15 
5.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัยมารยาท และการช่วยเหลือผู้อื่นในการรับประทานอาหารกลางวัน คิดเป็น 
      ร้อยละ 85.14 
5.๔ นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ คิดเป็นร้อยละ  86.13 
5.๕ การประกอบอาหารของโรงเรียนได้รับการควบคุมดูแลความสะอาดสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ  
      83.19 

6. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นโครงการที่มีความส้าคัญต่อนักเรียน  เพราะอาหารเป็นปัจจัยสี่ในการด้ารงชีวิตของมนุษย์  
นักเรียนทุกคนควรจะได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์  เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์  
ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน  การได้รับงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะช้าง  จึงท้าให้นักเรียนยากจนขาดแขลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 



 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

7.1 การส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง การ
สร้างจิตส้านึกในการรับประทานอาหารให้หมด อย่างรู้คุณค่า 

7.2 พื นที่โรงอาหารมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อจ้านวนนักเรียน ท้าให้นักเรียนบางส่วนต้องไปทาน
อาหารตามอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ บริเวณใกล้ๆโรงอาหาร 

 
8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งต่อไป 

ควรสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันในระดับชั นมัธยม 
 

 

 

                                                                                   ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                                             (นายพลกฤต  ศรีนันตา) 

                                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด้าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ

แนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับอนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริม
อาหาร
กลางวัน 

1 เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
สะอาดและมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
2 เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนท่ี
ขาดแคลนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
3 เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมภีาวะ
ทุพโภชนาการได้
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ 
4 ฝึกให้มีระเบียบ
วินัย มารยาท และ
การช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง 
ระดับชั น
ปฐมวัย-
ประถมศึกษาปี
ที่ 6 จ้านวน 
295 คน 

1.นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่สะอาดและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
2.นักเรียนยากจนขาด
แคลนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
3.นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมารยาทและการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในการ
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
4.นักเรียนมีความพึง
พอใจต่ออาหารกลาง
วันท่ีโรงเรียนจดัให ้
5.การประกอบอาหาร
ของโรงเรียนได้รับการ
ควบคุมดูแลความ
สะอาดสุขลักษณะ 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 

80 

๑ นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่สะอาด
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ คิดเป็น
ร้อยละ 82.17 
๒ นักเรียนยากจน
ขาดแคลนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ คิดเป็น
ร้อยละ 84.15 
๓ นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมารยาท และ
การช่วยเหลือผู้อื่นใน
การรับประทาน
อาหารกลางวัน คิด
เป็นร้อยละ 85.14 
๔ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่ออาหารกลาง 

1 กรกฎาคม 
256๓ 

 – 
 2 เมษายน 

256๔ 

1,182,000 877,240 - นายพลกฤต  
ศรีนันตา 



 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด้าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 
ข้อเสนอ

แนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับอนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ในการรับประทาน
อาหารกลางวัน 
 

   วันท่ีโรงเรียนจดัให้ 
คิดเป็นร้อยละ  
86.13 
๕ การประกอบ
อาหารของโรงเรยีน
ได้รับการ
ควบคุมดูแลความ
สะอาดสุขลักษณะ 
คิดเป็นร้อยละ  
83.19 

     



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : ……งานอนามัยโรงเรียน………………………………….. 

แผนงาน/โครงการ : ………บริหารทั่วไป…………………………… 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ...........กรกฎาคม..2563..........               เสร็จสิ้นเมื่อ ..............เมษายน..2564............ 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ...........15,000..........บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .......15,000......บาท 

          2.2   รายรับจาก  ..........งบอุดหนุนรายหัว......บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............15,000............บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

แบบสัมภาษณ์ 
สมุดผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดง 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 



 เนื่องจาก 

 นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  จากการที่งานอนามัยได้จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนา 
ปรับปรุง  ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ส่งผลถึงการเรียนการท างานของ
ผู้เรียนและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

-  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ  80  ด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อ
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น  และน าหลักการปฏิบัติด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. จุดเด่นของโครงการ 

6.1  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

  -  การตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

  -  การตรวจสุขภาพด้วยตนเองนักเรียนนักเรียน ป.4-6  -ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  -  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพนักเรียน ป.1 (การทดสอบสายตา, การทดสอบการ 
                        ได้ยินโดยครูประจ าชั้น) 

  -  การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ป.1-6  โดยครูประจ าชั้น 

  -  การรับบริการทันตกรรมของนักเรียนโดยตรงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                        ต าบลเกาะช้าง 

  -  การให้วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน (MMR), BCG, DTP, OPV (นักเรียนที่ไม่เคยรับในป.1) 
                        และวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  -  การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ(ห้องพยาบาล)   
                        และจัดกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ละช่วงชั้น  

-  การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนเจ็บป่วยเกินขอบเขตและส่งต่อเพ่ือ 
   การรักษา 

-  กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน  การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย (เหา, โรคผิวหนัง,  
   การล้างมือ,  การแปรงฟัน) 

-  การจัดท าป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสุขบัญญัติ  
   10  ประการ 

-  การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

      -  ในแต่ละปีเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะมีโรคใหม่ ๆ แทรกเข้ามาและไม่สามารถรู้สถานการณ์
ล่วงหน้า  เช่น ในปีการศึกษา 2563  ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้ 
งบประมาณในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์เจลและน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเบื้องต้นเป็น
จ านวนมาก  ท าให้การจัดซื้อยาสามัญและเวชภัณฑ์บางประเภทน้อยลง จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

          -  ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติม ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึน 

-  ควรจัดซื้อยาสามัญและเวชภัณฑ์  ให้มีความหลากหลายโดยวิเคราะห์ปริมาณท่ีใช้จากปีที่ผ่านมา 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                       (นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการอนามัยโรงเรียน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
อนามัย
โรงเรียน 

1.เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังให้นัก 
เรียนด าเนิน 
ชีวิตโดยค านึง 
ถึงการดูแลเอา 
ใจใส่ต่อ 
สุขภาพของตน 
เองและผู้อื่น 
 
 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น
อนุบาล  

-  ผู้เรียนร้อยละ  90  
มีความรู้ความเข้า 
ใจ รู้จักควบคุม 
และป้องกันตน 
เองให้มีความ 
ปลอดภัยจากโรคและ
การป้องกันโรค 
ต่าง ๆ 
-  ผู้เรียนร้อย
ละ 96 ได้ตรวจ
สุขภาพบริการ
อนามัยใน
โรงเรียนและรับ
วัคซีนตามที่
ก าหนด 

ร้อยละ  90   
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 96 
 

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ร้อยละ  80  ด าเนิน
ชีวิตโดยค านึงถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อ
สุขภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน  และน า
หลักการปฏิบัติด้าน
สุขภาพไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 18,736 18,736 ปัญหา 
 -  ควรจัด
งบประมาณ
เพ่ิมเติม ใน
การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์
ฉุกเฉิน เมื่อ
เกิดโรค
ระบาดท่ี
อาจเกิดขึ้น 
-ในแต่ละปี
เราไม่
สามารถรู้ได้
เลยว่าจะม ี

นางพิมพวรรณ  
รวมจิตต์ 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
อนามัย
โรงเรียน 

2.เพ่ือให้นัก 
เรียนน าหลัก 
การปฏิบัติด้าน
สุขภาพไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น
อนุบาล  

-  บุคลากรใน
โรงเรียน และ
ผู้เรียน ร้อย
ละ 90  เข้าใช้
บริการห้อง
พยาบาลใน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

ร้อยละ 90     โรคใหม่ ๆ 
แทรกเข้ามา 
ท าให้ยาสามัญ
และเวชภัณฑ์ที่
ใช้บางประเภท
ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ 
-ควรจัดซื้อยา
สามัญและ
เวชภัณฑ์  ให้
มีความ
หลากหลาย
โดยวิเคราะห์
ปริมาณที่ใช้
จากปีที่ผ่าน
มา 

 

 



โครงการอนามัยโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : โครงการกิจการนักเรียน 

แผนงาน/โครงการ : งานบริหารทั่วไป 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 16 พ.ค. 2563              เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  30,000 บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 30,000 บาท 

          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   13,898   บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                            จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน  16,102  บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

1.สอบถาม สัมภาษณ์ 

2.สังเกต 

3.ประเมินโครงการ 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.แบบประเมินโครงการ 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

              สูงกว่าเล็กน้อย        สูงกว่ามาก  



 เนื่องจาก 

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

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ 97.16 
6. จุดเด่นของโครงการ 

โครงการกิจการนักเรียนช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญ
ของวันส าคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดง
ความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ
นักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือและทางโรงเรียนและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

- 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

- 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                        (นายอุทิศ พ้ืนเมือง) 

                                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจการนักเรียน 
กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 1.กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
 
2.กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 
 
3.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
 
4.กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ
 
5.กิจกรรมศลิป์
สร้างสรรค์งาน
กีฬา 
 

1.เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
2.เพื่อให้นักเรียน
เห็นความส าคัญ 
และมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
วันส าคัญต่างๆ  
3.เพื่อให้นักเรียน
ได้รูจ้ักและ
อนุรักษ์ 
ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีม
ต่างๆ ของชาติ
  

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงทุกคน 

1. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
2. นักเรียนเห็น
ความส าคญัและมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวัน
ส าคัญต่างๆ 
3. เพื่อให้นักเรียน
ได้รูจ้ักและอนุรักษ์
ประเพณี
ขนบธรรมเนยีม
ต่างๆของชาติ 

นักเรียนร้อยละ 
80  

1. นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
2. นักเรียนเห็น
ความส าคญัและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของวันส าคัญต่างๆ  
3. นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีมต่างๆ 
ของชาติ 

