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เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
เล่มนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนเกี่ยวกับกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำรรูปแบบกำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภำพกำรด ำเนินงำนท่ีส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกรำยงำนฉบับนี้ได้รวบรวมผล
กำรด ำเนินงำน กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร ผลส ำเร็จเชิงปริมำณและ
คุณภำพ จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร จุดท่ีควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำในครั้งต่อไป ท้ังนี้เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรน ำข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม เป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรตัดสินใจต่ำงๆ ของผู้บริหำรใน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมให้มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ เป็นข้อมูล
ส ำหรับบุคลำกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน 
สร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 
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กำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
 

อัตรำส่วน   62.12 : 31.55 : 6.33 
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 62.12 % 
ฝ่ำยบริหำรบุคคล+ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ+ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 31.55 % 
ส ำรองจ่ำย 6.33 % 
 100.00 % 
 

ท่ี ฝ่ำย 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

อุดหนุน สนันสนุน ระดมฯ อบต. อื่นๆ รวม 

1 ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 36 384,600 242,280 219,600 80,000 102,993 1,029,473 

2 ฝ่ำยบริหำรบุคคล 8 29,000 - - - - 29,000 

3 ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำน
และงบประมำณ 

3 305,600 - 73,200  -  27,600  406,400 

4 ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 11 69,000 - - -  18,383  87,383 

รวม 58 788,200 242,280 292,800 80,000 148,976 1,552,256 

5 ส ำรองจ่ำย 1 71,100 - - -  33,750  104,850 

รวมงบประมำณท้ังหมด 59 859,300 242,280 292,800 80,000 182,726 1,657,106 
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โครงกำรตำมกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

กลยุทธ์ งบประมำณ (บำท) 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน 442,068  
กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 89,000  
กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 608,554  
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำ 102,451  
กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  310,183  

รวม 1,552,256  
 
หมำยเหตุ : โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเสนอขอรับสนับสุนงบประมำณจำก อบต.ทุ่งกว๋ำว อำจมีกำรเปล่ียนแปลง

ยอดเงิน 
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โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

พัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตท่ีดี มีทักษะชีวิต มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ โรงเรียน มำตรฐำนสำกล เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของชำติ มีหลัก คิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเป็นไทยและพลโลก 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ลําดับที่ 

7 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ    นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร  
  1) กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  97,668 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร  

  
2) กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม กำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทุกด้ำน 

40,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร 
 

  3)เปิดบ้ำนวิชำกำร  11,900 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร  
9 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 50,000 นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ  
10 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   นำยสุพจน์ บุญมำเทพ  
  1) ลูกเสือ 25,000 นำยสุพจน์ บุญมำเทพ  
  2) รด. 2,500 นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ  

  
4) ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

1,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร 
 

11 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว 3,500 นำงสิริภำงค์ ขำวปอน  
14 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ  10,000 นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์  

17 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

9,000 นำยสุรเดช ต้ือยศ 
 

18 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย  

11,000 นำงสิริภำงค์ ขำวปอน 
 

19 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

10,000 นำยพงษ์สิทธิ์ สุปัด 
 

20 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

10,000 นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ 
 

21 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ 

10,000 นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์ 
 

22 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

10,000 นำงมงคลยำ พำนดง 
 

23 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

30,000 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ 
 

24 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

30,000 นำงสรัญญำ เรือนค ำ 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
ลําดับที่ 

26 โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 26,000 ครูกิ่งลดำ  
27 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ 1,000 นำงสรัญญำ เรือนค ำ  
35 โครงกำรวิถีถ่ิน วิถีไทย  19,000 นำงมงคลยำ พำนดง  
29 โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC 2,000 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ  

30 
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพถนอม
อำหำรจำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6,500 นำงสรัญญำ เรือนค ำ 
 

31 โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM 5,000 ครูหัสรินทร์  
3 โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3,000 นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์  
4 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 นำงสรัญญำ เรือนค ำ  
6 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 7,500 นำงสำวนิตยำ นันทะใจ  
8 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,500 นำงมงคลยำ พำนดง  
7 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 5,000 นำงมงคลยำ พำนดง  

กล
ยุทธ์
ท่ี 1 

รวม 442,068 
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โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564  
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา  

พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ชำติ หลักสูตร มำตรฐำนสำกล จุดเน้น นโยบำยกำรพัฒนำผู้เรียน และควำมต้องกำรของผู้เรียน พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้มี คุณภำพได้มำตรฐำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ลําดับที่ 

3 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 1,000 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ  
4 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1,000 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ  
16 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 5,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร  
28 โครงกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 2,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร  

  
1.2 กิจกรรมกำรจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน(พัฒนำ
ส่ือกำรสอน, ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)   

75,000 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร 
 

  
โครงกำรพัฒนำงำนฝ่ำยทะเบียนนักเรียน งำนวัดผล
ประเมินผลเทียบโอนผลกำรเรียน และกำรจัดท ำ
ข้อมูลเฉล่ีย(GPA) 

5,000 นำยปรัชญำ จันทร์แก้ว 
 

กล
ยุทธ์
ท่ี 2 

รวม 89,000 
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โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564  
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำตนเอง ให้มี
ควำมสำมำรถด้ำน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำงำน ให้มีคุณภำพมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีขวัญและ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ลําดับที่ 

33 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  95,000 นำงจรรยำ พุทธำ  

32 
โครงกำรจ้ำงครูสำขำขำดแคลน(คณิต,จีน) จ้ำง
8500x12(ประกันสังคม 425)อื่นๆใช้งบจ้ำงครูเก่ำ 

311,954 นำงจรรยำ พุทธำ 
 

2 
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง (สว่ำง,สมจิตร)งบ
สมำคมฯ 

201,600 นำงจรรยำ พุทธำ 
 

กล
ยุทธ์
ท่ี 3 

รวม 608,554 
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โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ  2564 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา 

พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ลําดับที่ 

5 
โครงกำรพัฒนำส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ (อื่นๆคือคอมฯเก่ำ) 

38,751 ครูหัสรินทร์ 
 

8 
โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

12,000 นำยดวงเด่น พิจอมบุตร 
 

12 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 4,500 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ  

13 
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อมศึกษำโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

5,500 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ 
 

15 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด 23,000 นำงมงคลยำ พำนดง  
25 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 17,000 นำยดวงเด่น พิจอมบุตร  

34 
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

1,700 นำยปรัชญำ จันทร์แก้ว 
 

กล
ยุทธ์
ท่ี 4 

รวม 102,451 
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โครงการตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2564  
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง กำรกระจำยอ ำนำจ เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุก ภำคส่วน สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมกำร บริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ลําดับที่ 

1 
โครงกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร   ครูสุวิกำญจน์สิริ  
1.1 งำนธุรกำรส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 4,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ  

2 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 3,000 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ  
6 โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 2,000 นำยดวงเด่น พิจอมบุตร  

36 
โครงกำรสร้ำงเครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำ
กำรศึกษำ) 

1,000 นำยพงศกร ทำมำ 
 

1 โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 2,000 นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์  
2 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 2,000 นำยสนั่น กำญจนเชษฐ์  
5 โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย  4,000 นำยสุพจน์ บุญมำเทพ  
1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ   ครูหัสรินทร์  
  1.1 พัฒนำส ำนักงำน 2,500 นำงจรรยำ พุทธำ  
  1.2 งำนสำรบรรณ 2,500 นำงจรรยำ พุทธำ  
  1.3 งำนกำรเงิน 2,000 นำยสถิตย์ ขำวปอน  
  1.4 งำนแผนงำน 2,000 ครูหัสรินทร์  
  1.5 งำนพัสดุ 2,000 นำงสำวนิตยำ นันทะใจ  
  1.6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 3,000 นำงจรรยำ พุทธำ  
3 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน   

นำยสถิตย์ ขำวปอน 

 
  3.1 ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน 130,000  
  3.2 ค่ำไฟฟ้ำเครื่องสูบน้ ำ 800  
  3.3 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 20,000  
  3.4 ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน 3,000  
  3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์  35,000  
  3.6 ค่ำส่งไปรษณีย์   2,000  
1 พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 2,000 นำยดวงเด่น พิจอมบุตร  
2 พัฒนำงำนอำคำรสถำนท่ี  30,000 นำยสุพจน์ บุญมำเทพ  
3 พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน 15,000 นำยดวงเด่น พิจอมบุตร  
4 พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ 4,000 ครูศิริญญำ  
5 พัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 4,000 ครูศิริญญำ  
6 พัฒนำงำนบรกิำรต้อนรับ   5,000 นำงสรัญญำ เรือนค ำ  
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
ลําดับที่ 

7 พัฒนำงำนโรงอำหำร   18,383 นำงจรรยำ พุทธำ  
8 พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 9,000 นำยสุรเดช ต้ือยศ  
9 พัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน - นำยสุพจน์ บุญมำเทพ  
10 พัฒนำระบบงำนสหกรณ์โรงเรียน - นำงสรัญญำ เรือนค ำ  
11 พัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์ - นำงสรัญญำ เรือนค ำ  

กล
ยุทธ์
ท่ี 5 

รวม 310,183 
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สรุปการใช้เงินตามแผนงาน / โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 



 

การบริหารงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2564  
 

อัตราส่วน 62.12 : 31.55 : 6.33 
  

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     

62.12 %  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล+ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ+ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
31.55 % 

 

สํารองจ่าย 
     

6.33 %  

       
100.00 %  

ท่ี ฝ่าย 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน (บาท) 
ใช้ไป คงเหลือ 

อุดหนุน กพร ระดมฯ  อบต. อื่นๆ รวม 

1 
บริหำรงำน
วิชำกำร 

36 384,600 242,280 219,600 80,000 102,993 1,029,473 1,029,473 0 

2 บริหำรงำนบุคคล 8 29,000 - - - - 29,000 29,000 0 

3 
บริหำรงำน

แผนงำนและ
งบประมำณ 

3 305,600 - 73,200 - 27,600 406,400 406,400 0 

4 บริหำรงำนท่ัวไป 11 69,000 - - - 18,383 87,383 87,383 0 
5 ส ำรองจ่ำย 1 71,100 - - - 33,750 104,850 104,850 0 

 
รวม 59 859,300 242,280 292,800 80,000 182,726 1,657,106 1,657,106 0 

หมำยเหตุ : โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเสนอขอรับสนับสุนงบประมำณจำก อบต.ทุ่งกว๋ำว อำจมีกำรเปล่ียนแปลงยอดเงิน  



 

 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

        
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

จํานวนเงิน (บาท) 
รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 

อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

1 

โครงกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 84,000 - - - - 84,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ 84,000 0 
1.1 งำนธุรกำรส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 4,000 - - - - 4,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ 4,000 0 
1.2 กิจกรรมกำรจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน
(พัฒนำส่ือกำรสอน, ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)   

75,000 - - - - 75,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ 
75,000 0 

1.3 งำนทะเบียน 5,000         5,000 ครูกิ่งลดำ 5,000 0 
2 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 3,000 - - - - 3,000 ครูวรัญญ ู 3,000 0 
3 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 1,000 - - - - 1,000 ครูวรัญญ ู 1,000 0 
4 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1,000 - - - - 1,000 ครูวรัญญ ู 1,000 0 

5 
โครงกำรพัฒนำส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ (อื่นๆคือคอมฯเก่ำ) 

0 28,112  - - 10,639 38,751 ครูหัสรินทร์ 
38,751 0 

6 โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 2,000 - - - - 2,000 ครูดวงเด่น 2,000 0 

7 

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
วิชำชีพ  

43,000 106,568 - -   149,568 

ครูสิวิกำญจน์สิริ 

149,568 0 
1) กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

21,100 76,568 - - - 97,668 
97,668 0 

2) กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม กำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทุกด้ำน 

10,000 30,000 - - - 40,000 
40,000 0 

3)เปิดบ้ำนวิชำกำร  11,900 - - - - 11,900 11,900 0 
           



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเงิน (บาท) 

รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

8 
โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 2,000 

- - 10,000 - 12,000 ครูดวงเด่น 
12,000 0 

9 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้  - 50,000 - - - 50,000 ครูกมลศรัณ 50,000 0 
10 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  - 28,500 - - - 28,500 ครูสุพจน์ 28,500 0 