 30,000 13,898 - นายอุทิศ 
พ้ืนเมือง 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 6.กิจกรรมปัจฉมิ
นิเทศ 
 
7.กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ 
 
8.กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

          



 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย 

แผนงาน/โครงการ : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

      เริ่มเมื่อ ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
                             1 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  30 พฤศจิกายน 2564  

      ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         1 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นเมื่อ  30 เมษายน 2564  

ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน   ………27,950 …………  บาท  
 2.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ……27,950 ……  บาท หักให้ ICT …3,000……  บาท 
       เหลือใช้ในงบโครงการ …24,950 ……  บาท 
          2.2   รายรับจาก  งบเรียนฟรี  24,950 บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   25,165 บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

จ่ายพอดีงบ        

จ่ายเกินงบ        จ านวน……215……บาท   ทั้งนี้มีเด็กย้ายเข้ามาเรียนระหว่างปีจึงได้รับงบมาอีก215 บาท      

จ่ายน้อยกว่างบ  จ านวน………………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75  ในมาตรฐานที่2,4,5,6,7,8
ของมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560 
6.1.2 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
9,10,11,12 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช  2560 

-  

- - ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม      

- มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร 

- การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 

   

-  

- - สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
 

6.1.3เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่1ตัวบ่งชี้
ที่ 1,2,3 และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ70 ในตัวบ่งชี้ที่4 ของมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
6.1.4สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีตาม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4,5,6 และมาตรฐาน
ที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่1,2,3ของมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
6.1.5 เด็กร้อยละ 75 มีความ  
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
6.1.6เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 

- -ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 
- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
   

- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
  ในการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
ในช่วงวัย 4-5 ปี  
6.2.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุก
ด้านโดยผลิต  จัดหา ใช้สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ที่
หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการ 

 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 

- - ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม      

- มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร 

- การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 

- -ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือ 

 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงานผล   



(ต่อ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 6.2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหา ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
6.2.4เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะทางภาษา
และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่
สูงขึ้น 
6.2.5 เด็กได้รับการส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) 
6.2.6เด็กมีโอกาสได้แสดง 
ออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวที ระลึกถึง
พระคุณของผู้ให้ก าเนิดคุณงามความดี  ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6.2.7เด็กได้รับการปลูกฝังส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคม ด ารงไว้ซึ่งพุทธศาสนา
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
ตามวัย 
6.2.8 เด็กได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังให้มี
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ   
6.2.9 เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
6.2.10 มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมให้การจัดประสบการณ ์
การเรียนรู้ส าหรบัเด็กมีประสิทธภิาพ 
มากขึ้นโดยใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
หลายรูปแบบเด็กเกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู้ 

- การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- สังเกตการตั้งใจฟัง การร่วม 
  สนทนาตอบค าถาม  
-ประเมินทักษะทางภาษา 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 

- - ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตาม      

- มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตร 

- การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 

- -ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ 

- สถานศึกษาตามมาตรฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

- การจัดกิจกรรมภาษาแสนสนกุ 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การประเมินทักษะทางภาษา 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
(ICT) 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- แบบประเมินคุณธรรม  
  จริยธรรม 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงานผลการ 
  จัดกิจกรรมลูกรักกราบตัก 
  แม่ 
- แบบสรุปและรายงานผลการ 
  จัดกิจกรรมลูกเสือน้อยวัย 
  อนุบาล 
- แบบสรุปและรายงานผลการ 
  กิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- แบบสรุปและรายงานผล  
  การจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
  ศิลป์สร้างสรรค์ 
- แบบสรุปและรายงานผล   
  การจัดกิจกรรมเข้าค่าย  
  สนุกคิดพิชิตวิทย์-คณิตย์ 
- แบบสรุปและรายงานผล  
  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสรุปและรายงานผล  
  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 



(ต่อ) 
  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.2.11 จัดกิจกรรมเรียนรู้จากสื่อของจริง
ผ่านประสบการณ์ตรง ส ารวจสืบค้น 
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยยึดหลักการบูรณา
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานและน า
ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- - ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม     

มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560   

-ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
  สนุกคิดพิชิตวิทย์ -คณิตย์ 
- รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

 6.2.11 เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ที่
ไม่จ ากัดแต่ในห้องเรียนซึมซับเห็นคุณค่า
ของ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     
 

  - สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  

- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

 6.2.12 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจในการ 
  จัดกิจกรรม 
- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
  ในการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบสรุปและรายงานผล 
  การจัดกิจกรรม 

 
4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

สูงกว่าเล็กน้อย        สูงกว่ามาก  

 เนื่องจาก 

 1. การจัดกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายทั้งนี้เกิดจากการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ

เป็นเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุนจนท าให้การจัด

กิจกรรมประสบผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  

            2. การจัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควดิ – 19 ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดกิจกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ในแผน  



5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

ประเมินความส าเร็จในภาพรวมจากผลการประเมิน
พัฒนาการตามมาตรฐานหลักสตูรปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 ที่สอดคล้องกับโครงการ  

ประเมินความส าเรจ็ในภาพรวมจากผลประเมินพัฒนาการ
ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับโครงการ 

มาตรฐานที่ 2 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.53 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.53 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 77.38 

มาตรฐานที่ 4 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.53 
มาตรฐานที่ 5 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75  
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 
มาตรฐานที่ 6 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.42 
มาตรฐานที่ 7 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 80.46 คิดเป็นร้อยละ  81.72   ระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่8 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 81.57 

มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 9 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ77.38 
มาตรฐานที่ 10 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ79.34 
มาตรฐานที่ 11 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ77.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 12 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ75.42 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ตั้งเป้าหมายไว้ทีร่ะดับดี 
ผลการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ 

คิดเป็นร้อยละ80.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 



     
 สรุป  
         - ประเมินความส าเร็จในภาพรวมจากผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
             ที่สอดคล้องกับโครงการคิดเป็นร้อยละ  80.23 

      - ประเมินความส าเร็จในภาพรวมจากผลประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ 
        เพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับโครงการ 
                - มาตรฐานที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 81.72 
  - มาตรฐานที่ 2 ระดับ ดีเลิศ 

- มาตรฐานที่ 3 ระดับ ดีเลิศ 
6. จุดเด่นของโครงการ 
            - จุดเด่นของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัยเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี ฯ ซึ่งเด็กสามารถปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ได้จริงจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560และมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมในโครงการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยดี  
7. จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
           7.1 การจัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด – 19 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในแผน 

7.2 การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับชว่งวยั พัฒนาการ 
สภาพแวดล้อม และให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 
8. ข้อเสนอแนะของการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
          8.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระยะเวลา และงบประมาณการจัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 
– 19  
         8.2 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงวัย พัฒนาการ สภาพแวดล้อม และให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบันให้มากข้ึน 
 
     ลงชื่อ  
 
      (  นางสมพร     อุทรักษ์) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดงต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

โครงการ/กิจกรรมโครงการ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มงาน  : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

1 กิจกรรมสนุก
คิดพิชิตวิทย-์ 
คณิตย ์

-เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์
- เพื่อเตรียม
ความพร้อมและ
เป็นพื้นฐานใน
การจัดการเรยีน
การสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์ใน 
ระดับชั้นที่สูงข้ึน 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 65 
คน 

-จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์
- เด็กไดร้ับการ
เตรียมความพร้อม
และเป็นพื้นฐานใน
การจัดการเรยีน
การสอนวิชา
วิทยาศาสตร์                
คณิตศาสตร ์ใน
ระดับช้ันทีสู่งขึ้น 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 
9,10,12ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผา่นเกณฑก์าร
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 4 
การประกันคณุภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผา่น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที5่ การประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผา่น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่ ,2, 3 การประกนั
คุณภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.83  
- เดก็ผา่นเกณฑร์ะดับดีร้อยละ 
77.38 มฐ.ที่ 9ของหลักสูตร
ปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑ์ระดับดีร้อยละ 
79.34 มฐ.ที่ 10  ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผา่นเกณฑ์ระดับดีร้อยละ 
75.42 มฐ.ที่ 12  ของหลักสูตร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ และ ตัวบ่งช้ี
ที่ 4 ร้อยละ 77.38 ระดับดี การ
ประกันคณุภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 5 
ระดบัดีเลิศและมาตรฐานที่ 3ตัว
บ่งช้ีที่ 1 ระดับดี ตัวบ่งช้ีที่ 2,3 
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 

 4,900 3,150 เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 

19 จึงต้อง

เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการ

จัดกิจกรรมให้

มีความ เหมาะสม

สอดคล้องกับ

สถานการณ์  

 

นางสมพร 
อุทรักษ ์



 
 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

2 กิจกรรมเข้า
ค่ายศิลป์
สร้างสรรค ์

-เพื่อส่งเสรมิและ 
ปลูกฝังการม ี
สุนทรียภาพ  
ลักษณะนสิัยด้าน 
ศิลปะ 
- เพื่อให้เด็กสร้าง 
สรรค์ผลงานศิลปะ 
ที่หลากหลายรูป 
แบบ 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

-เด็กมีสุนทรียภาพ 
ลักษณะนสิัยด้าน
ศิลปะ 
- เด็กสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะที่
หลากหลายรูปแบบ 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 4ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 6ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 11ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑก์าร
ประเมินมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3
การประกันคณุภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผา่น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ี
ที1่,2, การประกัน
คุณภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.75  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
83.53 มฐ.ที่ 4ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที6่ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 77.38 
มฐ.ที่ 11ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดเีลิศและตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดี ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

 49,000 4,724   เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 

19 จึงต้อง

เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการ

จัดกิจกรรมให้

มีความ เหมาะสม

สอดคล้องกับ

สถานการณ์  

 