  1) ลูกเสือ  - 25,000 - - - 25,000 ครูสุพจน์ 25,000 0 
  2) รด.   2,500 - - - 2,500 ครูกมลศรัณ 2,500 0 

  
4) ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

 - 1,000 - - - 1,000 ครูสิวิกำญจน์สิริ 
1,000 0 

11 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว  - 3,500 - - - 3,500 ครูสิริภำงค์ 3,500 0 
12 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 500 - - 4,000 - 4,500 ครูวรัญญ ู 4,500 0 

13 
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อมศึกษำโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

500 - - 5,000 - 5,500 ครูวรัญญ ู
5,500 0 

14 
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำน
กีฬำ  

5,000  5,000 - -   10,000 ครูสนั่น 
10,000 0 

15 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด 1,000 - - 22,000 - 23,000 ครูมงคลยำ 23,000 0 
16 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 5,000 - - - - 5,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ 5,000 0 

17 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

9,000  -  -  -  - 9,000 ครูสุรเดช 
9,000 0 

18 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย  

11,000  -  -  -  - 11,000 ครูศิริญญำ 
11,000 0 

19 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

10,000  -  -  -  - 10,000 ครูกิ่งลดำ 
10,000 0 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเงิน (บาท) 

รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

20 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

10,000  -  -  -  - 10,000 ครูกมลศรัณ 
10,000 0 

21 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ 

10,000  -  -  -  - 10,000 ครูสนั่น 
10,000 0 

22 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

10,000  -  -  -  - 10,000 ครูมงคลยำ 
10,000 0 

23 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

30,000  -  -  -  - 30,000 ครูวรัญญ ู
30,000 0 

24 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

30,000  -  -  -  - 30,000 ครูสรัญญำ 
30,000 0 

25 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2,000  -  - 15,000  - 17,000 ครูดวงเด่น 17,000 0 

26 โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5,400 
20,600.0

0  
 -  -  - 26,000 ครูกิ่งลดำ 

26,000 0 
27 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ 1,000  -  -  -  - 1,000 ครูสรัญญำ 1,000 0 
28 โครงกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 2,000 - - - - 2,000 ครูสุวิกำญจน์สิริ 2,000 0 
29 โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC 2,000 - - - - 2,000 ครูวรัญญ ู 2,000 0 

30 
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพ
ถนอมอำหำรจำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

500 - -  6,000.00  - 6,500 ครูสรัญญำ 
6,500 0 

31 โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM 5,000 - - - - 5,000 ครูหัสรินทร์ 5,000 0 

32 
โครงกำรจ้ำงครูสำขำขำดแคลน(คณิต,จีน) จ้ำง
8500x12(ประกันสังคม 425)อื่นๆใช้งบจ้ำงครูเก่ำ 

  -  - 219,600  -   92,354  311,954 ครูจรรยำ 
311,954 0 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเงิน (บาท) 

รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

33 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร  

95,000  -  -  -  - 95,000 ครูจรรยำ 
95,000 0 

34 
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

1,700  -  -  -  - 1,700 ครูปรัชญำ 
1,700 0 

35 โครงกำรวิถีถ่ิน วิถีไทย  1,000 - - 
18,000.0

0  
- 19,000 ครูมงคลยำ 

19,000 0 

36 
โครงกำรสร้ำงเครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำ
กำรศึกษำ) 

1,000 - - - - 1,000 ครูพงศกร 
1,000 0 

รวม  384,600  242,280  219,600    80,000  102,993  1,029,473    1,029,473 0 
 
  



 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
       

0 0 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเงิน (บาท) 

รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

1 โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 2,000 - - - - 2,000 ครูสนั่น 2,000 0 
2 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 2,000 - - - - 2,000 ครูสนั่น 2,000 0 
3 โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3,000 - - - - 3,000 ครูสนั่น 3,000 0 
4 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 - - - - 2,000 ครูสรัญญำ 2,000 0 
5 โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย  4,000 - - - - 4,000 ครูสุพจน์ 4,000 0 
6 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 7,500 - - - - 7,500 ครูนฤมล 7,500 0 
7 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 5,000 - - - - 5,000 ครูณัฐรินทร์ 5,000 0 
8 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,500 - - - - 3,500 ครูมงคลยำ 3,500 0 
  รวม 29,000 - - - - 29,000   29,000 0 
 
  



 

3. ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ 
      

0 0 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเงิน (บาท) 

รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ 14,000 - - - - 14,000 ครูหัสรินทร์ 14,000 0 
  1.1 พัฒนำส ำนักงำน 2,500 - - - - 2,500 ครูจรรยำ 2,500 0 
  1.2 งำนสำรบรรณ 2,500 - - - - 2,500 ครูจรรยำ 2,500 0 
  1.3 งำนกำรเงิน 2,000 - - - - 2,000 ครูสถิตย์ 2,000 0 
  1.4 งำนแผนงำน 2,000 - - - - 2,000 ครูหัสรินทร์ 2,000 0 
  1.5 งำนพัสดุ 2,000 - - - - 2,000 ครูนฤมล 2,000 0 
  1.6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 3,000 - - - - 3,000 ครูจรรยำ 3,000 0 

2 
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง (สว่ำง,สมจิตร)งบ
สมำคมฯ 

100,800 - 73,200  - 27,600  201,600 ครูจรรยำ 
201,600 0 

3 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 190,800 - - - - 190,800 

ครูสถิตย์ 

190,800 0 
  3.1 ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน 130,000 - - - - 130,000 130,000 0 
  3.2 ค่ำไฟฟ้ำเครื่องสูบน้ ำ 800 - - - - 800 800 0 
  3.3 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 20,000 - - - - 20,000 20,000 0 
  3.4 ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน 3,000 - - - - 3,000 3,000 0 
  3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์  35,000 - - - - 35,000 35,000 0 
  3.6 ค่ำส่งไปรษณีย์   2,000 - - - - 2,000 2,000 0 
  รวม 305,600 0 73,200 0 27,600 406,400   406,400 0 
 
  



 

4. ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
       

0 0 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเงิน (บาท) 

รวม(บาท) ผู้รับผิดชอบ ใช้ไป คงเหลือ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

1 พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 2,000 - - - - 2,000 ครูดวงเด่น 2,000 0 
2 พัฒนำงำนอำคำรสถำนท่ี  30,000 - - - - 30,000 ครูสุพจน์ 30,000 0 
3 พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน 15,000 - - - - 15,000 ครูดวงเด่น 15,000 0 
4 พัฒนำงำนประชำสัมพันธ ์ 4,000 - - - - 4,000 ครูศิริญญำ 4,000 0 
5 พัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 4,000 - - - - 4,000 ครูศิริญญำ 4,000 0 
6 พัฒนำงำนบรกิำรต้อนรับ 5,000 - - - - 5,000 ครูสรัญญำ 5,000 0 
7 พัฒนำงำนโรงอำหำร - - - - 18,383 18,383 ครูจรรยำ 18,383 0 
8 พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 9,000 - - - - 9,000 ครูสุรเดช 9,000 0 
9 พัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน - - - - - - ครูสุพจน์ 0 0 

10 พัฒนำระบบงำนสหกรณ์โรงเรียน - - - - - - ครูสรัญญำ 0 0 
11 พัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย ์ - - - - - - ครูสรัญญำ 0 0 

 
รวม 69,000 - - - 18,383 87,383 

 
87,383 0 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 2564 

 
แยกตามการบริหารงาน 4 ฝ่าย 

 
 



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรวิชำกำร........ชื่อโครงการ/งาน……พัฒนำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร.........ชื่อกิจกรรมที่ 1งำนธุรกำรส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร………… 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1.เพื่อให้ครูในฝ่ำยบริหำร
วิชำกำรมีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนวิชำกำรและมีส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ
และอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
 

ร้อยละ 75 ท่ีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนมีควำมพึง
พอใจในโครงกำรพัฒนำ
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

1.ครูทุกคนในฝ่ำย
บริหำรงำนวิชำกำรมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในกำร
บริหำรงำนในส ำนักงำน
ฝ่ำยวิชำกำร 
2. ครูในฝ่ำยบริหำร

วิชำกำรมีกำรจัด
บรรยำกำศส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นวิชำกำร  

ครูในฝ่ำยบริหำร
วิชำกำร ร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใช้ท่ีมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้บริหำรงำนใน
ส ำนักงำนฝ่ำย 
 

1.ได้รับควำมร่วมจำก
บุคลำกรในโรงเรียน 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
อ ำนวยควำมสะดวกไว้
บริกำรครู 
 

- - 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  บริหำรวิชำกำร  ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  ชื่อกิจกรรมที่ 2กำรจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน (ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร) 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุพรรณิภำ  จริยำ………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

2. เพื่อให้ครูในโรงเรียน
มีเอกสำรประกอบกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนท่ีพอเพียง
เหมำะสม 
 

1.ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป มี
ควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดท ำส่ือกำร
เรียนกำรสอน (ถ่ำยเอกสำร
วิชำกำร) 
และมีเอกสำรประกอบกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนท่ีพอเพียงเหมำะสมและ
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรพัฒนำกำร
เรียนรู ้
 

เชิงปริมาณ 
ครูทุกคนมีกำรจัดท ำส่ือกำรเรียน

กำรสอน(อัดส ำเนำโรเนียว ถ่ำย
เอกสำรวิชำกำร มีวัสดุเพื่อใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน) 
เชิงคุณภาพ 
ครูในโรงเรียนมีกำรจัดท ำส่ือกำร

เรียนกำรสอนใช้ประกอบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ี
พอเพียงเหมำะสมและเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำกำรเรียนรู ้
 

1.ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีควำมพึงพอใจใน
โครงกำรพัฒนำฝ่ำย
บริหำรวิชำกำร 
2.ครูได้ส่ือกำรเรียน
กำรสอน (ถ่ำยเอกสำร
วิชำกำร /กำรโรเนีย
วเอกสำรและกำรท ำ
แบบฟอร์มต่ำงๆ) 

1.ได้รับควำมร่วมจำก
บุคลำกรในโรงเรียน 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
อ ำนวยควำมสะดวกไว้
บริกำรครู 
 

  

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  บริหำรวิชำกำร  ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสำวกิ่งลดำ  แสนค ำฟู………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

3. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัด
ท ำงำนทะเบียน งำนวัดผลและ
ประเมินผล ของนักเรียนเป็นไป
ตำมระเบียบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
4. เพื่อพัฒนำระบบงำนทะเบียน 
งำนวัดผลและประเมินผล สู่
ระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
5. เพื่อบริกำรข้อมูลผลกำรเรียน
แก่ผู้เรียนในสถำนศึกษำ และ
ชุมชน หรือหน่วยงำนอื่นๆ 
 

ร้อยละ 80 ของครูมี
แบบวัดผลประเมิน
และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตำมควำม
ต้องกำร 
ใช้ของครู 

1.ครูทุกคนมีแบบ
วัดผลประเมินและ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตำม
ควำมต้องกำรใช้ของ
ครู 
2. มีระบบกำร

วัดผลประเมินและ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลท่ีถูกต้อง
ตำมระเบียบ 

ร้อยละ 80 ของครูมี
แบบวัดผลประเมิน
และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตำมควำม
ต้องกำรใช้ของครู 

1.ได้รับควำมร่วม
จำกบุคลำกรใน
โรงเรียน 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
อ ำนวยควำมสะดวก
ไว้บริกำรคร ู
 

ควรแยกกิจกรรมงำน
ทะเบียนวัดผล ออกเป็น
อีกหนึ่งโครงกำร เพรำะ
เป็นงำนหลัก และควำม
เหมำะสมในกำรเขียน
หลักกำรเหตุผล 
 

ควรแยกกิจกรรม
งำนทะเบียนวัดผล 
ออกเป็นอีกหนึ่ง
โครงกำร 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ชื่อกิจกรรม…………………-……………………………. 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

1.เพื่อพัฒนำ
โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล
ให้มีคุณภำพ 
2.เพื่อส่งเสริม
และพัฒนำคณะ
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้
จัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 
3.เพื่อยกระดับ
มำตรฐำน และ
พัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับ
แนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 

1.โรงเรียนพฒันำงำน
มำตรฐำนสำกลให้มี
คุณภำพ 
2.โรงเรียนส่งเสริม
และพัฒนำคณะครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้จัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 
3.โรงเรียนยกระดับ
มำตรฐำน และพัฒนำ
สู่ควำมเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พัฒนำโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลให้มี
คุณภำพจำกกำรประเมิน
หลักสูตรสถำนศึกษำท่ี
ครบถ้วน 
จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับ
กำรส่งเสริม 185 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
  
พัฒนำโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลให้มี
คุณภำพจำกกำรประเมิน
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ครู มีควำมพึง
พอใจในกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำร 
2. ร้อยละ 100 ของครูมี
พัฒนำโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลได้อย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ   
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและมี
ผลกำรทดสอบระดับชำติ
สูงขึ้นจำกปี 2563 ร้อย
ละ 5 
 

ได้ควำมร่วมมือจำกครู นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน  ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และ
ได้รับกำรจัดกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง ท ำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรน ำโครงกำร
เพำะพันธุ์ปัญญำ
ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ
มำตรฐำนสำกล 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ชื่อกิจกรรม…………………-……………………………. 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1.เพื่อพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพจำก
กำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
คณะครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้จัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 
3.เพื่อยกระดับมำตรฐำน 
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

1.โรงเรียนพฒันำงำน
หลักสูตรสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพ 
2.โรงเรียนส่งเสริมและ
พัฒนำคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้จัดกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3.โรงเรียนยกระดับ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
จำกกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำท่ี
ครบถ้วน  
ประกอบไปด้วย หลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม หลักสูตรกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน  หลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล  หลักสูตรสถำนศึกษำ
พอเพียง  หลักสูตรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนและหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษำ 
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
จำกกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
จำกกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ครู มีควำมพึง
พอใจในกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำร 
2. ร้อยละ 100 ของครู
มีพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำได้อย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ   
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและ
มีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงขึ้นจำกปี 
2562 ร้อยละ 5 

ได้ควำมร่วมมือจำก
ครู นักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียน  ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณจำกฝ่ำย
บริหำรโรงเรียน และ
ได้รับกำรจัดกิจกรรม
ท่ีต่อเนื่อง ท ำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
 

กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรวำงแผน
กำรด ำเนิน
กิจกรรม
อย่ำง
ต่อเนื่อง 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรกำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววทิยำคม  
ชื่อกิจกรรม…………………-……………………………. 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ัง
นี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1.เพื่อพัฒนำกำรวิจัยพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมให้มี
คุณภำพ 
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
คณะครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้จัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 
3.เพื่อยกระดับมำตรฐำน 
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

1.โรงเรียนพฒันำ
งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
2.โรงเรียนส่งเสริมและ
พัฒนำคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้จัดกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3.โรงเรียนยกระดับ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ครูคนละ 1 
เรื่อง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
  
พัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมให้มีคุณภำพ 

1.ร้อยละ 80 ของ
ครู มีควำมพึง
พอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำร 
2. ร้อยละ 100 
ของครูมีพัฒนำ
งำนวิจัยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
ได้อย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ   

ได้ควำมร่วมมือจำกครู นักเรียน
และบุคลำกรในโรงเรียน  ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำก
ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และได้รับ
กำรจัดกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง ท ำให้
มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
 

กำรวำงแผน
กำรด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินกิจกรรม
พัฒนำกำรวิจัยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้
ครบทุกคนและครบทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อ
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมต่อไป 

  



 

โครงกำรพัฒนำส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (อื่นๆคือคอมฯเก่ำ) 
  



 

โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรวิชำกำร........ชื่อโครงการ/งาน……ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ.........ชื่อกิจกรรมที่ 1กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ทักษะทำงวิชำกำร 
วิชำชีพและมีโอกำสได้
แสดงควำมสำมำรถโดย
กำรเข้ำร่วมประกวดใน
หน่วยงำนต่ำงๆ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 
20 ได้รับกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ให้
ได้รับรำงวัลมีผลงำน
สร้ำงช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน 
2.ครูร้อยละ80ได้รับ
กำรพัฒนำ เรียนรู ้
จำกกำรที่น ำนักเรียน
ไปแข่งขันหรือเข้ำ
ค่ำยวิชำกำรและ
วิชำชีพต่ำงๆ  
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคน ได้รับส่งเสริมและพัฒนำ
ให้มีควำมสำมำรถทักษะทำงวิชำกำร 
วิชำชีพ และมีโอกำสได้แสดง
ควำมสำมำรถโดยกำรเข้ำร่วมประกวดใน
ระดับต่ำงๆ 
2.ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับกำรพฒันำ
ส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง  
เชิงคุณภาพ 
 ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะในเชิงวิชำกำร วิชำชีพใน
กำรด ำรงชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆและกำรประกวดแข่งขัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

นักเรียนท่ีเข้ำ
แข่งขันมี
ควำมสำมำรถ
ได้รับรำงวัลทุก
ระดับ 
 
 

โรงเรียนได้ส่งเสริม
ให้นักเรียนมี
ควำมสำมำรถ 
ทักษะทำงวิชำกำร 
วิชำชีพได้แสดงออก
ในเวทีต่ำงๆ 
 

กำรกระตุ้นส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันอย่ำง
ต่อเนื่องของครูในแต่
ละสำระกำรเรียนรู ้
 

กระตุ้นครูและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2563 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน……ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ  ชื่อกิจกรรมที่ 2) กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2562…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2563…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร 
 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 

1. นักเรียนร้อยละ 60 
ได้รับกำรส่งเสริมด้ำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ให้ได้รับรำงวัลมีผลงำน
สร้ำงช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน 
  

เชิงปริมาณ 
- ครูและในโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ได้รับกำร
บุคลำกรพัฒนำวิชำกำร
ท่ีเน้นคุณภำพ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูได้ด ำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

ครูทุกคนได้ด ำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

ครูมีกำรส่งเสริม
ให้นักเรียนมีกำร
พัฒนำตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถใน
ทุกๆด้ำน 
 

กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถใน
ทุกๆด้ำน 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2563 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน……ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ  ชื่อกิจกรรมที่ 3. จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (OPEN HOUSE) 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร………… 
 วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

3 เพื่อเป็นเผยแพร่กำร
ประชำสัมพันธ์ผลงำนครู 
นักเรียน ให้กับผู้ปกครอง
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำร 
ชุมชน 

ร้อยละ 80 ของ
ครูและนักเรียนท่ี
มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน ได้รับ
ส่งเสริมและพัฒนำ 
2.ครูและบุคลำกรในโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ได้รับกำรพัฒนำ  
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและมีทักษะในเชิง
วิชำกำร วิชำชีพในกำร
ด ำรงชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆและกำร
ประกวดแข่งขัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และประสบกำรณ์ซึ่ง
กันและกัน 

ร้อยละ 80 ของ
ครูและนักเรียน
ท่ีมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัด
กิจกรรม 

1.กิจกรรมเปิด
บ้ำนวิชำกำรเป็น
กิจกรรมท่ีมี
บรรยำกำศทำง
วิชำกำรท่ี
น่ำสนใจ 
ครูและนักเรียน
ได้แสดงออกด้ำน
กำรมีนวัตกรรม
กำรเรียนกำร
สอน 
 

1.กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในทุกๆ
ด้ำน 
2.กำรจัดกิจกรรมใน
แต่ละบูธให้มีควำม
หลำกหลำย และ
น่ำสนใจกับนักเรียน
ในแต่ละระดับช้ัน 

1.กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในทุกๆ
ด้ำน 
2.แต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ควรวำงแผน
เตรียมกำรน ำเสนอ
ผลงำน และจัด
กิจกรรมเรียนรู้ที่
หลำกหลำยและ
น่ำสนใจ 
 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2563 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารวิชาการ ชื่อโครงการ/งาน……โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ชื่อกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ 
 
 วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/ร้อยละ) 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1. นัก เรียนได้รับควำมรู้
เพิ่มเติมจำกกำรไปทัศนศึกษำ
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

2. นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์   

 

นักเรียนร้อยละ 100มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำร

ไปทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมกำรไป
ทัศนศึกษำ   แหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

นักเรียนทุกคน
ได้รับควำมรู้กิจกรรม
กำรไปทัศนศึกษำ   
แหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

 

นักเรียนร้อยละ 100            
เข้ำร่วมกิจกรรมและได้รับ
ควำมรู้กิจกรรมกำรไปทัศน
ศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน  

 

 

   

 
 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2563 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ........บริหารวิชาการ.......ชื่อโครงการ/งาน…......กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน........ชื่อกิจกรรม…พัฒนาผูเ้รียนลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 
2564……… 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ………ตุลาคม 2563….เสร็จสิ้นเม่ือ…………ตุลาคม  2564……ผู้รับผิดชอบ…………นายสุพจน…์……..บุญมาเทพ…………………………………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 
 1 เพื่อให้นักเรียน
เห็นควำมส ำคัญ
และประโยชน์
กิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนำรี 
2 เพื่อให้นักเรียน
เกิดควำม
กระตือรือร้นและ
สนใจในกำรเรียน
กำรสอนกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตร
นำรี 
 
 

1.นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีกำรศึกษำ 2564
ช้ัน ม.1- 3 ทุกคน 
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. .นักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปี
กำรศึกษำ 2564
ช้ัน ม.1- 3 ร้อยละ 
85  มีควำมพึง
พอใจ 
 

1 เชิงปริมำณ 
 นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมช้ัน ม.1- 
3 ทุกคน 
2 เชิงคุณภำพ 
2.1 นักเรียนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะ
ในกำรท ำงำนเป็นกลุ่มและ
กำรอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ2.2 นักเรียนนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ช้ัน ม.1- 3 ทุกคนผ่ำน
กิจกรรมกำรเดินทำงไกล
และเข้ำค่ำยพักแรม 
 

1.นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปี
กำรศึกษำ 2564ช้ัน ม.1- 
3 ทุกคน 
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. .นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปี
กำรศึกษำ 2564ช้ัน ม.1- 
3 ร้อยละ 85  มีควำมพึง
พอใจ 
3. .ครูและบุคลำกร
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปีกำรศึกษำ 
2564 
ร้อยละ 85  มีควำมพึง
พอใจ 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปี
กำรศึกษำ 2564ช้ัน 
ม.1- 3 ทุกคน 
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมละ
ผ่ำนกำรประเมินทุก
คน 
 

-ควรมีกำรวิเครำะห์
ควำมจ ำเป็น 
เรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของ
แผนงำนโครงกำร  
-น ำผลกำรประเมิน
โครงกำรปีก่อนมำ
เป็นฐำนข้อมูลในกำร
จัดสรรงบประมำณ 
-ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำก
หน่วยงำนอื่น 

วิเครำะห์และวำง
แผนกำรท ำ
กิจกรรมอย่ำงเป็น
ระบบและมี
กิจกรรมใหม่เพื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้
อยำ่งมีควำมสุข 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 
3 เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะ
กระบวนกำรกลุ่ม
และกระบวนกำร
แก้ปัญหำโดยกำร
ใช้กิจกรรมเดิน
ทำงไกลและเข้ำ
ค่ำยพักแรม 
4 เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะ
กระบวนกำร
ท ำงำนท่ีมีเหตุมีผล
5 เพื่อให้นักเรียน
เกิดควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ 
6 เพื่อให้นักเรียน
เกิดควำม
เพลิดเพลิน
สนุกสนำน 

3. .ครูและ
บุคลำกรโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีกำรศึกษำ 2564 
ร้อยละ 85  มี
ควำมพึงพอใจ 

2.3 นักเรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
ท ำงำน กำรจัดกำรท ำงำน
พื้นฐำนท้ังในระบบบุคคล
และระบบกลุ่ม 
 

    

 
  



 

รด. 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำผู้เรียน  ชื่อกิจกรรม กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมสำธำรณะประโยชน์ 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