นางสมพร 
อุทรักษ ์

 
 
 
 
 
 



ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้า 

หมาย 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การไดจ้ริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

3 กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

- เพื่อเปิดโลกทัศน ์
ทางการเรียนรู้ที่ 
ไม่จ ากดัแต่ใน 
ห้องเรียน 
- เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการทั้ง 4  
ด้านคือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ ,   
สังคมและสติปัญญา   

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 
และ 3 
จ านวน 64 
คน 

- เด็กมีโอกาสเปิด
โลกทัศน์ทางการ
เรียนรู้ทีไ่ม่จ ากดั
แต่ในห้องเรียน 
- เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ร่างกาย , อารมณ์ 
- จิตใจ ,  สังคม
และสติปัญญา   
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผา่นเกณฑร์ะดบัดี 
มฐ.ที่ 6ของหลักสตูร
ปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดี มฐ.ที่ 7ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 10ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 12ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่
1ตัวบ่งช้ีที่ 1,2,3,4
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที5่,6ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมนิมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2,3
ประกันคณุภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที่ 6ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
80.46 มฐ.ที่ 7ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 79.34มฐ.
ที่ 10ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั
ดีร้อยละ75.42 มฐ.ที่ 12ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ 
1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 83.53 ระดบั
ดีเลิศ ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 82.42 
ระดับดีเลิศ ตัวบ่งช้ีที ่3 ร้อยละ 
83.53 ระดับดีเลิศ และตัวบ่งช้ีที่ 4
ร้อยละ 77.38 ระดับดี การประกัน
คุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 5,6 
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1
ระดับดีตัวบ่งช้ีที่ 2,3 ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 

 3,000 3,360 - เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 จึงต้อง
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจดั
กิจกรรมใหม้ี
ความ เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
และเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนจาก
ภาคเรยีนที2่ 
มาจัดกิจกรรม
นี้ในภาคเรียน
ที่ 1/2563 
แทนเพื่อ
ป้องกัน
เหตุการณ์ที่
อาจท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลง
ได้ในอนาคต 

นางสมพร 
อุทรักษ ์



 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

4 กิจกรรมลูก
รักกราบตัก
แม่ 

- ส่งเสริมใหเ้ด็ก
ได้ระลึกถึง
พระคุณของผู้ให้
ก าเนิดแสดงออก
ถึงความรักความ
กตัญญูกตเวที
การและการ                
แสดงออกซึ่ง
ความรักความ
ผูกพันท่ีแม่ – 
ลูกมีต่อกัน 
- ร่วมระลึกถึง 
พระคุณแม่แห่ง 
แผ่นดินสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันแม่ 
แห่งชาติ 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

- เด็กไดร้ะลึกถึง
พระคุณของผู้ให้
ก าเนิดแสดงออกถึง
ความรักความ
กตัญญูกตเวทีการ
และการ                
แสดงออกซึ่งความ
รักความผูกพันท่ีแม่ 
– ลูกมีต่อกัน 
- ร่วมระลึกถึง 
พระคุณแม่แห่ง 
แผ่นดินสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันแม่ 
แห่งชาติ 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 5 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดบัดี มฐ.ที่ 7ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที2่,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที6่ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่ประกันคุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.75  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที5่ของหลักสูตรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดี 80.46
มฐ.ที่ 7ของหลักสูตรปฐมวัย 
 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดเีลิศและตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 6 
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีการประกันคุณภาพฯ 
 

 2,000 1,515 - นางสมพร 
อุทรักษ ์

 
 
 
 
 
 



 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได ้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

5 กิจกรรม
อุบาสก
อุบาสิกาแก้ว 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม อันดี
งามร่วมด ารง
และรักษาไว้ซึ่ง
พุทธศาสนา 
- เพื่อปลูกฝังให้
เด็กมีจรรยา 
มารยาทที่ดีท้ัง
ทางด้านการฟัง 
การพูด การไหว้ 
การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่                 
ตลอดจน
ประพฤติปฏบิัติ
ตนตามหลัก
ศาสนาท่ีนับถือ
ได้ตามวัย 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64
คน 

- เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันดีงาม
ร่วมด ารงและรักษา
ไว้ซึ่งพุทธศาสนา 
- เด็กมีจรรยา 
มารยาทที่ดีท้ัง
ทางด้านการฟัง 
การพูด การไหว้ 
การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่                 
ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาท่ีนับถือได้
ตามวัย 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 5 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 7 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 8 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที2่,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที6่ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่ประกันคุณภาพฯ 
 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.75  
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที5่ของหลักสตูร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
80.46 มฐ.ทึ7่ของหลักสตูร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
81.57 มฐ.ทึ8่ของหลักสตูร
ปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดเีลิศและตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 6 
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีการประกันคุณภาพฯ 
 

 1,250    1,097   - นางสมพร 
อุทรักษ ์

 



 
 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

6 กิจกรรม
ลูกเสือน้อย
วัยอนุบาล 

- เพื่อส่งเสริม
ความมีระเบียบ
วินัย การเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว 
ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและการ
เรียนรู้ของเด็ก
ในช่วงวัย 4 - 5  ปี 
- เพื่อจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ 
เปิดโอกาสให้เด็กได้ 
เรียนรู้ผ่านประสบ 
การณ์ตรง สืบค้น  
ส ารวจเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 64 
คน 

- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย การ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและการ
เรียนรู้ของเด็กในช่วง
วัย 4 - 5  ปี 
- จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ที่เปิดโอกาสให้ 
เด็กได้เรียนรู้ผ่าน 
ประสบการณ์ตรง 
สืบค้น ส ารวจ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 5 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 6 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 8 ของ 
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 12 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที2่,3,4
ประกันคณุภาพฯ 
 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที6่ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่,2ประกันคุณภาพฯ 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที5่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที6่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผา่นเกณฑร์ะดบัดีรอ้ยละ
81.57 มฐ.ที8่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
75.42 มฐ.ที ่12 ของหลักสตูร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละ 
83.53ระดับดเีลิศ. ตัวบ่งช้ีที่ 3 
ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ และ
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละ 77.38 ระดับดี 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 6 
ระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีและตัวบ่งช้ีที ่2 ระดับดีเลิศ
การประกันคุณภาพฯ 

 1,000    1,070 - นางสมพร 
อุทรักษ ์



 
 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

7 กิจกรรม
ภาษาแสน
สนุก 

- เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังนิสยั
รักการอ่าน 
- เพื่อพัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
แก้ปัญหาเด็กไม่
ชอบหนังสือ  
อ่าน  เขียนไม่
คล่อง ในอนาคต 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 65 
คน 

- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมและปลูกฝัง
รากฐานเรื่องราว
เกี่ยวกับภาษาผ่าน
กิจกรรม สื่อและ
เกมที่หลากหลาย 
- เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านภาษา 
เรียนรูภ้าษาทั้งของ
ตนและ
ต่างประเทศ 
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 9 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 10  
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 12 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที3่,4
ประกันคณุภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที4่,5ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่,3ประกันคุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
77.38 มฐ.ที9่ของหลักสตูร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
79.34 มฐ.ที1่0ของหลักสูตร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
75.42 มฐ.ที1่2ของหลักสูตร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อย
ละ 83.53 ระดับดเีลิศ และตัว
บ่งช้ีที่ 4 ร้อยละ 77.38 ระดับดี การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 4
ระดับดีและตัวบ่งช้ีที่5ระดับดีเลิศ 
การประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับดีและตัวบ่งช้ีที ่3ระดับดีเลิศ
การประกันคุณภาพฯ 
 

 3,000    2,994 - นางสมพร 
อุทรักษ ์

 
 



 
 

ที ่ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
การได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน 
ผลโครงการ 

ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง
(บาท) 

8 กิจกรรมจติ
อาสาเรารักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมสี่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม้
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
- เพื่อฝึกเด็กให้มี
ความรับผิดชอบ 
มีจิตส านึกในการ
รักษา
สภาพแวดล้อม 
ให้น่าอยู่ น่าดู   
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และ 
3 จ านวน 65 
คน 

- เด็กมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไมเ้ป็น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
- เด็กมีความ
รับผิดชอบ  
มีจิตส านึกใน 
การรักษา
สภาพแวดล้อม 
ให้น่าอยู่ น่าดู   
 

- เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 6 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 7 ของ
หลักสตูรปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์
ระดับดีมฐ.ที่ 12 
ของหลักสูตรปฐมวัย 
- เดก็ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ที1่ตัวบ่งช้ีที2่,3
ประกันคณุภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี
ที4่ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี
ที1่,2,3 ประกัน
คุณภาพฯ 
 

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
93.75 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
82.42 มฐ.ที6่ของหลักสูตรปฐมวยั 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
80.46 มฐ.ที ่7ของหลักสตูรปฐมวัย 
 
- เด็กผ่านเกณฑร์ะดับดีร้อยละ
75.42 มฐ.ที1่2ของหลักสูตร
ปฐมวยั 
- เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ 
82.42ระดับดเีลิศ และตัวบ่งช้ีที่ 
3 ร้อยละ 83.53 ระดับดีเลิศ การ
ประกันคุณภาพฯ 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 2ตัวบ่งช้ีที่ 4
ระดับดี การประกันคุณภาพฯ 
 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ระดับด,ี ตัวบ่งช้ีที่ 2, 3 ระดับดีเลิศ
การประกันคุณภาพฯ 
 

 4,900 7,235 - นางสมพร 
อุทรักษ ์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ :  บูรณาการวิชาการ 

กิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

       มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพชองผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

          ประเด็นพิจารณาท่ี  3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

      มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

           ประเด็นพิจารณาที่  1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

       - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

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

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3    การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ( √ )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสายสมร  สิรสุนทร 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน  2564 