กิจกรรมชุมนุม
และกิจกรรมเพื่อ
สังคมสำธำรณะ
ประโยชน์ 

1.เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน  
2.ส่งเสริมให้นักเรียน
เลือกกิจกรรมชุมนุมท่ี
ถนัดและสนใจอย่ำงมี
เสรีภำพ และให้ผู้เรียน
เลือกท ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำม
สนใจและสมัครใจ 

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 85 ได้เลือกเรียนรู้

กิจกรรมชุมนุมตำมควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ
ของตนเอง และได้ท ำกิจกรรมเพื่อสังคม
และสำธำรณะประโยชน์ตำมควำมสนใจ
และสมัครใจ 
ด้ำนคุณภำพ 
- ครูในโรงเรียนมีเอกสำรแบบฟอร์มท่ี

พอเพียงเหมำะสมและเอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรพัฒนำผู้เรียน 
  - นักเรียนได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ

และได้ท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ได้
ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถควำมถนัด
และควำมสนใจของตนเอง 

ด้ำนปริมำณ 
1)นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เลือกเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ตำมควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมสนใจของตนเอง 
และได้ท ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำมสนใจ
และสมัครใจ 
ด้ำนคุณภำพ 
1) ครูที่ปรึกษำกิจกรรม
ชุมนุมและครูที่ปรึกษำ ร้อย
ละ 90 สำมำรถด ำเนินงำน
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ 

นักเรียนส่วนใหญ่ได้เลือก
เรียนกิจกรรมชุมนุมตำม
ควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมสนใจของตนเอง 
และได้ท ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำมสนใจ
และสมัครใจ 

ครูที่ปรึกษำแต่ละ
กิจกรรมควรมีกำร
กระตุ้นและก ำกับ
ติดตำมนักเรียนท ำ
กิจกรรมชุมนุม
และจิตสำธำรณะ
ประโยชน์  

ในภำคเรียนต่อไปควร
จัดกิจกรรมน ำเสนอ
ผลงำนดีเด่นของแต่ละ
กิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณะประโยชน์ ใน
วันเดบ้ำนวิชำกำร 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2563 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรพฒันำงำนแนะแนว   
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 พัฒนำงำนแนะแนว  กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ  กิจกรรมที่ 3 แนะแนวกำรศึกษำต่อ  กิจกรรมที่ 4 พัฒนำงำนเรียน
รวม  กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ  
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  9  มีนำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  9  มีนำคม  2564  ผู้รับผิดชอบ  นำงสิริภำงค์  ขำวปอน.   

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ัง
นี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

1) เพื่อพัฒนำ จัดระบบ 
และด ำเนินงำนแนะแนว
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก 
เข้ำใจ รักและเห็นคุณค่ำใน
ตนเองและผู้อื่น เข้ำใจกำร
เปล่ียนแปลงของสังคม 
และวำงแผนในด้ำน
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว 
และสังคม ตลอดจนปรับตัว
และอยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุขและพอเพียง 

1) งำนแนะแนวมรีะบบ 
และมีประสิทธิภำพ 
  2) นักเรียนเข้ำใจ รักและ
เห็นคุณค่ำในตนเองและ
ผู้อื่น เข้ำใจกำร
เปล่ียนแปลงของสังคม 
และวำงแผนในด้ำน
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว 
และสังคม ตลอดจน
ปรับตัวและอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุขและ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
6  จ ำนวน 188 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมได้รับกำรพัฒนำ 
เห็นคุณค่ำในตนเอง รัก
สถำบัน และรู้จักกำรวำง
แผนกำรเรียน รู้จัก
ปรับตัวและอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข  
 
 
 

1. งำนแนะแนวมีระบบ 
2. นักเรียนรู้จัก เข้ำใจ รัก
และเห็นคุณค่ำในตนเอง
และผู้อื่น เข้ำใจกำร
เปล่ียนแปลงของสังคม 
และวำงแผนในด้ำน
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว 
และสังคม ตลอดจน
ปรับตัวและอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุขและ
พอเพียง 

ได้รับควำมร่วมมือจำก
ครู นักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียน  ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
จำกฝ่ำยบริหำร
โรงเรียน เพื่อจัด
กิจกรรมตำมโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

กำรวำงแผน
กำรด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ขอควำมร่วมมือจำก
คณะครู นักเรียน
และบุคลำกร
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ัง
นี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

3) เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน 
รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง
รักสถำบัน และรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
4) เพื่อตอบสนองนโยบำย
ของโรงเรียนในกำรก ำกับ
ดูแลนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด
และมีประสิทธิภำพ 
5) เพื่อให้นักเรียนทรำบ
ข้อมูลสถำบันกำรศึกษำ
และแนวทำงในกำรศึกษำ
ต่อ 

3) นักเรียนเห็นคุณค่ำของ
กำรอยู่ร่วมกัน รู้จัก
รับผิดชอบ รักพวกพ้องรัก
สถำบัน และรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
4) ตอบสนองนโยบำยของ
โรงเรียนในกำรก ำกับดูแล
นักเรียนอย่ำงใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภำพ 
5) นักเรียนทรำบข้อมูล
สถำบันกำรศึกษำและ
แนวทำงในกำรศึกษำต่อ 

 

3. นักเรียนเห็นคุณค่ำของ
กำรอยู่ร่วมกัน รู้จัก
รับผิดชอบ รักพวกพ้องรัก
สถำบัน และรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
4. ดูแลนักเรียนอย่ำง
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพ 
5. นักเรียนทรำบข้อมูล
สถำบันกำรศึกษำและ
แนวทำงในกำรศึกษำต่อ 

   

 
 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม  
ชื่อกิจกรรม…………………-……………………………. 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ัง
นี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

1)เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียนมี
ควำมรัก  และเห็นคุณค่ำของพืช
พรรณไม ้
2)เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม ้ ข้อมูล
พรรณไม้และกำรเก็บรักษำเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  และ
เผยแพร่สู่ภำยนอก 
3)เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ ในกำรส ำรวจ เก็บ
ตัวอย่ำงและบันทึกข้อมูลพรรณ
ไม้ ตำมหลักวิชำทำง
พฤกษศำสตร์ และท ำตัวอย่ำง
พรรณไม้แห้งแบบมำตรฐำน 

ร้อยละของ
นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร 
ชุมชน พึง
พอใจในกำร
ด ำเนินกำร
งำนสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน จ ำนวน 185 คน  
  ครูและบุคลำกำรในโรงเรียน     
  จ ำนวน 18 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมสนอง
พระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรม
รำชกุมำรี มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้น
พื้นฐำนในกำร ส ำรวจ กำรสังเกตจ ำแนก จดบันทึก
ข้อมูลพรรณไม้ เน้นควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  และกำร
แสวงหำควำมรู้และข้อมูลต่ำง ๆ ด้วยตนเอง  ได้
ประสบกำรณ์ตรงท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ที่คงทน
และเกิดควำมภำคภูมิใจในส่ิงท่ีท ำ   
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติในกำรอนุรักษ์พันธุ์พชื
และส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน ตำม
วัตถุประสงค์ของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

1.ร้อยละ 90 
ของครู 
ผู้บริหำร 
ชุมชนมีควำม
พึงพอใจใน
กำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำร 
2. ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
มีควำมพึง
พอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำร  

ได้ควำมร่วมมือจำกครู 
นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน  ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำก
ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และ
ได้รับกำรจัดกิจกรรมท่ี
ต่อเนื่อง ท ำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
 

กำรวำงแผน
กำรด ำเนิน
กิจกรรม
อย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินกิจกรรม
งำนสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียนให้ครบทุก
คนและครบทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้เพื่อ
ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ต่อไป 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรกิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อมศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววทิยำคม 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มช้ืนบริเวณห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อยและห้วยสอด กิจกรรมที่ 2 กำรปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ ำ (ปลูกป่ำ  3 อย่ำง 
ประโยชน์ 4 อย่ำง) ปลูกไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำงแนวกันไฟ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

1.เพื่อน้อมน ำแนว
พระรำชด ำริในกำรสร้ำงฝำย
ชะลอควำมชุ่มช้ืนบริเวณ
ห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อย
และห้วยสอด เพื่อดัก
ตะกอนในกำรสร้ำง
น้ ำประปำภูเขำให้มีควำม
สะอำดและใช้ได้ตลอดปี 
ตลอดจนสร้ำงควำมชุ่มช้ืน
ในบริเวณ และกำรปลูกแฝก
เพื่อป้องกันตล่ิงอ่ำงเก็บน้ ำ
และตักตะกอนลงในอ่ำงเก็บ
น้ ำ 

1. นักเรียนน้อมน ำแนว
พระรำชด ำริในกำรสร้ำง
ฝำยชะลอควำมชุ่มช้ืน
บริเวณห้วยป้ำวหลวง 
ห้วยป้ำวน้อยและห้วย
สอด เพื่อดักตะกอนใน
กำรสร้ำงน้ ำประปำภูเขำ
ให้มีควำมสะอำดและ
ใช้ได้ตลอดปี ตลอดจน
สร้ำงควำมชุ่มช้ืนใน
บริเวณ และกำรปลูก
แฝกเพื่อป้องกันตล่ิงอ่ำง
เก็บ  
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
4/1 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1 
จ ำนวน 50 คน 
 

1. กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มช้ืนเพื่อ
ดักตะกอนและชะลอกำรไหลของน้ ำใน
ร่องน้ ำห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อย
และห้วยสอด ตลอดจนสร้ำงควำมชุ่ม
ช้ืนกำรปลูกแฝกบริเวณขอบตล่ิง
บริเวณทำงไหลของน้ ำเพื่อป้องกันตล่ิง
อ่ำงเก็บน้ ำและตักตะกอนลงในอ่ำงเก็บ
น้ ำ 
 

ได้ควำมร่วมมือจำก
ครู นักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียน  ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณจำกฝ่ำย
บริหำรโรงเรียน และ
ได้รับกำรจัดกิจกรรม
ท่ีต่อเนื่อง ท ำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
 

กำรวำงแผน
กำรด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ขอควำมร่วมมือ
จำกคณะครู 
นักเรียนและ
บุคลำกร
โรงเรียน
ทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม กำร
ติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

2. เพื่อน้อมน ำแนว
พระรำชด ำริในกำรปลูกพืช
บริเวณป่ำต้นน้ ำ(ปลูกป่ำ  3 
อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง) 
ปลูกไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำง
แนวกันไฟ เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำตำมแนว
พระรำชด ำริ 
 

น้ ำและตักตะกอนลงใน
อ่ำงเก็บน้ ำ 
2. นักเรียนน้อมน ำแนว
พระรำชด ำริในกำรปลูก
พืชบริเวณป่ำต้นน้ ำ 
(ปลูกป่ำ  3 อย่ำง 
ประโยชน์ 4 อย่ำง) ปลูก
ไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำงแนว
กันไฟ เพื่อฟืน้ฟูและ
อนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำตำม
แนวพระรำชด ำริ 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมมีจิตส ำนึกและเป็น
กิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้
นักเรียนในโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อม
ศึกษำของโรงเรียนและ
ชุมชนในต ำบล
ทุ่งกว๋ำว  อ ำเภอเมือง
ปำน  จังหวัดล ำปำง 
 

2. กำรปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ ำ(ปลูก
ป่ำ  3  อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง) ปลูก
ไม้ท้องถิ่น กำรสร้ำงแนวกนัไฟ เพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำตำมแนว
พระรำชด ำริ 
3. นักเรียนมีจิตส ำนึกแก่นักเรียนด้วย
กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติเองคือ
กำรขยำยผลทุ่งกว๋ำวร่วมใจ จัดกำร
น้ ำตำมแนวพระรำชด ำริ พัฒนำชุมชน
จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
4.นักเรียนมีแนวคิดให้แก่โรงเรียน
เครือข่ำยและชุมชนร่วมจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมพัฒนำชุมชน 
5.นักเรียนได้น ำแนวพระรำชด ำริมำ
บูรณำกำรหรือเป็นแม่แบบในกำร
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสมและเป็น
ระบบ 

   

  



 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ  
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 256ภ 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ.......ห้องสมุด.........ชือ่โครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำงำนห้องสมุด....ชื่อกิจกรรม............................... 
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วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
1)  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักกำรอ่ำน
สำมำรถใช้ห้องสมุดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส ำหรับนักเรียน บุคลำกร
และชุมชน  
3). เพื่อให้นักเรียนใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
 

นักเรียนร้อยละ 
75 มีนิสัยรักกำร
อ่ำน 
 

-มีหนังสือ
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
อย่ำงน้อย 50 
เล่ม 
-นักเรียนอ่ำน
หนังสือ 20เล่ม/
ปี 
-นักเรียนร้อยละ 
75 มีนิสัยรักกำร
อ่ำน 
 
 
 
 
 

-ห้องสมุดมี
หนังสือ 50 
เล่ม 
-นักเรียน
บันทึกกำรอ่ำน 
10 เล่ม 
-นักเรียนมี
นิสัยรักกำร
อ่ำนร้อยละ 
80 

ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กร
บริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
สนับสนุนงบประมำณจัดซื้อ
หนังสือรักกำรอ่ำน 

ส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง 

บูรณำกำรกับกลุ่มสำระ
ภำษำไทยในกำรบันทึกกำร
อ่ำนเพื่อลดภำระกำรบันทึก
กำรอ่ำนของนักเรียน 

 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

2.กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด  
1) เพื่อส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำน 
 

นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำนร่วมกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

นักเรียนและบุคลำกร
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
เป็นเป็นผู้มีนิสัยรักกำรอ่ำน
ร้อยละ 75 
 

นักเรียนและบุคลำกรโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมเป็นเป็นผู้มี
นิสัยรักกำรอ่ำนร้อยละ 75 
 

ควำมร่วมมือกำร
จัดกิจกรรม 

พัฒนำกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

- 

3. กิจกรรม
พัฒนำห้องสมุด 
3 ดี 

-ห้องสมุดมีหนังสือใหม่
จ ำนวน 50 เล่ม 
-ห้องสมุดมีบรรยำกำศกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน และมีสวน
รักกำรอ่ำนจ ำนวน บริกำร
แก่นักเรียน  
-มีห้องมัลดิมีเดีย โฮมเตีย
เตอร์ 
-มีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 
ชุด บริกำรสืบค้นแก่
นักเรียน 

- ห้องสมุด มีหนังสือใหม่ไว้
บริกำร 
- ห้องสมุดมีบรรยำกำศกำร
ใช้ห้องสมุดในห้องสมุด และ
สวนรักกำรอ่ำนจ ำนวน 
บริกำรแก่นักเรียน  
4. มีห้องมัลดิมีเดีย โฮมเตีย
เตอร์ 
5.มีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 
ชุด บริกำรสืบค้นแก่นักเรียน 
6. ส่ือ vcd และเกมส่ือกำร
เรียนรู้( ZUDUKU , cross 
word เกมรูบิค เกมไม้จังกำ 

- ห้องสมุด มีหนังสือใหม่ไว้
บริกำร 
- ห้องสมุดมีบรรยำกำศกำรใช้
ห้องสมุดในห้องสมุด และสวน
รักกำรอ่ำนจ ำนวน บริกำรแก่
นักเรียน  
4. มีห้องมัลดิมีเดีย โฮมเตีย
เตอร์ 
5.มีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 ชุด 
บริกำรสืบค้นแก่นักเรียน 
6. ส่ือ vcd และเกมส่ือกำร
เรียนรู้ ( ZUDUKU,cross 
word เกมรูบิค เกมไม้จังกำ 

ควำมร่วมมือกำร
จัดกิจกรรม 

พัฒนำกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

- 

  



 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ชื่อกิจกรรมที่ พัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1 ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน  2564 ผู้รับผิดชอบ นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมคร้ัง
นี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1. เพื่อให้มีระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพ
ในการบริหารจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
2. มีรูปแบบและ
แนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรของ
โรงเรียนให้เกิด
คุณภำพตำมกรอบ
คุณภำพ  7กรอบ 
 

1. ร้อยละของ
สถำนศึกษำมี
คุณภำพ และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของโรงเรียน 
2. ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินโครงกำร
พัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. คณะครูและบุคลำกรร้อยละ 
90 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 จ ำนวน1 ครั้ง 
 2. คณะครูและบุคลำกรร้อยละ 
95 มีส่วนร่วมในกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัดประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563  
3.โรงเรียนมีรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองปีกำรศึกษำ 2563 

1. คณะครูทุกคน มีส่วนร่วมใน
งำนประกนัคุณภำพภำยใน 
และมีผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยของโรงเรียน ในภำพรวม
อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2. โรงเรียนด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำม
กรอบคุณภำพทั้ง 7 กรอบใน
ระดับ ยอดเย่ียม  
3.โรงเรียนจัดกำรพัฒนำ
คุณภำพตำม 5 องค์ประกอบ
กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ 1 
ช่วย 3 และกำรรำยงำนครบ 

ทุกคนใน
โรงเรียนมีส่วน
ร่วมและมีกำร
ท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

งำนประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำมีควำม
เกี่ยวข้องกับทุกคนและ
ทุกงำนในโรงเรียน ใน
กำรรวบรวมงำนสรุปผล
งำน กิจกรรมต่ำงๆควรมี
กำรจัดท ำข้อมูลให้
ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบัน 

พัฒนำงำนในแต่ละฝ่ำยแต่ละ
งำนให้มีกิจกรรมท่ีมีควำม
สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน มี
ข้อมูลพื้นฐำนและมีกำรสรุป
กิจกรรมงำนต่ำงๆเพื่อน ำมำใน
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ของโรงเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

 1.เพื่อให้
นักเรียนเข้ำใจ
และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชำศิลปะ 
2.เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักเห็น
คุณค่ำของวิชำ
ศิลปะ 
3.เพื่อให้นักเรียน
กล้ำแสดงออก  
มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ 
4.เพื่อให้ครูมีส่ือ
กำรเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

นักเรียน ร้อยละ80 ขึ้นไปเห็น
คุณค่ำของศิลปะ
และ             กล้ำ
แสดงออก         มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์และท ำงำน
ศิลปะได้เป็นอย่ำงดี 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อย
ละ 100 เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนร้อย
ละ 100 เห็น
ควำมส ำคัญ
ศิลปะ 

นักเรียนทุกคน
เข้ำร่วม
กิจกรรมของ
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

ได้รับควำมร่วมมือจำก
ครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และได้รับ
งบประมำณสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรปรับเปล่ียน
แนวทำงกำรจัด
กิจกรรมในช่วง
สถำนกำรณ์ 
โควิด 19 

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขัน และกิจกรรมกำรแสดง
บนเวทีและของบประมำณ
สนับสนุนเพิ่มเติมในกำรมอบ
รำงวัลให้นักเรียนท่ีเข้ำร่วม
แข่งขันให้มำกขึ้นกว่ำเดิม 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ.....ภาษาไทย....ชื่อโครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย....ชื่อกิจกรรม..กำรพัฒนำกำรเรียนสอนกุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงสิริภำงค์  ขำวปอน…… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ัง

นี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

 1.เพื่อให้นักเรียน
ใช้ภำษำไทยให้
ถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักเห็น
คุณค่ำของ
ภำษำไทย 
3.เพื่อให้นักเรียน
กล้ำแสดงออก  
มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ 
4.เพื่อให้ครูมีส่ือ
กำรเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
 

นักเรียน ร้อยละ80 ขึ้น
ไปเห็นคุณค่ำของ
ภำษำไทยกล้ำแสดงออก
มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และใช้
ภำษำไทยได้ถูกต้อง  

เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 
100 เข้ำร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 
100 เห็น
ควำมส ำคัญของ
ภำษำไทย 

นักเรียนทุกคน
เข้ำร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

ได้รับควำมร่วมมือจำก
ครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และได้รับ
งบประมำณสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรปรับเปล่ียน
แนวทำงกำรจัด
กิจกรรมในช่วง
สถำนกำรณ์ 
โควิด 19 

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน 
และกิจกรรมกำรแสดงบนเวทีและ
ของบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติมใน
กำรมอบรำงวัลให้นักเรียนท่ีเข้ำร่วม
แข่งขันให้มำกขึ้น 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระบริหำรวิชำกำร  ชื่อโครงการ/งาน……พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์.......... 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยพงษ์สิทธิ์ สุปัด 
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/ร้อยละ) 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ควำมส ำคัญและประโยชน์ของ
วิชำคณิตศำสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนกำรในกำร
เรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์เพิ่ม
มำกขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ท่ีดี
ขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำม
สำมัคคีในหมู่คณะและเกิด
ควำมเพลิดเพลินสนุกสนำน 
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลกำร
ทดสอบทำงกำรเรียน
ระดับชำติกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ที่ดีขึ้น 

1. นักเรียนร้อยละ 80 
เห็นควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ของวิชำ
คณิตศำสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนกำรในกำร
เรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์
เพิ่มมำกขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 
3.นักเรียนร้อยละ 100 
เกิดควำมสำมัคคีในหมู่
คณะและเกิดควำม
เพลิดเพลินสนุกสนำน 
4.นักเรียน มีผลกำร
ทดสอบระดับชำติสูงขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 3 

เป้าหมายด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมทุกคน 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะใน
กำรคิดแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและผลกำร
ทดสอบทำงกำรเรียน
ระดับชำติกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรท ำงำน กำร
จัดกำรท้ังในระบบบุคคล
และระบบกลุ่ม 

1. นักเรียนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะ
ในกำรคิดแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนมีควำม 
สำมำรถด้ำนกำรท ำงำน 
กำรจัดกำรท้ังในระบบ
บุคคลและระบบกลุ่ม 
 

 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์ มีจุดเด่น
คือ นักเรียนมีควำม
สนใจในกิจกรรม
สัปดำห์คณิตศำสตร์
เป็นอย่ำงดี และได้มี
กำรปรับเปล่ียนแนว
ทำงกำรจัดกิจกรรม
ในช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด 19 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ มีเนื้อหำ
ค่อนข้ำงยำกท ำให้นักเรียน
หลำยๆคนขำดควำมสนใจ
ในเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์ 
ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ ำจึงเพิ่มกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ขึ้นมำ 

กำรออกแบบ
กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน
ของครู ต้องเพิ่ม
ควำมน่ำสนใจ
และเพิ่มเทคนิค
วิธีกำรสอนท่ี
น่ำสนใจเพิ่มข้ึน
และทันต่อโลก
เทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 
มำกยิ่งขึ้น 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระภำษำต่ำงประเทศ...ชื่อโครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ.... 
ชื่อกิจกรรม..กำรพัฒนำกำรเรียนสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสำวกมลศรัณ จำเลิศ………… 

 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/ร้อย
ละ) 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 

การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1. นักเรียนรู้ 
เข้ำใจ ใน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
เจ้ำของภำษำ  

2. นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์   

 

นักเรียนร้อยละ 
100มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

นักเรียนเข้ำใจใน
วัฒนธรรมและประเพณี
ของเจ้ำของภำษำ 

 

นักเรียนทุกคน
เข้ำร่วมกิจกรรม
และเข้ำใจใน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
เจ้ำของภำษำ 

 

 

นักเรียนร้อยละ 80 มีส่งนรว่มใน
กิจกรรม โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
คณะครู นักเรียนในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของเจ้ำของภำษำและได้
เรียนรู้ในวัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ่ำของภำษำ และใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 

ควรเพิ่มกิจกรรม
เกี่ยวกับกำร
รับประทำนอำหำรของ
ชำวต่ำงชำติในวัน
ส ำคัญ เช่นวัน
คริสต์มำสอีฟ เป็นต้น 

ควรขอควำมร่วมมือใน
กำรแต่งกำยของคณะ

ครู นักเรียนวตำม
วัฒนธรรมของเจ้ำของ

ภำษำ 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม/งานโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

คร้ังต่อไป 

1.1 เพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำให้
สูงขึ้น 
1.2 เพื่อให้นักเรียน
มีส่ือวัสดุอุปกรณ์
กำรเรียนรู้อย่ำง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ 
1.3 เพื่อให้นักเรียน
มีสุขภำพที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ร้อยละ 95 ของครู
และบุคลำกรมีควำม
พึงพอใจในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระสุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

1.1นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ร้อยละ 
90 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป    
  1.2   นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุข
ศึกษำและพลศึกษำสูงขึ้น 
 