 



1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1  กรกฎาคม  2563               เสร็จสิน้เมื่อ 30 เมษายน  2564 

                 ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  32,600   บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 32,600   บาท 

          2.2   รายรับจาก         -  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  32,600   บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-  ประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 

-  รายงานผลการประเมิน

โครงการ 

-  ประเมินกิจกรรมเปิดบ้าน

แสดงผลงาน 

 

 

-  แบบบันทึกจ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-  รายงานผลการประเมิน
โครงการ 

-  แบบบันทึกการประเมิน
กิจกรรมเปิดบ้านแสดงผล
งาน 

 

งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (DLTV) และได้เข้า
ร่วมกิจกรรม รับประสบการณ์  ความรู้ที่หลากหลาย  ได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  และ
สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะในการวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการแสดงออกของผลงานทางวิชาการ 
 



5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

    นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง   ร้อยละ  90    ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (DLTV) และได้เข้าร่วมกิจกรรม   รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
 นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ร้อยละ 90  ได้เข้ารับการประเมินผลจาก
ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบกลาง ข้อสอบ NTและข้อสอบปลายปี   
 นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ร้อยละ 90  ได้ด าเนินการและเข้าร่วม
กิจกรรมเปิดบ้านแสดงผลงาน 
6. จุดเด่นของโครงการ 
 นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (DLTV) และได้เข้าร่วมกิจกรรม   รับ
ประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 -   

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

 -  ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  และให้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

       ลงชื่อ........................................................... 
         (นางสายสมร  สิรสุนทร)  
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                  

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วิชาการ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 

1.  เพ่ือให้
นักเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม  รับ
ประสบการณ์  
ความรู้ที่
หลากหลาย 
2.  เพ่ือให้
นักเรียนได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
ด้วยข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 

-  นักเรียนได้
เรียนรู้จาก
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
(DLTV) และ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม                           
รับ
ประสบการณ์ 
ความรู้ที่
หลากหลาย 
-  นักเรียนได้
ทบทวน
ความรู้ก่อน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-
3 เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
1-3 ได้เรียนรู้จาก
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
(DLTV) และได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
รับประสบการณ์  
ความรู้ที่
หลากหลาย  ได้
เข้ารับการ
ประเมินผลด้วย
ข้อสอบที่ได้
มาตรฐาน  และ  

 32,600 32,600 - นางสายสมร   
สิรสุนทร 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  3. เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ให้นักเรียนได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
จากข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน  
4.  เพ่ือให้
นักเรียน
สามารถ
บูรณาการ
ความรู้ 
ทักษะในการ
วางแผน 
ออกแบบ  

 เข้ารับ          
การประเมิน 
-  นักเรียนได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
จากข้อสอบ
การอ่าน 
ข้อสอบกลาง 
ข้อสอบ NT
และข้อสอบ
ปลายปี   
-  นักเรียนได้
ด าเนินการ
และเข้าร่วม
กิจกรรมเปิด
บ้านแสดงผล
งาน 

 สามารถบูรณา
การความรู้  
ทักษะในการ
วางแผน 
ออกแบบ 
ปฏิบัติการ แก้ไข
ปัญหา  
ประยุกต์ใช้มี
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
แสดงออกของ
ผลงานทาง
วิชาการ 
 

     



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหา 
ประยุกต์ใช้ มี
ความคิด
สร้างสรรค์ 
ในการ
แสดงออก
ของผลงาน
ทางวิชาการ 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

 มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป                                     

                               ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป                           

                                       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน       

                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี      

                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  :  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา   

   ขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ มีนาคม 2563                เสร็จสิ้นเมื่อ เมษายน 2564 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 



2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  15,200   บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 15,200    บาท 

          2.2   รายรับจาก  งบเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ     15,200     บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)     15,200    บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- ประเมินนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  
- ประเมินจากผลการทดสอบ
ด้วยข้อสอบ 
- ประเมินกิจกรรมเปิดบ้าน
แสดงผลงาน 
- ประเมินการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- แบบประเมินการร่วม
กิจกรรม 
- รายงานผลการทดสอบ 
 
-  แบบประเมินกิจกรรมเปิด
บ้านแสดงผลงาน 
- แบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอน 

งานวิชาการ 
 

 
4.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563  ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับประสบการณ์ 

ความรู้ที่หลากหลาย ได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบ Pre-O-Net  และข้อสอบปลายปี นักเรียนได้

ทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับการประเมิน นักเรียนได้ด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแสดงผลงาน 

และได้ศึกษาและได้เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 



- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับ

ประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการประเมินผล

จากข้อสอบPre-O-Net  และข้อสอบปลายปี    
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้ทบทวนความรู้ก่อนเข้า

รับการประเมิน 
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้ด าเนินการและเข้าร่วม

กิจกรรมเปิดบ้านแสดงผลงาน 
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ได้ศึกษาและไดเ้รียนรู้ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

6. จุดเด่นของโครงการ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับประสบการณ์ ความรู้ที่
หลากหลาย ได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบ Pre-O-Net และข้อสอบปลายปี 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

-  

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

  - ปรับกิจกรรมให้มีความหลากหลายและน่าสนใจต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                         (นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วิชาการ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่  4-6 

1. เพ่ือให้

นักเรียนได้

เข้ารับการ

ประเมินผล

ด้วยข้อสอบที่

ได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ให้นักเรียนได้

เข้ารับการ

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง    

-นักเรียน

ระดับชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้าน

ป่าแดง ร้อย

ละ 100 ได้

เข้าร่วม
กิจกรรม รับ
ประสบการณ์ 
ความรู้ที่
หลากหลาย 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่
4-6 ปีการศึกษา 
2563 ทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ้น ได้รับการ
ทบทวนความรู้และ
ได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ได้รับการ
ประเมินผลจาก
ส านักทดสอบทาง

1. นักเรียนได้เข้า

รับการประเมินผล

ด้วยข้อสอบที่ได้

มาตรฐาน 

2. นักเรียนได้เข้า

รับการประเมินผล

จากข้อสอบที่ได้

มาตรฐาน  

3.  นักเรียน

สามารถบูรณา

การความรู้  

ทักษะในการ

 15,200 15,200 - นางอัมภา  
ตุ่นหนิ้ว 
 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

ประเมินผล

จากข้อสอบที่

ได้มาตรฐาน  

3.  เพ่ือให้

นักเรียน

สามารถ

บูรณาการ

ความรู้  

ทักษะในการ

วางแผน  

ออกแบบ  

ปฏิบัติการ  

แก้ไขปัญหา  

ประยุกต์ใช้  

มีความคิด

สร้างสรรค ์ 

- นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ร้อย
ละ 100 ได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
จากข้อสอบ
Pre-O-Net  
และข้อสอบ
ปลายปี   
- นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ร้อย

การศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิกา
ร  และนักเรียนได้
ร่วมวางแผน  จัด
งาน  เข้าร่วมงาน
เปิดบ้านแสดงผล
งาน 

 

วางแผน  

ออกแบบ  

ปฏิบัติการ  แก้ไข

ปัญหา  

ประยุกต์ใช้  มี

ความคิด

สร้างสรรค์  ใน

การแสดงออกของ

ผลงานทาง

วิชาการ 

4.  นักเรียนได้

เรียนรู้จากการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอน(DLTV) 

ในสถานการณ์

การแพร่ระบาด



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

ในการ

แสดงออก

ของผลงาน

ทางวิชาการ 

4.  เพ่ือ

ส่งเสริม

การศึกษา

และการ

เรียนรู้ของ

นักเรียนใน

สถานการณ์

การแพร่

ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 

ละ 100 ได้
ทบทวน
ความรู้ก่อน
เข้ารับการ
ประเมิน 
- นักเรียน

ระดับชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้าน

ป่าแดง ร้อย

ละ 100 ได้

ด าเนินการ
และเข้าร่วม
กิจกรรมเปิด
บ้านแสดงผล
งาน 

ของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 

 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 - นักเรียน

ระดับชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้าน

ป่าแดง ร้อย

ละ 100 ได้

ศึกษาและได้
เรียนรู้ใน
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  บูรณาการวิชาการ 

กิจกรรม : บูรณาการวิชาการ ม.1-3 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

 มาตรฐานที่  : คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

 ประเด็นพิจารณา : การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ  

                                                        น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 ประเด็นพิจารณา : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 

                                                               สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน       

                                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี      

                                             มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  :  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ...มีนาคม 2563...               เสร็จสิ้นเมื่อ .....เมษายน 2564..... 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 



2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ...18,790.... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .....18,790…..บาท 

          2.2   รายรับจาก  .....................-......................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) .....18,790.......บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณค่าตัวตน กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ และ 
ประเมินผลจากข้อสอบ Pre-
O-Net  และข้อสอบปลายปี   

-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมและรายงานผลการ
ประเมินด้วยข้อสอบปลายปี -วิชาการช่วงชั้น 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

..................นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รับประสบการณ์  ความรู้ที่หลากหลาย  สามารถบูรณาการความรู้  
ทักษะในการวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการ  แก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการ
แสดงออกของผลงานทางวิชาการ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

 10.2 นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 

 10.3 นักเรียนได้เข้ารับการประเมินผลจากข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  

 10.4  นักเรียน 1.05  นักเรียน 20195.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวน
รางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

..............คิดเป็นร้อยละ 85...................................................... 