นักเรียน โรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมร้อย
ละ 90 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ ในระดับ 3.00 
ขึ้นไป 

1) บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเป็น
อย่ำงดี 
2) นักเรียน ครูและบุคลำกร
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
ตำมกฎกติกำท่ีตกลงกันเป็น
อย่ำงดี 
3) ได้รับกำรสนับสนุนและ
ควำมร่วมมือจำกคณะครู
และนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูใน
กำรช่วยดูแลวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ
พลศึกษำของนักเรียนเป็น
อย่ำงดี 

1. บุคลำกรมี
ภำระงำน
มอบหมำย
หลำยงำนและมี
กิจกรรมท่ี
ซ้ ำซ้อนกัน 
 

1.แต่งต้ัง
บุคลำกรในกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จ ำเป็น 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......สังคมศึกษา.........ชือ่โครงการ/งาน…โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ....ชื่อกิจกรรม..ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง…… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ัง

นี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 
 1. กิจกรรม
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอนสังคม
ศึกษำ  
 
 
 
 

จ ำนวนร้อยละของ
นักเรียนท่ีเรียนสังคม
ศึกษำศึกษำ 

1 นักเรียนร้อยละ 70ท่ี
เรียนในรำยวิชำสังคม
ศึกษำทุกระดับช้ัน มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
2.5ขึ้นไป 
2.  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีผลโอ
เนตสูงขึ้น ร้อยละ 3 
3. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ
มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ 
นวัตกรรม ท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพียงพอร้อยละ 80 

1 นักเรียนร้อยละ 
70.154  ท่ีเรียนใน
รำยวิชำสังคมศึกษำทุก
ระดับช้ัน มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 2.5 ขึ้น
ไป 
2.  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีผล
โอเนตสูงขึ้น +3.49   
3. กลุ่มสำระสังคม
ศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ นวัตกรรม ท่ีเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพียงพอร้อย
ละ 85 

ควำมร่วมมือของคณะ
ครูในกลุ่มสำระ ส่งผล
ให้ได้รับเกียรติบัตรมีค่ำ
พัฒนำกำรของ
ผลทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน(O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
อยู่ใน 10อันดับแรก
ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์โอเนต
สอนเสริมเน้นย้ ำ
นักเรียนให้เห็น
ควำมส ำคัญของกำร
สอบ 
 

เพิ่มตัวบ่งช้ี
ควำมส ำเร็จด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเป็นร้อยละ 75 
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

2. กิจกรรมวัน
รักษ์ไทย 

นักเรียนร้อยละ 80 
ขึ้นไปเข้ำร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนตัวแทนห้องละ 
5 คนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กำรท ำอำหำรพื้นเมือง มี
ควำมตระหนักและมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้ำน 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิค 19 จัดกิจกรรมบูรณำกำรกับกิจกรรมอำเซียน อำเซียนออนไลน์ 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ัง

นี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 
3. กิจกรรม
สัปดำห์อำเซียน 

นักเรียนร้อยละ 80 
เข้ำร่วมกิจกรรม
สัปดำห์อำเซียน 

จ ำนวนร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรมวันอำเซียน 

นักเรียนร้อยละ 95 
เข้ำร่วมกิจกรรมวัน
อำเซียน 
 

ควำมร่วมมือของ
บุคลำกรในโรงเรียนใน
กำรจัดกิจกรรม 

- เพิ่มเวลำในกำรจัด
กิจกรรม  
- จัดกิจกรรมท่ี
หลำกหลำย  
 

- 

4. กิจกรรมสืบ
สำนเส้นทำง
ประวัติศำสตร์
ล ำปำง 
 

จ ำนวนร้อยละของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 เข้ำ
ร่วมกิจกรรมสืบสำน
เส้นทำงประวัติศำสตร์
ล ำปำง 

  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษำ
ปีท่ี 4 ทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมสืบสำนเส้นทำง
ประวัติศำสตร์ล ำปำง 
 

 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ทุก
คนเข้ำร่วมกิจกรรมสืบ
สำนเส้นทำง
ประวัติศำสตร์ล ำปำง 
 

ควำมร่วมมือของ
บุคลำกรในโรงเรียนใน
กำรจัดกิจกรรม 

 เพิ่มสถำนท่ีศึกษำ
เส้นทำง
ประวัติศำสตร์ 

- 

  
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม 1 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์  กิจกรรม 2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์ กิจกรรม 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  กิจกรรม 4  กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  กิจกรรม 5  หนังส้ันวิทยำศำสตร์ กิจกรรม 6 กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
จำกกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำร 
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริมกำรผลิต
ส่ือกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยในช้ันเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ครู มีควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
2. ร้อยละ 100 ของครูมี
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ  ครูมีกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำร
ผลิตส่ือกำรเรียน  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
จ ำนวน 185  คน 
2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม จ ำนวน  5  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู 
มีควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
2. ร้อยละ 100 ของครูมีพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ  ครูมีกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ ครูส่งเสริมกำรผลิตส่ือ
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
ในช้ันเรียน 
 

ได้ควำมร่วมมือจำก
ครู นักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียน  ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณจำก
ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน 
และได้รับกำรจัด
กิจกรรมท่ีต่อเนื่อง 
ท ำให้มี
ประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 
 

วัสดุอุปกรณ์และ
สำรเคมีทำง
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมีรำคำ
สูงขึ้นทุกปี 
อุปกรณ์เครื่อง
แก้วช ำรุด 
แตกหักง่ำยดังนั้น
จึงในกำรจัด
กิจกรรมครูต้องมี
ควำมระมัดระวัง
ในกำรใช้อุปกรณ์ 
รวมท้ังนักเรียน
ต้องมีจิตส ำนึกถึง 
 
 
 

เพิ่มเติม
งบประมำณ
หรือหำแหล่ง
เงินทุนในกำร
สนับสนุนใน
กำรจัด
กิจกรรมของ
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

2. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้จัดกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ จำกกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัด 
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญเพื่อฝึก
กระบวนกำรเรียนรู้ โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้ำ  สังเกต แสวงหำ
ค ำตอบด้วยตนเอง จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ แหล่ง
วิทยำกำรในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

กำรสอนและกำรวิจัยในช้ัน
เรียน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและมีผล
กำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น
จำกปี 2563 ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  ครูมีกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำร 
ผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัยในช้ันเรียน ครูส่งเสริมควำมเป็น
เลิศของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้นและมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงขึ้นจำกปี 2562 
ร้อยละ 5 
 

 

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
งบประมำณท่ี
ได้รับ ได้รับ
น้อยลงทุกปี
กำรศึกษำ
เนื่องจำกมีจ ำนวน
นักเรียนท่ีลดลง 
จึงต้องมีกำรใช้ส่ือ
กำรเรียนรู้ของ
นักเรียนใน
รูปแบบต่ำงๆ มำ
สอดแทรกกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียนมำกขึ้น 

 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

มีจิตส ำนึกในกำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อมและ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ตลอดจน เสริม
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำรให้เพียงพอท่ีจะ
น ำไปใช้ในวิชำกำรให้
เพียงพอท่ีจะน ำไปใช้ใน
กำรศึกษำระดับสูงต่อไป 
3. เพื่อยกระดับ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

      

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การงานอาชีพ (คหกรรม) โครงการ/งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1. เพื่อพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและทักษะด้ำน
งำนอำชีพชีพให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนำส่ือ
นวัตกรรมเทคนิควิธี 
กำรสอนกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภำพและ
เพียงพอ 
 

1.นักเรียนร้อยละ80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำน
เกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป 
2.นักเรียนร้อยละ 80 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชำงำน
อำชีพมีควำมพึงพอใจในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ได้รับ 
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 
และเจตคติต่อกำรเรียน 
กำรสอนของกลุ่มสำระกำร 
งำนอำชีพด้วยกำรใช้ 
นวัตกรรมเทคนิคกำรสอน 
 

1) ครูผู้สอนในกลุ่มกำร 
งำนอำชีพได้พัฒนำสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
2) สำมำรถพัฒนำและ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะ
ตำมหลักสูตรขั้นพื้นฐำน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
รวมท้ังมีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน 
3) สำมำรถพัฒนำแหล่ง 
เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เนน้
ทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด มี
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
และให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 
 
 

1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพ ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
2) ครูร้อยละ 80 มีควำม 
พึงพอใจในกำรด ำเนินกำรงำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระกำรงำนอำชีพ 
 

เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะกำร
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง 
ฝึกกำรปฏิบัติท ำได้ 
คิดเป็น ท ำเป็น 
แก้ปัญหำเป็น รัก
กำรท ำงำน และเกิด
กำรใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่องมีควำม
หลำกหลำยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ 
เช่นงำนเกษตร  งำน
อำหำร 
 

- ควรพัฒนำ
ผู้เรียนให้พัฒนำ
ควำมเป็นเลิศใน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในงำน
อำชีพ 
- พัฒนำกำรบูรณำ
กำรสู่งำนอำชีพ
เพื่อกำรมีงำนท ำ 
 

- กำรวำง
แผนพัฒนำ
งำนอำชีพด
เพื่อกำรมีงำน
ท ำให้เป็น
รูปธรรม 
-มีกำรจัดท ำ
แผนบูรณำ
กำรหลักสูตร
เพื่อกำรมี
งำนท ำ 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

3. เพื่อให้ครูผู้สอนใน
กลุ่มกำรงำนอำชีพได้
พัฒนำสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ท่ีเน้น
ทักษะปฏิบัติและ
กระบวนคิด 
4. เพื่อพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพ ให้มี
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน
และกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่ำง ๆ ท้ังใน
และนอกโรงเรียน 
 

2.นักเรียนร้อยละ 80 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชำงำน
อำชีพมีควำมพึงพอใจในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ได้รับ 

กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 
และเจตคติต่อกำรเรียน 
กำรสอนของกลุ่มสำระกำร 
งำนอำชีพด้วยกำรใช้ 
นวัตกรรมเทคนิคกำรสอน 
3. ครูร้อยละ 80 มีควำมพึง
พอใจในกำรพัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรงำนอำชีพ 
4. ร้อยละของรำงวัลท่ีได้รับ
เหรียญทองจำกกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ (ปี2564 ไม่มี
กำรแข่งขัน) 

5. นักเรียนร้อยละ 80 มี 
ควำมพึงพอใจในระดับดี 
ขึ้นไปในกำรศึกษำ แหล่ง 
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 3) นักเรียนมีควำมพึงพอใจ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและ
เจตคติต่อกำรเรียนกำรสอน
ของกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
ด้วยกำรใช้นวัตกรรม เทคนิค
วิธีกำรสอน  ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
4)นักเรียนได้รำงวัลท่ีเหรียญ
ทองจำกกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ(ไม่มีกำรแข่งขัน) 
4) นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะ 
ทักษะงำนอำชีพตำมหลักสูตร 
ขั้นพื้นฐำนมีคุณธรรม
จริยธรรม 
และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์มี 
เจตคติต่องำนอำชีพ 

งำนใบตองดอกไม้
สด  -- งำนช่ำง  งำน
ประดิษฐ์ 
งำนธุรกิจ งำน
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ) 
นักเรียนได้เลือก
เรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุมตำมควำม
ต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัดและควำมสนใจ
ของตนเอง และได้
ท ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำม
สนใจและสมัครใจ 

- กำรจัดสรร
งบประมำณ 
อย่ำงเหมำะสม 
เนื่องจำกเป็นวิชำ
ท่ีเน้นกำรฝึก
ปฏิบัติและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในกำรฝึก และ
ประกอบด้วยงำน
อำชีพหลำยงำน
อำชีพ  ได้แก่ 
งำนเกษตร งำน
อำหำร งำนใบตอง
ดอกไม้สด  งำน
ช่ำง งำนประดิษฐ์ 
งำนธุรกิจและงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 

 

  



 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรงำนวิชำกำร........ชื่อโครงการ/งาน……ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน......... 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยปรัชญำจันทร์แก้ว………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

1. เพื่อยกระดับ
ผลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ปี
กำรศึกษำ 2563 
ของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ใน 8 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้
2. เพื่อยกระดับ
ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ O-
NET ปีกำรศึกษำ 
2563 ของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
และช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