 

 



6. จุดเด่นของโครงการ 

...........นักเรียนชั้นม.1-3  ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณค่าตัวตน  ท าให้นักเรียนมองเห็นถึงเป้าหมายในการมา
เรียน  ในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมีเอกสารที่ใช้ในการทบทวน และเพ่ิมระดับความรู้
ของตนเองก่อนการประเมินผลระดับชาติ................................ 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

........ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมที่ไม่ลงตัว  เนื่องจากงานนอกอื่น ๆ  ที่แทรกเข้ามาเป็นระยะ  และทาง
ส านักงานเขตเร่งรัดการจัดกิจกรรมและยกเลิกการประเมินผลข้อสอบ Pre-ONet ข้อสอบปลายปี เนื่องใน
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CovidS 19).................. 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

. ..............ปรับระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมให้ความยืดหยุ่น  และวางแผนส ารองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วน............................................ 

 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการวิชาการ  กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วิชาการ  
กิจกรรม 
บูรณาการ
วิชาการ ม.1-3 

1. เพ่ือให้
นักเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม  รับ
ประสบการณ ์ 
ความรู้ที่
หลากหลาย 

  

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3      
ปีการศึกษา 
2563   

นักเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม  
 รับ
ประสบการณ์ 
ความรู้ที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 100 นักเรียนร้อยละ 
80  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
ตัวตน ได้
วางเป้าหมายใน
การเรียน และได้
รับรู้ประสบการณ์ 
และโครงสร้าง
หลักสูตรที่
นักเรียนจะได้
เรียน 

 18,790 18,790 - นางสาว 
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการวิชาการ  กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วิชาการ  
กิจกรรม 
บูรณาการ
วิชาการ ม.1-3 

2. เพ่ือให้
นักเรียนได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
ด้วยข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน 

  
  

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3      
ปีการศึกษา 
2563   

นักเรียนได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
จากข้อสอบ
Pre-O-Net  
และข้อสอบ
ปลายปี   

ร้อยละ 100 เนื่องด้วยการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid19) 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินผลด้วย
ข้อสอบปลายปี  

 18,790 18,790 - นางสาว 
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการวิชาการ  กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วิชาการ  
กิจกรรม 
บูรณาการ
วชิาการ ม.1-3 

 3.  เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ให้นักเรียนได้
เข้ารับการ
ประเมินผล
จากข้อสอบที่
ได้มาตรฐาน  

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3      
ปีการศึกษา 
2563   

นักเรียนได้

ทบทวน

ความรู้ก่อน

เข้ารับการ

ประเมิน  

ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการ
ทบทวนความรู้ 
แตเ่นื่องด้วยการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 
(Covid19) 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินผลด้วย
ข้อสอบปลายปี 

 18,790 18,790 - นางสาว 
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการวิชาการ  กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วิชาการ  
กิจกรรม 
บูรณาการ
วิชาการ ม.1-3 

4 .  เพื่อให้
นักเรียน
สามารถบูรณา
การความรู้ 
ทักษะในการ
วางแผน 
ออกแบบ 
ปฏิบัติการ  
แก้ไขปัญหา 
ประยุกต์ใช้  มี
ความคิด
สร้างสรรค ์ ใน
การแสดงออก
ของผลงานทาง
วิชาการ 

 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3      
ปีการศึกษา 
2563   

นักเรียนได้

ด าเนินการ

และเข้าร่วม

กิจกรรมเปิด

บ้านวิชาการ 

ร้อยละ 100 นักเรียนร้อยละ  
80  ได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน  
ออกแบบงาน  
วางรูปแบบงาน 
จัดแสดง แก้ไข
ปัญหา และเข้า
ร่วมกิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ 

 18,790 18,790 - นางสาว 
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการวิชาการ  กิจกรรม บูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
บูรณาการ
วชิาการ  
กิจกรรม 
บูรณาการ
วิชาการ ม.1-3 

5. เพ่ือให้
นักเรียนได้
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องใน
การเรียนรู้
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
(DLTV) ใน
สถานการณ์
ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3      
ปีการศึกษา 
2563   

นักเรียนได้

เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องใน

สถานการณ์

ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า 

2019 

ร้อยละ 100 นักเรียนร้อยละ 
80  ได้รับการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 จากใบ
ความรู้ ใบงานที่
ครูมอบหมายให้ 

 18,790 18,790 นักเรียนบาง
คนไม่
สามารถ
ติดต่อได้
เนื่องจากอยู่
คนละ
หมู่บ้านกับ
นักเรียน
ส่วนใหญ่ที่
เรียน 

นางสาว 
กรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ์ 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กิจกรรมหรรษาคุณค่าตัวตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 
 



ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กิจกรรมบูรณาการเปิดบ้านแสดงผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการ ม.1-3 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่  1 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อท่ี 

              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

               ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

               ประเด็นพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

                               5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 :จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

                                      5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี    

                                                            คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

                                                            กับสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (√ )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี , นางสาวอัจฉรา  ค าดี 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : เมษายน  -  กันยายน  2563 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1 เมษายน 2563               เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2563 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน   5,800    บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  5,800  บาท 

          2.2   รายรับจาก งบเรียนฟรี 15 ปี  5,800  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   5,800  บาท 



                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ80ของนักเรียน
ระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียน
บ้านป่าแดง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป  
-  ร้อยละ80ของนักเรียน
ระดับชั้น ป.1-3  โรงเรียน  
บ้านป่าแดง ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
 - ร้อยละ 80ของนักเรียน
ระดับชั้น ป.1-3   โรงเรียน
บ้านป่าแดง ได้รับการ
เสริมสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง 
 ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
โรงเรียนบ้านป่าแดง มี 
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 
- ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์  
 

 
- สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรมด้านการ 
  รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ 
 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน  
  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 
 



วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
โรงเรียนบ้านป่าแดง มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
 
- สังเกตพฤติกรรมด้านการ 
  รักษาสิ่งแวดล้อม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน  
  การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สูงกว่าเล็กน้อย             
เนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านทางสื่อการเรียนรู้และวิทยากรหลายท่าน  มีกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการรับการอบรม 
น ามาซึ่งการเรียนรู้และตอบสนองที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

-  ร้อยละ 88.89 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อยู่ในระดับดี 

 -  ร้อยละ 85.86 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง อยู่ในระดับดีมาก 

    ร้อยละ 14.14 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง อยู่ในระดับดี 

 - ร้อยละ 79.80 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3   โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
ความ ตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีมาก  

   ร้อยละ20.20 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3   โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
ความ ตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 



6. จุดเด่นของโครงการ 

        ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิตในสังคมของนักเรียน ปลูกฝังการ
มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

        ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของแต่ละฐานการเรียนรู้  ควรจะขยายระยะเวลาการท ากิจกรรมให้มากข้ึน
อีกเล็กน้อย  

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

       การเพ่ิมการจัดกิจกรรมนอกอาคารและนอกสถานที่ เพ่ือบรรยากาศที่ดีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และ
กิจกรรมเกมทบทวนความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมแต่ละฐาน 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวธิดา   วงแสงรัศมี)                                                                                      

                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
โครงการ/กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3    

กลุ่มงาน แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรม
โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 - 3 
 

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียนช้ัน 
ป.1 – ป.3  มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์
- เพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- เพื่อเสริมสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักและ
ส่งเสริมคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้แก่
นักเรียน 
 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที ่1-3 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ 

 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน  
  การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนได้รับการอบรม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมมะน าจิตใจ ปลูก 
ฝังคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ สามารถท างาน 
ร่วมกันเป็นหมู่คณะได ้
ยอมรับความคิดเห็น  
ยอมรับความแตกต่างของ 
ปัจเจกบุคคล เคารพ 
ในซึ่งกันและกัน รวมทั้ง 
ปลูกฝังคณุลักษณะที่ด ี
ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 

-  ร้อยละ 88.89 ของ
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
โรงเรียนบ้านป่าแดง มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
 -  ร้อยละ 85.86 ของ
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3  
โรงเรียนบ้านป่าแดง ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง   
 - ร้อยละ 79.80 ของ
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3    
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับ
การเสริมสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ ความ ตระหนักและ
ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 5,800    5,800    - น.ส.ธิดา  
วงแสงรัศม ี
  



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                   

 ข้อที่ (ประเด็นพิจารณา)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 

       คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

        ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มแผนงาน : แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติกาล  ขันเงิน, นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว, นายวันอาสา  ใจภิภักดิ์ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ กรกฎาคม 2563                 เสร็จสิ้นเมื่อ พฤศจิกายน 2563 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  11,060   บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 11,060  บาท 

          2.2   รายรับจาก  งบเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ     11,060   บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)     11,060  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        



                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- บันทึกจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมค่ำยคุณธรรม
จริยธรรม 
- สังเกตพฤติกรรมด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 
- สังเกตพฤติกรรมด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 
 

- แบบลงทะเบียนเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
 
- แบบประเมินความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมของศาสนา 
- แบบประเมินการน าหลักธรรม
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

งานวิชาการ 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนว

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน    

 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมค่ำยคุณธรรม
จริยธรรม 
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

หลักธรรมของศำสนำ สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีงำม มีศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 80 น ำหลักธรรมมำใช้เป็นแนว

ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันได้ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
   
 



6. จุดเด่นของโครงการ 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข  

 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

- งบประมำณไม่เพียงพอจึงท ำให้จัดกิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ได ้1 วัน 

 

 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

  - เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และนักเรียนได้เรียนรู้ตำมหลักปฏิบัติเต็มรูปแบบของโครงกำรควรจัด

กิจกรรม 2 วัน 1 คืน 

 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                       (นางสาวรัตติกาล  ขันเงิน) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 4 - 6 

1. เพ่ือให้

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 ได้

ร่วมกิจกรรม

เข้าค่าย

คุณธรรม

จริยธรรม 

2. เพ่ือให้

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6    มี

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง    

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้าน

ป่าแดง ร้อย

ละ 100 ร่วม

กิจกรรมเข้า

ค่ายคุณธรรม

จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
6 โรงเรียนบ้านป่า
แดง มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และได้เข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักในการน า
หลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
และสามารถอยู่

1. นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 

4-6 ได้ร่วม

กิจกรรมเข้าค่าย

คุณธรรม

จริยธรรม 

2. นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 

4-6 มีความรู้

ความเข้าใจใน

หลักธรรมของ

ศาสนา สร้าง

 11,060 11,060 งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
จึงท ำให้จัด
กิจกรรม
ค่ำย
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ได ้ 1 วัน 

นางสาวรัตติกาล   
ขันเงิน 
นางอัมภา  
ตุ่นหนิ้ว 
นายวันอาสา  
ใจภิภักดิ ์



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

ควำมรู้ควำม
เข้ำใจใน
หลักธรรม
ของศำสนำ 
สร้ำง
จิตส ำนึกท่ีดี
งำม มีศำสนำ
เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
3.  เพ่ือให้

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 น า

หลักธรรมมา

ใช้เป็นแนว

ปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน

- นักเรียน

ระดับชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้าน

ป่าแดง ร้อย

ละ 80 มี

ควำมรู้ควำม
เข้ำใจใน
หลักธรรมของ
ศำสนำ สร้ำง
จิตส ำนึกท่ีดี
งำม มีศำสนำ
เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
- นักเรียน
ระดับชั้น

ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

จิตส านึกท่ีดีงาม มี

ศาสนาเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

3. นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 

4-6 น าหลักธรรม

มาใช้เป็นแนว

ปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมี

ความสุข และเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่

ผู้อื่น    

 



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

ได้ เพ่ือให้

สามารถด าเนิน

ชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่าง

มีความสุข 

และเป็น

แบบอย่างที่ดี

แก่ผู้อ่ืน    

 

 

 

ประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้าน

ป่าแดง ร้อย

ละ 80 น ำ

หลักธรรมมำใช้
เป็นแนวปฏิบัติ
ใน
ชีวิตประจ ำวัน
ได้ เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนิน
ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และ
เป็นแบบอย่ำง
ที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
กิจกรรม : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
               มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
               ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
               ประเด็นพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๕ : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๕ : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑  : การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 
ได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ()  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต  ศรีนันตา 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ :  1 กรกฎาคม 256๓ – 3๐ เมษายน 256๔ 
________________________________________________________________________________ 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 
             เริ่มเมื่อ1 กรกฎาคม 256๓   เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 256๔ 
             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน  10,000 บาท 
          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000   บาท 
          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          
          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   10,000   บาท 
                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                              จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 
3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

วิชาการ 



4.  ผลที่ได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ มีความตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 85.36 
นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  คิดเป็นร้อยละ 84.53 
นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ คิดเป็นร้อยละ 83.74 
นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 84.17 

6. จุดเด่นของโครงการ 

นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของการท าความดี ซึ่งเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 ความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 
8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา บูรณาการในรายวิชา เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักและรู้คุณค่า และมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ดีข้ึน 

 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                      (นายพลกฤต  ศรีนันตา) 

                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 
โครงการ/กิจกรรม ค่ายคณุธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

กลุ่มงาน วิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

1 นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร 
2 นักเรียนมี
ความเอื้ออาทร
ผู้อื่น และกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 
3 นักเรียน
ยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
4 นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณคา่ 
ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3  

1 นักเรียนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 
2.นักเรียนมี
ความเอื้ออาทร
ต่อผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ   
3.นักเรียน
ยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างได ้
4.นักเรียน
ตระหนัก รู้
คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 1.นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร คิดเป็น
ร้อยละ 85.36 
2.นักเรียนมีความ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
และกตญัญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ  คิด
เป็นร้อยละ 84.53 
3.นักเรียนยอมรับ
ความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ได้ คิดเป็นร้อยละ 
83.74 
4.นักเรียนตระหนัก 
รู้คุณคา่ และร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม คดิเป็น
ร้อยละ 84.17 

1 กรกฎาคม 
256๓ 

 –  
31 มีนาคม 

256๔ 

10,000 10,000 - นายพลกฤต 
ศรีนันตา 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

  



 

  



 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ :  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรม : กิจกรรมค่ายลูกเสือส ารอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

       มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ประเด็นพิจารณาท่ี 3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

     - ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

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

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตร  จัดการศึกษาภาคบังคับให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ( √ )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบงกชภรณ์  จันธิมา 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน  2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1  กรกฎาคม  2563               เสร็จสิน้เมื่อ 17  พฤศจิกายน 2563 

                 ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  5,800   บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5,800    บาท 

          2.2   รายรับจาก         -  บาท          



          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  5,800    บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

-  บันทึกจ านวนนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

-  รายงานผลการประเมิน

โครงการ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

-  แบบบันทึกจ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-  รายงานผลการประเมิน
โครงการ 

-  แบบบันทึกพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  และสามารถปฏิบัติตนได้
เหมาะสมกับกาลเทศะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

    นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง   ร้อยละ  90     เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ
เนตรนารี 

 นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านป่าแดง  ร้อยละ 75  มีระเบียบวินัย  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  และสามารถท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 

6. จุดเด่นของโครงการ 

 ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักสถาบันหลักของชาติ มีความสามัคคี
ในการท างานร่วมกันและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 



7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 -  ควรเพิ่มกิจกรรมการนันทนาการให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีสนุกสนานก่อนเข้ากิจกรรม 

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

 -  ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  และให้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

       ลงชื่อ........................................................... 
         (นางบงกชภรณ์  จันธิมา)  
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                  

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ลูกเสือ เนตร
นารี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 

เพ่ือให้
นักเรียน
สามารถอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีระเบียบ
วินัย  มีความ
อดทน  มี
อุดมการณ์
ความรักชาติ  
พัฒนา
ลักษณะผู้น า
ให้กับ
นักเรียนและ
ท าประโยชน์ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 

นักเรียนมี

ระเบียบวินยั มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกถึง
ความรักใน
สถาบนัหลัก
ของชาติ  ได้
พัฒนาลักษณะ
ผู้น า มีความ
สามัคคีในการ
ท างานเปน็หมู่
คณะ และท า
ประโยชน ์

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-
3 เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือเนตร
นารี 

นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

 5,800 5,800 - นางบงกชภรณ์  
จันธิมา 
นางสาวอัจฉรา  
ค าดี 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ต่อตนเองและ
สังคม 
2.  เพื่อให้
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ 
ค าปฏิญาณ  
ระเบียบ 
ข้อบังคับ คติ
พจน์ของลูกเสือ
และปฏิบตัิ
กิจกรรมลูกเสือ
ได้  ตามขั้นตอน
และวิธีการ 
3.  เพื่อให้
นักเรียนมีความ
สามัคคีในการ
ท างานเป็นหมู่
คณะและเกดิ
ความสนุกสนาน 

 ต่อตนเองและ
สังคม  

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ณ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ประเด็นพิจารณาท่ี 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี/ข้อที่ 
      ............................................................................................................................. .............................  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ( √ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ, นายทนงศักดิ์  นวลสะแล, นายสมเกียรติ  สาคร 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 

1. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563               เสร็จสิ้นเมื่อ 21 มกราคม 2564 

              ตามก้าหนดเวลา                  ก่อนก ำหนดเวลำ             หลังก้าหนดเวลา 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ้านวน  15,340   บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 15,340    บาท 

          2.2   รายรับจาก     -  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  15,340  บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             √   จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ้านวน……………….………บาท 

  



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
-  บันทึกจ้านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
-  รายงานผลการประเมิน
โครงการ 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

-  แบบบันทึกจ้านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-  รายงานผลการประเมิน
โครงการ 
- แบบบันทึกพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

งานวิชาการ 
 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  และสามารถปฏิบัติตนได้
เหมาะสมกับกาลเทศะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม และ มีความอดทนอดกลั้น มีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และน้าความรู้ที่ตนเองได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้  
5.  ประเมินความส้าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ้านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส้าเร็จที่ตั้งไว้) 

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านป่าแดง   ร้อยละ  90     แสดงศักยภาพการเป็น
ผู้น้าและเป็นผู้ตามที่ดี 
  นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านป่าแดง  นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักการเสียสละและ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
  นักเรียนร้อยละ  80 น้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
6. จุดเด่นของโครงการ 

 ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักสถาบันหลักของชาติ มีความสามัคคี
ในการท้างานร่วมกันและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม  

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 ควรเพิ่มกิจกรรมที่เสริมความมีระเบียบวินัยมากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

 ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  และให้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

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

             (นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว)                        (นายทนงศักดิ์   นวลสะแล) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
กลุ่มงาน บริการวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
ผลการ 

ด้าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลส้าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ลูกเสือ เนตร
นารี ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 

1. เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพ
การเป็นผู้น้าและ
การเป็นผู้ตามที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จัก
เสียสละและการ
อยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 
3. เพ่ือให้
นักเรียนน้า
ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ้าวัน
ได้ 
 

นักเรียน
ชั้น
ประถม
ศึกษาปี
ที่ 4-6 

นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติ  ได้พัฒนา
ลักษณะผู้น้า มีความ
สามัคคีในการท้างาน
เป็นหมู่คณะ และท้า
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  

 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
ลูกเสือเนตร
นารี และมี
ศักยภาพการ
เป็นผู้น้าผู้ตามท่ี
ดี รู้จักการ
เสียสละ และ
การอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 
และน้าความรู้
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและท้า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เป็นผู้น้า
ผู้ตามที่ดี รู้จักการ
เสียสละ และการ
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ 

 15,340 15,340 - นางอัมภา  
ตุ่นหนิ้ว 
นายทนงศักดิ์ 
นวลสะแล 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