1. ร้อยละของค่ำเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ใน 
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เพิ่มข้ึน 
2. ค่ำเฉล่ียผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET) ปี 
2563สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 3 ใน 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 
- ค่ำเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ 3 
ขึ้นไปของนักเรียนทุกระดับช้ัน ใน 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกปี 
- ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผล
กำรทดสอบ (O-NET)  สูงขึ้นในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู ้
- โรงเรียนได้แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่อยู่บนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศ
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำในระดับชำติ 
(O-NET) และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. นักเรียนรอ้ยละ 
70 มีค่ำเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนระดับ 3 ขึ้น
ไป 
2. ค่ำเฉล่ียผลกำร
ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-
NET) ปีกำรศึกษำ 
2563 สูงขึ้นใน 4 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ร้อยละ 60  
 

โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและกำรทดสอบระดับชำติ 
(O-NET)  มีจุดเด่นคือ ควำม
ร่วมมือของบุคลำกรท้ังภำยใน
และนอกโรงเรียน  อีกท้ังยังได้
วิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้
เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำง
กำรศึกษำให้กับนักเรียน ท ำให้
นักเรียนได้รับควำมรู้อย่ำงท่ัวถึง 

ด้ำนพัฒนำด้ำนส่ือ
เทคโนโลยี กำร
สร้ำง 
Application เพื่อ
สร้ำงควำมสนใจ
ให้กับนักเรียน 

1. ควรหำ
วิทยำกรท่ี
หลำกหลำย เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู ้
2. ควรจัด
โครงกำรนี้
ต่อเนื่อง ในทุกปี
กำรศึกษำ 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร โครงการ/โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ 

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ  
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1.เพื่อจัดท ำและ
พัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำเพื่อกำรมี
งำนท ำด้ำนอำชีพ 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติจริง เป็น
พื้นฐำนอำชีพที่
เหมำะสมกับควำม
สนใจ บุคลิกภำพ 
และควำมถนัดของ
ผู้เรียน 
2. เพื่อให้ครูผู้สอน
สำมำรถน ำหลักสูตร
สู่กำรปฏิบัติจริงได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนในโรงเรียนท่ี
ต้องกำรเรียนรู้หลักสูตร
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำน
ท ำด้ำนอำชีพ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
เลือกเรียน ได้เรียนรู้  
ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติ 
ดีต่อกำรประกอบอำชีพ  
วิเครำะห์ตัดสินใจในกำร
เลือกอำชีพผ่ำน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

1) นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ท่ี
เลือกเรียน หลักสูตร
เพื่อกำรมีงำนท ำด้ำน
อำชีพ ได้เรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติจริง มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อกำรประกอบ
อำชีพ สำมำรถ
วิเครำะห์ตัดสินใจใน
กำรเลือกอำชีพได้
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
  2) นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ท่ี
เลือกเรียนหลักสูตร
เพื่อกำรมีงำนท ำด้ำน
อำชีพ  
ร้อยละ 80  มีควำม
พึงพอใจกำรจัด

นักเรียนท่ีทุกคน ได้เรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติจริง มีทัศนคติท่ีดีต่อกำร
ประกอบอำชีพ สำมำรถ
วิเครำะห์ตัดสินใจในกำรเลือก
อำชีพและผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ครูร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ
ในกำรด ำเนินกำรงำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะกำร
ปฏิบัติให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง 
ฝึกกำรปฏิบัติท ำได้ 
คิดเป็น ท ำเป็น 
แก้ปัญหำเป็น รัก
กำรท ำงำน และเกิด
กำรใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
มีควำมหลำกหลำย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เช่น  
งำนเกษตร  งำน
อำหำร  
งำนใบตองดอกไม้
สด  -- งำน
ช่ำง  งำนประดิษฐ์  
งำนธุรกิจ งำน

- ควรพัฒนำผู้เรียนให้
พัฒนำควำมเป็นเลิศใน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในงำน
อำชีพ 
- พัฒนำกำรบูรณำกำร
สู่งำนอำชีพเพื่อกำรมี
งำนท ำ 
- กำรจัดสรร
งบประมำณ 
อย่ำงเหมำะสม 
เนื่องจำกเป็นวิชำท่ี
เน้นกำรฝึกปฏิบัติและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือในกำรฝึก  

พัฒนำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้บูรณำกำรหลักสูตร
เพื่อกำรมีงำนท ำ 
พัฒนำช่องทำงกำรจัดกำร
ด้ำนกำรตลำด 
พัฒนำเครื่องมือวัด
ประเมินผล 
พัฒนำนวัตกรรม 
 



 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป  

เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 



 

 3. ระดับคุณภำพ ของ
หลักสูตรกำรศึกษำเพื่อ
กำรมีงำนท ำ ท่ีโรงเรียน
และครูผู้สอนพัฒนำได้มี 
ประสิทธิภำพ 
4. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนจำก
กิจกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรม 
เพื่อกำรอำชีพ กำรมีงำน
ท ำได้มีประสิทธิภำพ 

3) โรงเรียนมี
หลักสูตรด้ำนอำชีพที่
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกอำชีพได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) ครูจัดกระบวนกำร
เรียนรู้บูรณำกำร
แบบสหวิทยำกำร ท่ี
น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ประโยชน์ได้จริง 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ ทักษะและเจต
คติต่อกำรเรียนกำรสอนของ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

นักเรียนได้เลือก
เรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุมตำมควำม
ต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัดและควำมสนใจ
ของตนเอง และได้
ท ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์ตำมควำม
สนใจและสมัครใจ 

และประกอบด้วยงำน
อำชีพหลำยงำน
อำชีพ  ได้แก่ 
งำนเกษตร งำนอำหำร 
งำนใบตองดอกไม้
สด  งำนช่ำง งำน
ประดิษฐ์ งำนธุรกิจ
และงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 

 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
1. ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหำรวิชำกำร ชื่อโครงการ/งาน พัฒนำผู้เรียน  ชื่อกิจกรรม โครงกำรนิเทศกำรศึกษำ (Coaching & Mentoring) 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำงสุวิกำญจน์สิริพิจอมบุตร………… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

1. เพื่อพัฒนำครูให้มี
ควำมรู ควำมเข้ำใจ 
และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีกำรจัดกำรเรียนรท่ีู
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
น ำไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียน กำร
สอนได 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนทุก
ระดับช้ันให้สูงขึ้น และ
ลดกำรติด 0 ร มส ของ
นักเรียน 

1ร้อยละของครูที่มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
น ำไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำร
สอน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
ติด 0 ร มส ลดลง 
3. ร้อยละของควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนิน
โครงกำรนิเทศกำรศึกษำ 
(Coaching & 
Mentoring) 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูที่มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
และน ำไปใช้ปรับปรุง พัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีติด 0 ร มส 
ลดลง 
3. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร
นิเทศฯ  
เชิงคุณภาพ   
มีกำรประชุมก่อนเปิดและปิดเรียน

ภำคเรียนทุกภำคเรียนและครูทุกคน
ได้รับกำรเยี่ยมช้ันเรียนและกำร
สังเกตกำรสอนทุกคนอย่ำงน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 

1.ร้อยละ 80 ของครูมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและน ำไปใช้
ปรับปรุง พัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
2.ครูได้ร่วมกันวิเครำะห์ผล
กำรสอบโอเน็ต และ
ข้อสอบ โอเน็ต และน ำ
ปัญหำอุปสรรค ไปช่วยกัน
ปรับปรุงแก้ไขในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
3.นักเรียนไม่มกีำรติด 0 ร 
มส  
2.ครูทุกคนมีควำมพึง
พอใจในกำรนิเทศกำรสอน 
 

1.ฝ่ำยบริหำรมี
กำรตรวจเย่ียมช้ัน
เรียน และกำร
สังเกตกำรสอน
ของครูทุกคน 
2.ครูหัวหน้ำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ทุกคนซึ่งเป็นครูผู้
นิเทศได้รับกำร
พัฒนำตนเองให้
เป็นครูนิเทศและ
ร่วมกันนิเทศมี
กำร PLC 
3.มีกำรจัดท ำแผน 
ปฏิทินกำรนิเทศช้ัน
เรียนชัดเจน 

1.พัฒนำให้ครูมี
เทคนิคกำรสอนท่ี
หลำกหลำย มีกำรใช้
ส่ือ เทคโนโลยี กำร
สร้ำงนวัตกรรม กำร
สอนท่ีเหมำะสมและ
กำรจัดบรรยำกำศ
ห้องเรียนให้เอื้อต่อ
กำรเรียนรู ้ 
2.ควำมต่อเนื่องใน
กำรนิเทศภำยในของ
ครูผู้นิเทศในแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กระตุ้นครูและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถใน
ทุกๆด้ำน 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
1. ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ชื่อโครงการ/งาน โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC (Professional Learning  

Community) โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม             ชื่อกิจกรรม…………………-……………………………. 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ  1  ตุลำคม  2563  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยำยน  2564  ผู้รับผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ัง
นี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1). เพื่อมุ่งประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของงำนสู่
ควำมเป็นเลิศ  เน้นกำร
พัฒนำยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียน  
2). เพื่อให้ครูผู้สอน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ขับเคล่ือนกระบวนกำร 
PLC ลงสู่กำรปฏิบัติท้ังใน
เชิงกำรบริหำรจัดกำรและ
กิจกรรมในช้ันเรียนอย่ำง
เป็นรูปธรรม  โดยใช้
กระบวนกำร PLC   

1.โรงเรียนพฒันำชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
(Professional Learning 
Community : PLC) ให้มี
คุณภำพ 
2.โรงเรียนส่งเสริมและ
พัฒนำคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
จัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 
3.โรงเรียนยกระดับ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ส่งเสริมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
เชิงวิชำชีพ(Professional 
Learning Community : 
PLC) โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ครูคนละ 1 กลุ่ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
พัฒนำส่งเสริมชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้เชิงวิชำชีพ
(Professional Learning 
Community : PLC) 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมให้มี
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 80 ของครู 
มีควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำร 
2. ร้อยละ 100 ของ
ครูมีพัฒนำชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
(Professional 
Learning 
Community : 
PLC)  ได้อย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ   

ได้ควำมร่วมมือจำกครู 
นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน  ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำก
ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน และ
ได้รับกำรจัดกิจกรรมท่ี
ต่อเนื่อง ท ำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
 

กำรวำงแผน
กำรด ำเนิน
กิจกรรม
อย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินกิจกรรมชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
(Professional Learning 
Community : PLC) ให้
ครบทุกคนและครบทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้เพื่อไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของนักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมต่อไป 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โครงการ/โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพถนอมและแปรรูปอำหำร 

จำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1. เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญำ 
 อำชีพกำรถนอมและ
แปรรูปอำหำรจำก
ผลผลิตในท้องถิ่น ตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อฝึก
ประสบกำรณ์ 
ควำมรู้และทักษะกำร
ถนอมและแปรรูป
อำหำรจำกผลผลิตใน
ท้องถิ่น แก่เยำวชน
และแม่บ้ำนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว 
(กำรท ำแคบหมู) 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีควำมพึงพอใจในกำร
รับกำรอบรม 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะกำรถนอม
และแปรรูปอำหำรจำก
ผลผลิตในท้องถิ่น 

1. เชิงปริมำณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม จ ำนวน 
30  คน 
2. เชิงคุณภำพ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมและนักเรียน
ในเขตพื้นท่ีบริกำรท่ีสนใจกลุ่มแม่บ้ำนและ
ผู้สนใจ ในต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้รับควำมรู้และ
ทักษะกำรแปรรูปอำหำรในท้องถิ่น (กำรท ำ
แคบหมู) มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำอำชีพในท้องถิ่น  อนุรักษ์และ
พัฒนำส่ิงแวดล้อม มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำ
ประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคมและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุขตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรมและเป็นกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และเจตคติต่อกำรเรียนกำร
สอนของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทักษะกำรปฏิบัติให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง ฝึก
กำรปฏิบัติท ำได้ คิด
เป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำ
เป็น รักกำรท ำงำน และ
เกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 
นักเรียนได้เลือกเรียนรู้
ตำมบริบทของชุมชน 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมสนใจของ
ตนเอง และได้ท ำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณะประโยชน์ตำม
ควำมสนใจและสมัครใจ 