แผนงาน/โครงการ : แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ .....พฤษภาคม..2563.................               เสร็จสิ้นเมื่อ ........เมษายน..2564........... 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  .......10,000........... บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ........ 10,000.......... บาท 

          2.2   รายรับจาก   ...................-......................... บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............ 10,000.................... บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- แบบประเมินผล 
- การสังเกต 

- แบบบันทึกผลการเรียน 
- แบบสังเกต 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 

 เนื่องจาก 



 - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

 ด้านคุณภาพ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีความรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี 
 ด้านปริมาณ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 
6. จุดเด่นของโครงการ 

 - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

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

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

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

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                           (นายวรวุฒิ ทาแกง) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
กลุ่มงานวิชาการ แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
กิจกรรม
ลูกเสือ เนตร
นารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3  
 

1. เพ่ือให้
นักเรียน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 มี
ความรู้และ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม
ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
เนตรนารีได้
2. เพ่ือให้
นักเรียน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 มี
ระเบียบวินัย 

- นักเรียน
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 

- ร้อยละ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1- 3   มี
ความรู้และ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม
ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
เนตรนารีได้  
- ร้อยละ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1- 3   มี
ระเบียบวินัย 

- นักเรียนร้อย
ละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนร้อย
ละ 90 

- นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 มีความรู้
และปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
การจดักิจกรรมของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เนตรนารีได้ 
- นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 มีระเบียบ
วินัยในตนเอง มีความ
เชื่อมั่น กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

 10,000 10,000 - นายวรวุฒิ  
ทาแกง 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ในตนเอง มี
ความเชื่อมั่น 
กล้า
แสดงออก 
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

 ในตนเอง มี
ความเชื่อมั่น 
กล้า
แสดงออก 
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

       

 





รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมทัศนศึกษา  
กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 3 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ประเด็นพิจารณาท่ี 3 การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร. 3 ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มี 
 คุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : (    )  โครงการใหม่     (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรสมรรถ  จันทร์ใส 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคมคม 2564 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ  1 พฤศจิกายน 2563  เสร็จสิ้นเมื่อ  16 พฤศจิกายน 2563 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน   5,800  บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  5,800  บาท 

          2.2   รายรับ              -  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   5,800  บาท 

สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                              จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                              จ่ายน้อยกว่างบ จ านวน……………….………บาท 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล 
- ส ารวจรายชื่อ 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- สมุดบันทึก 

- ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- สมุดบันทึก 

- นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ป. 1-3 
- คณะครูช่วงชั้นที่ 1 ป. 1-3 

 4. ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- สูงกว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก : นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรทัศนะศึกษา 
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนะศึกษา มีเจตคติที่ดีแหล่งทัศนะศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ และ
น าสิ่งที่ได้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของตน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ร้อยละ 100 เนื่องจาก : นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษา 

6. จุดเด่นของโครงการ 

- นักเรียนไดเ้รียนรู้นอกสถานที่หรือการพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นการท าให้
นักเรียนเกิดความคิดแปลใหม่ เพิ่มวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลต่อสิ่งที่พบเห็น เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

7. จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

- การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการออกทัศนะศึกษา เนื่องจากนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ยังไม่
สามารถจัดการตนเองได้เท่าที่ควร 

- การจัดเตรียมผู้ดูแลให้มีจ านวนเพียงพอต่อการดูแลนักเรียน 

8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

- สถานที่ในการทัศนะศึกษาที่นักเรียนสนใจ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้แก่นักเรียน 

 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………. 

                                                                        (นายกรสมรรถ จันทร์ใส) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

โครงการ ทัศนศึกษา ป.1 – ป.3  
กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 
ทัศนศึกษา  
ป.1 – ป.3 

ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง มี
เจตคติที่ต่อแหล่ง
เรียนรู้และน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 3  
ทุกคน  

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์
ตรง และมีเจต
คติท่ีต่อแหล่ง
เรียนรู้ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่   1 – 3 
ทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนน าสิ่งที่
ได้เรียนรู้มา
เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง 

 5,800 5,800 - นายกรสมรรถ 

 

  















 



    

     

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ีที่/ข้อที่ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาท่ี 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   - ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี/ข้อที่ 
      ............................................................................................................................. .............................  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1  : การพัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   ( √ )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพิมพวรรณ รวมจิตต์ , นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563               เสร็จสิ้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

             ตามก าหนดเวลา                  ก่อนก ำหนดเวลำ               หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน  10,320   บาท 

          2.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,320   บาท 

          2.2   รายรับจาก     -  บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  10,320   บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             √   จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

 

 

 

 



3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
-  บันทึกจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 
-  การประเมิน และนิเทศ
ติดตาม 
-  การประเมินความรู้จาก
การประมวลองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการทัศนศึกษา 

-  แบบบันทึกจ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
-  แบบการประเมิน และ
นิเทศติดตาม 
- แบบแบบประเมินความรู้ที่
ได้จากการไปทัศนศึกษา 
 

งานวิชาการ 
 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา  และสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะตามสถานที่ต่างๆที่นักเรียนได้ไป และ นักเรียนยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถพัฒนา
ตนเองในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านป่าแดง   ร้อยละ  90    เข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษา 
  นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านป่าแดง  นักเรียนร้อยละ 90  ได้รับประสบการณ์
ตรงเพ่ิมเติมจากห้องเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียน และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
6. จุดเด่นของโครงการ 

 เป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้เกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และน าวิธีการทางแหล่งเรียนรู้
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังเพ่ิมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนและให้นักเรียนสนุกสนานไปกับ
สถานที่ที่ได้ไป 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆให้มากขึ้น เพื่อความหลากหลายในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

 ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอสถานที่ท่ีนักเรียนจะต้องไปศึกษาหาความรู้ 

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

                            (นางพิมพวรรณ รวมจิตต์) 

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการทัศน
ศึกษา
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 

1. เพ่ือ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
ตรงให้กับ
นักเรียนที่
เพ่ิมเติมจากการ
เรียนใน
ห้องเรียน 
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้ไป
ศึกษานอก
สถานที่รูปแบบ
การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
3. เพ่ือให้
นักเรียนได้น า
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มา  

นักเรียน
ชั้น
ประถม
ศึกษาปี
ที่ 4-6 

นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติ  ได้พัฒนา
ลักษณะผู้น า มีความ
สามัคคีในการท างาน
เป็นหมู่คณะ และท า
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  

 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 เข้าร่วม
โครงการทัศน
ศึกษา และ
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงเพิ่มเติม
จากห้องเรียน 
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
การทัศนศึกษา
ไปใช้ในการ
เรียนและ
ด าเนินใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรง และสามารถ
พัฒนาตนเองใน
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 
ตลอดจนน า
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 10,320 10,320 - นางพิมพวรรณ 
รวมจิตต์  
นางสาวเพ็ญพร 
สุดประเสริฐ 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ

ได้จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  ประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

  ได้อย่างมี
ความสุข 

      

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-3 

แผนงาน/โครงการ :  บริหารวิชาการ (แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ    กรกฎาคม   2563               เสร็จสิ้นเมื่อ    มีนาคม   2564 

             ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  55,000 บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 55,000 บาท 

          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  44,650 บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                             จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……10,350.………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

- บันทึกจ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
- การประเมินและนิเทศ
ติดตาม 
- การประเมินความรู้จากการ
ประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการทัศนศึกษา 
 

- แบบบันทึกจ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
- แบบประเมินและนิเทศ
ติดตาม 
- แบบประเมินความรู้ที่ได้
จากการไปทัศนศึกษา 

ภาพถ่าย 

 

 4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                             สงูกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 

เนื่องจาก 

 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่ส าคัญๆ รวมถึงการได้ใช้ชีวิต
ร่วมกับเพื่อนๆ และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

     ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 100 

6. จุดเด่นของโครงการ 

 เป็นโครงการที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน  สร้างความฝันวาดอนาคตกับสิ่งที่ได้พบเห็น 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 เป็นกิจกรรมที่ควรจัดต่อเนื่องทุกๆปี 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

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

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                          ( นายอุทิศ พ้ืนงาม ) 

                                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการ........ทัศนศึกษา..............กลุม่งาน บริหารวิชาการ 
 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และ

รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 ทัศนศึกษา 1. เพ่ือ
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงในเรื่องที่
จะเรียนรู้ 
2. เพ่ือ
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจมีเจต
คตทิี่ดีต่อ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 

- นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 
- 3 ร้อยละ ๙๐   
เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา     
- นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เพ่ิมเติมจาก
ห้องเรียน และ
สามารถน าความรู้ 

- นักเรียน
ร้อยละ 90 
 
 
 
- นักเรียน
ร้อยละ 90 
 

- นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และ
สนุกสนานในการ
ร่วมกิจกรรมจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
- นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจมี
เจตคติที่ดีต่อแหล่ง
เรียนรู้ 
- นักเรียนน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มา 

 55,000 44,650 - นายอุทิศ  
พ้ืนงาม 
  



ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และ

รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  แหล่งเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้
นักเรียนรู้จัก
การน าความรู้
จากแหล่ง
เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์
และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวั
น 

 ที่ได้จากการทัศน
ศึกษามาใช้ในการ
เรียนและด าเนิน
ชีวิต 
ประจ าวันได้อย่าง
มีความสุข 

 ประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

     



 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ : โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้  
(ICT เพ่ือการศึกษา) 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ  
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ :  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๓ : การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน  
สอดคล้องมาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

: ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมเกียรติ  สาคร 
ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๓               เสร็จสิ นเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๔ 

               ตามก้าหนดเวลา             ก่อนก้าหนดเวลา             หลังก้าหนดเวลา 

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้านวน  17,610 บาท 

          ๒.๑   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 17,610 บาท 

          ๒.๒   รายรับจาก  - บาท          

          ๒.๒   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)         17,610 บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จา่ยพอดีงบ        

                              จา่ยเกินงบ         จ้านวน………………………บาท         

                              จา่ยน้อยกว่างบ   จ้านวน……………….………บาท 

 

 

 



 

๓. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
-การนิเทศก้ากับติดตาม 

-การบันทึกผลการท้างาน 

-แบบนิเทศก้ากับติดตาม 
-แบบการประเมินผลการ
ท้างาน 

การด้าเนินกิจกรรม 

 

๔.  ผลที่ได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการเรียนการสอนและเอื อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๕.  ประเมินความส้าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ้านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี ความส้าเร็จที่ตั งไว้) 

  เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงที่มีความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้สื่อและ
ห้องปฏิบัติการที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ น จ้านวน ๔๐๙ คน  คิดร้อยละ ๘๐ 

  เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงจ้านวน ๔๐๙ คนได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถของนักเรียนและได้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนคิดร้อยละ ๘๐ 

 ๖. จุดเด่นของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี สามารถน้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 

๗.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

 สิ่งที่ควรพัฒนาของโครงการคือการเสริมเรื่องของทักษะการสร้างอาชีพบนสื่อออนไลน์เพ่ือจะสามารถ
น้าไปใช้ได้จริงเมื่อส้าเร็จการศึกษา 

๘.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งต่อไป 

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

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

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                        ( นายสมเกียรติ  สาคร  ) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้  
(ICT เพ่ือการศึกษา)กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

 
๑ 

 
โครงการการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารในด้าน
การจัดการ
เรียนรู้  
(ICT เพ่ือ
การศึกษา) 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงจ้านวน 
๔๐๙ คน 

เชิงปริมาณ 

กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดง
ระดับชั น อ.3-ม.3 
จ้านวน 409 คน 

เชิงคุณภาพ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มี
ความพร้อมในการ
เรียนการสอนและ
เอื อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

คิดร้อยละ 
๘๐ ของ
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
โรงเรียนบ้านป่า
แดงท่ีเข้าร่วม
โครงการมีแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มี
ความพร้อมใน
การเรียนการ
สอนและเอื อต่อ
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

มีนาคม  
๒๕๖๓- 

มีนาคม๒๕๖๔ 

 
17,610 

 
17,610 

 
 

 
นายสมเกียรติ 
สาคร 

 



ภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กิจกรรม :  การเรียนการสอนทางไกล 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที/่ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

                                      มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

                                      ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 

                                       ต่อการเรียนรู้ 

   - ระดับปฐมวัย     มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่/ข้อที่ 

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

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ...4.... : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี  

                                            คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ …4... :  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

                                                   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ …3…  : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ 

                                                                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการใหม่   (  )  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์   พิพิทธภัณฑ์ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : พฤษภาคม – กรกฏาคม 2563 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ..พฤษภาคม 2563...               เสร็จสิน้เมื่อ ....กรกฎาคม 2563.... 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ................................ บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ...33,838...บาท 



          2.2   รายรับจาก  .............................................. บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) .....33,838.....บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

บันทึก -แบบบันทึกการเข้าเรียน 
-แบบบันทึกการส่งงาน 

ครูประจ าชั้นและครูประจ า
วิชา 

 

4.  ผลที่ได้รับ 

......นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนรู้รายวิชาผ่านการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมจากช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ใบความรู้และใบงานประกอบการเรียนรู้ตามบริบทของครอบครัว  
ท าให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านการเรียนในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563     ใช้เวลาว่าง
ก่อนเปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนความรู้เดิม เรียนเนื้อหาของชั้นเรียนใหม่  และป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019……………………… 

5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

    (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

.......คิดเป็นร้อยละ 70...................................... 

6. จุดเด่นของโครงการ 

.......นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียน มีสนใจและกระตือรืนร้นในการเข้าเรียน พยายามในการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางที่มีความพร้อม  ท าแบบฝึกหัดมาส่งตามก าหนดเวลา........................................... 

7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

......ในบางครอบครัว ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลบุตรหลานในการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์  นักเรียนบางคนไม่
สามารถเรียนรู้และท าแบบฝึกหัดได้  สมาธิสั้น ยิ่งเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือบางครอบครัวมีปัญหาเรื่อง
เครื่องโทรศัพท์  ปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในส่วนของแบบฝึกหัดนั้น เนื่องด้วยนักเรียนปิดภาคเรียน
เป็นเวลานาน ท าให้บางเนื้อหาหลงลืม และไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได้………………………………………………….. 



8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

.........ปรับเปลี่ยนแบบฝึกใบงาน ที่นักเรียนจะสามารถท าได้ และปรับลดจ านวนแบบฝึกใบงาน.......................... 

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                    (นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กิจกรรม :  การเรียนการสอนทางไกล 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ในสถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019  
กิจกรรม :  
การเรียนการ
สอนทางไกล 

1. เพ่ือเป็น
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนเปิดภาค
เรียนในปี
การศึกษา 
2563 ในวันที่ 
1 กรกฎาคม 
2563 
  
 

นักเรียน
ระดับชั้น
อนุบาล  2 –  
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่  3  
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง      
ปีการศึกษา 
2563   
 

นักเรียนมี

ความพร้อม

ก่อนเปิดเรียน

ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 

2563ในวันที่ 

1 กรกฎาคม 

2563 

อย่างน้อย  300 คน นักเรียนอย่างน้อย  
300 คนได้รับ
แบบฝึกหัดและ  
ใบความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 

 33,838 33,838 นักเรียนบาง
คนไม่มี

ความพร้อม 

นางสาว
กรรณิการ์
พิพิทธภัณฑ์ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรม :  การเรียนการสอนทางไกล 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ในสถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019  
กิจกรรม :  
การเรียนการ
สอนทางไกล 

2. เพ่ือ
ส่งเสริม
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนใน
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
2019 

นักเรียน
ระดับชั้น
อนุบาล  2  
–  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่  3  
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง      
ปีการศึกษา 
2563   
 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

อย่างน้อย  300 คน นักเรียนอย่างน้อย  
300 คนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 

 33,838 33,838 - นางสาว
กรรณิการ์
พิพิทธภัณฑ์ 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรม :  การเรียนการสอนทางไกล 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินการได้
จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ในสถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019  
กิจกรรม :  
การเรียนการ
สอนทางไกล 

3. เพ่ือ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
โคโรนา 
2019 

นักเรียน
ระดับชั้น
อนุบาล  2  
–  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่  3  
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง      
ปีการศึกษา 
2563   
 

นักเรียน
ป้องกันตนเอง
จากการแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 
 

อย่างน้อย  300 คน นักเรียนอย่างน้อย  
300 คนป้องกัน
ตนเองจากการ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

 33,838 33,838 - นางสาว
กรรณิการ์
พิพิทธภัณฑ์ 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
แผนงาน/โครงการ : ………บริหารทั่วไป…………………………… 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             เริ่มเมื่อ ...........กรกฎาคม..2563..........               เสร็จสิ้นเมื่อ ..............เมษายน..2564............ 

               ตามก าหนดเวลา             ก่อนก าหนดเวลา             หลังก าหนดเวลา 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน  ...........20,000..........บาท 

          2.1   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .......20,000......บาท 

          2.2   รายรับจาก  ..........งบอุดหนุนรายหัว......บาท          

          2.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) ............20,000............บาท 

                    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

                              จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         

                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน……………….………บาท 

3. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดง 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 

4.  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

            ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน              

                            สูงกว่าเล็กน้อย              สงูกว่ามาก  

 



     เนื่องจาก 

     - นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนสามารถป้องกันและเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
           2019 ได้ 
           -นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
     -นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเอง 
           และร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  5.  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ/จ านวนรางวัล/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
           (คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ตั้งไว้) 

          -  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  100  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
             2019 (COVID-19) มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค  และมีความตระหนักในการ         
             เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)6. จุดเด่นของโครงกา  
 6.  จุดเด่นของโครงการ 
           นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
      โรงเรียนได้จัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในการป้องกันเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 
7.  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 

      -  ในแต่ละปีเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะมีโรคใหม่ ๆ แทรกเข้ามาและไม่สามารถรู้สถานการณ์
ล่วงหน้า  เช่น ในปีการศึกษา 2563  ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้ 
งบประมาณในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์เจลและน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเบื้องต้นเป็น
จ านวนมาก  ท าให้การจัดซื้อยาสามัญและเวชภัณฑ์บางประเภทน้อยลง จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

          -  ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติม ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน  

 

                                                             ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                       (นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์) 

                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต าบลเกาะช้าง   อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โครงการอนามัยโรงเรียน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

1 เฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
 

1. เพ่ือเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนและ
บุคลากร
โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงทุกคน
ได้รับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
และสามารถ
ป้องกันตนเอง
จากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  

นักเรียนและบุคล
กรในโรงเรียน
สามารถป้องกัน
และเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้ 
 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและบุคล
กรในโรงเรียนรู้จัก
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) 
และสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
COVID-19) เมื่อ
อยู่ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนได้ 
 

 46,264 44,710 ปัญหา 
 -  ควรจัด
งบประมาณ
เพ่ิมเติม ใน
การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์
ฉุกเฉิน  
 

นางพิมพวรรณ  
รวมจิตต์ 



 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินและ
รายงานผล
โครงการ 

ได้รับ
อนุมัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

  2 เพ่ือให้นักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) 
3 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 
 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

COVID-19) 
เมื่ออยู่ใน
โรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
ได้ 
 

 ด้านปริมาณ 
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ  
100  เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 
 

     



กิจกรรมเฝ้าระวังเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
 

 



 