- 
 

- 
 

  



 

โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารวิชาการ ชื่อกิจกรรม/งานจ้างครูสาขาขาดแคลน 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

คร้ังต่อไป 

1.1เพื่อจ้ำงครูสำขำ
ขำดแคลน(ภำษำจีน
และคณิตศำสตร์) 
1.2 สถำนศึกษำ
สำมำรถด ำเนินงำน
ด้ำนกำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีควำมพึง
พอใจในกำร
ด ำเนินกำรงำน
จัดหำครูสำขำขำด
แคลน 

1.1จ้ำงครูสำขำขำด
แคลน(ภำษำจีนและ
คณิตศำสตร์) 
1.2 สถำนศึกษำ
สำมำรถด ำเนินงำน
ด้ำนกำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน ครู
และบุคลำกรมีควำมพึง
พอใจในกำรจ้ำงครูสำขำท่ี
ขำดแคลน โดยกำรจัด
ด ำเนินงำนในทุกกิจกรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล 
 
ร้อยละ 95 มีกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

.นักเรียน ได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรศึกษำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของ
กำรศึกษำโดยกำรจัดด ำเนินงำน
ในทุกกิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำรบริกำรเกิด
ควำมควำมพึงพอใจ 
 

1. บุคลำกรมี
ภำระงำน
มอบหมำย
หลำยงำนและมี
กิจกรรมท่ี
ซ้ ำซ้อนกัน 
2. ครูสำขำขำด
แคลนยังต้อง
ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

1.แต่งต้ัง
บุคลำกรในกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จ ำเป็น 
 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารวิชาการ ชื่อกิจกรรม/งานพัฒนาครูและบุคลากรสู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

คร้ังต่อไป 
1. เพื่อให้บุคลำกรน ำเอำ
ควำมรู้ท่ีได้รับมำขยำยผล
ต่อกับบุคลำกรภำยในและ
ผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลำกรได้เข้ำร่วมกำร
แข่งขันพัฒนำงำนด้ำน
วิชำกำรเพื่อรับรำงวัล
ต่ำงๆ 
4. เพื่อให้บุคลำกรมีแรงจุง
ใจและเจตคติท่ีดีต่อกำร
พัฒนำตนเอง 
5. เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้แก่บุคลำกร 
6. เพื่อเป็นกำรสร้ำง
สัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน
ระหว่ำงบุคลำกร 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลำกรมีควำมพึง
พอใจในกำร
ด ำเนินกำรงำน
พัฒนำครูและ
บุคลำกรสู้ควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 

1.บุคลำกรโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมจ ำนวน 30 คนน ำควำมรู้ท่ี
ได้รับมำพัฒนำงำนและประยุกต์ใช้
ในกิจกกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัด
ด ำเนินงำนในทุกกิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้นประสิทธิผล 
ผู้รับกำรบริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
2.บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจดีขึ้น 
มีควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนั  
บุคลำกรได้พัฒนำทักษะวิชำชีพและ
มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำโดยกำรจัด
ด ำเนินงำนในทุก
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล 
ร้อยละ 95 มีกำร 
ด ำเนินกำรและพัฒนำ
แก่บุคลำกรในโรงเรียน
ได้อย่ำงท่ัวถึง 

 ครูและ บุคลำกรได้รับ
กำรส่งเสริมพัฒนำโดย
กำรจัดด ำเนินงำนในทุก
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
 

1. บุคลำกรมีภำระงำน
มอบหมำยหลำยงำน
และมีกิจกรรมท่ี
ซ้ ำซ้อนกัน 
2. งำนพัฒนำบุคลำกร
ยังต้องได้รับกำรพฒันำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

1.แต่งต้ัง
บุคลำกรในกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จ ำเป็น 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ...........บริหำรงบประมำณ........ชื่อโครงการ/งาน……พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี......... 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยปรัชญำจันทร์แก้ว………… 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

1. โรงเรียนมี
ระบบงำน
สำรสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภำพ 
2. มีสำรสนเทศ
ของโรงเรียนท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
 

1. มีสำรสนเทศ
ของโรงเรียนท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
2. โรงเรียนมี
ระบบงำน
สำรสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีเอกสำร
สำรสนเทศของ
โรงเรียนประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีกำรจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน เป็นระบบ 
และทันต่อเหตุกำรณ์
สำมำรถน ำมำใช้ได้ 

1. โรงเรียนมีเอกสำร
สำรสนเทศของโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
2. โรงเรียนมีกำรจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน เป็นระบบ และ
ทันต่อเหตุกำรณ์
สำมำรถน ำมำใช้ได้ 
 

โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยีมี
จุดเด่นคือ ควำมร่วมมือของ
ทีมงำน ควำมเอำใจใส่ของ
คณะครูที่ให้ควำมร่วมมือท ำให้
สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ 
 

ควรสรุปข้อมูลโดย
ต่อเนื่องเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมรำบรื่น 

1. ควรสรุปข้อมูล
แต่ละเรื่องด้วย
ควำมต่อเนื่อง 
2. ควรท ำข้อมูลท่ี
ได้ออกมำในรูป
ของกรำฟเพื่อให้ดู
ได้ง่ำย 
 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.........ชือ่โครงการ/งาน…โครงกำรวิถีถ่ิน วิถีไทย....ชื่อกิจกรรม.   
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง…… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึง่
โครงงำนคุณธรรมนักเรียน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับโครงงำนคุณธรรม 

นักเรียนแต่ละห้อง
จัดท ำโครงงำน
คุณธรรม 1 โครงงำน 

- นักเรียนร้อยละ 100 มีควำมรู้
เกี่ยวกับโครงงำนคุณธรรม  
-มีโครงงำนคุณธรรมห้องเรียนละ 
1 โครงงำน  
 

- นักเรียนทุกคนมี
ควำมรู้เกี่ยวกับ
โครงงำนคุณธรรม 
- นักเรียนแต่ละห้อง
จัดท ำโครงงำน
คุณธรรม 1 โครงงำน 
น ำเสนอโครงงำนใน
วันสถำนปนำ
โรงเรียน 

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 

กำรน ำเสนอ
โครงงำนควรมี
กำรพัฒนำต่อ
ยอด  

กำรท ำอย่ำง
ต่อเนื่องโดยใช้
โครงงำนเดิม 
 

3.กิจกรรมลูกทุ่งกว๋ำวพบพระ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้โรงเรียน เปิดกำรเรียนกำรสอนแบบ online  และเว้นระยะห่ำงทำงสังคมในช่วง มิถุนำยน – กรกฎำคม 
2564 ซึ่งเป็นช่วงท่ีต้องจัดกิจกรรมหล่อเทียนจ ำน ำพรรษำ และถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ  ทำงโรงเรยีนได้ส่งเงินคืนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
4. กิจกรรมสมำธิสร้ำงปัญญำ 

 
นักเรียนฝึกสมำธิจำกกำร
นั่งสมำธิได้   

นักเรียนทุกคนฝึก
สมำธิโดยกำรนั่ง
สมำธิทุกวันพฤหัสบดี 
3 นำที 

นักเรียนทุกคนนั่งสมำธิพร้อมกัน
ทุกคน 3 นำที 

นักเรียนร้อยละ 100 
นั่งสมำธิพร้อมกันทุก
คน 3 นำทีในวันพุธ 
พฤหัสบดี และวัน
ศุกร์ 
 
 

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 

ท ำอย่ำงต่อเนื่อง - 

 

5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 

นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
พึงประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 98 มีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค์จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมไหว้สวยยิ้มใส  
- กิจกรรมสวดมนต์ท ำนอง
สรภัญญะทุกวันพฤหัสบดีก่อน
เข้ำแถว 
- กิจกรรมกำรยกย่องชมเชย
นักเรียนท ำควำมดี มอบเกียรติ
บัตร 
- กิจกรรมบูรณำกำรค่ำนิยม 12 
ประกำร 
- กิจกรรมท่ีสอดแทรกในกำร
เรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ 
- กิจกรรมบูรณำกำรโรงเรียนวิถี
พุทธ  
- กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงำนคุณธรรมจัดกิจกรรม
บูรณกำรกับโครงกำรโรงเรียน
สุจริต ดังนี้ 
 
 
  จัดกิจกรรมน ำเสนอโครงงาน

นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
พึงประสงค์ 

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 

- - 

 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

คุณธรรมต้านทุจริต ปี
การศึกษา 2564 ในวันเปิดบ้าน
วิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 จํานวน 11 โครงงาน 
 
 

5. กิจกรรมสืบสำนวิถี
ถิ่นวิถีทุ่งกว๋ำว 
 

นักเรียนสำมำรถตัด
ตุงได้  นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์   
 

นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถตัด
ตุงได้ 

นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถตัด
ตุง 

 

นักเรียนร้อยละ 80 
สำมำรถตัดตุงได้ 

นักเรียนร้อยละ 80 
สำมำรถตัดตุง 

 

อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

เชิงวิทยำกร
ท้องถิ่นมำให้
ควำมรู้ตุง
ประเภทต่ำงๆ  

ท ำท้ังโรงเรียน 

 

 
  



 

โครงกำรสร้ำงเครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำกำรศึกษำ) 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลโครงการ/พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

  1. เพื่อ
จัดระบบ
ส ำนักงำนให้มี
กำรบริหำร
จัดกำรท่ีดี  
 2. เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลและ
ให้บริกำรเกี่ยวกับ
ข้อมูลต่ำง ๆ 
ให้กับ 
ผู้มำรับบริกำร
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

ร้อยละ 75 ของ
นักเรียน และบุคลำกร 
มีควำมพึงพอใจในกำร
พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคลมีกำร
กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มี
ประสิทธิภำพ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนและบุคลำกร 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ร้อยละ 75 มี
ควำม 
พึงพอใจในกำรมำรับ
และให้บริกำรของฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
สำมำรถบริหำรจัดกำร
งำนอย่ำงเป็นระบบ
และบริกำรให้กับ
นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและบุคลำกร 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม มีควำม 
พึงพอใจในกำรมำรับ
และให้บริกำรของฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล 

 
2. ฝ่ำยบริหำรงำน
บุคคลมีตควำมพร้อม 
บริหำรจัดกำรงำนอย่ำง
เป็นระบบและบริกำร
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1) ควำมเข้มแข็งของทีมงำน มี
ส่วนส ำคัญท่ีจะท ำให้กำร
พัฒนำงำน ส ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี จำกโครงกำรนี้สะท้อน
ให้เห็นว่ำหำกทุกฝ่ำยให้ควำม
ร่วมมือกันก็สำมำรถ
สร้ำงสรรค์โครงกำรท่ีช่วยให้
กำรพัฒนำนักเรียนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพได้ 
 
2) ใช้หลักธรรมำภิบำลและ
น้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำบริหำร
จัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำ
พัฒนำ กำร
ด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบ เพื่อ
ควำมรวดเร็ว 
แม่นย ำและเช่ือถือ
ได้ 
 

 มีกำรพัฒนำและ
สร้ำงนวัตกรรมหรือ
วิธีปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคลท่ี
เป็นเลิศในกำร
ด ำเนินงำน 
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล โครงการ/โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียน
ปลอดจำกสำรเสพ
ติดและอบำยมุขทุก
ชนิด  
 2. เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยนักเรียน
แกนน ำต้ำนยำ 
เสพติด 
 3. เพื่อให้นักเรียน
ในสถำนศึกษำ รู้เท่ำ
ทัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบำยมุข และสำร
เสพติด 
 

  1. ร้อยละ 90 ของ 
นักเรียน ปลอดจำกสำร 
เสพติด ทุกชนิด 

  2. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงเป็น
ระบบให้ได้รับควำมรู้ 
และรู้เท่ำทัน ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบำยมุข และ
สำรเสพติด 
  3. โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมตำม
มำตรกำรโรงเรียนสีขำว ได้
ตำมแผนท่ีวำงไว้ 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
 - นักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ร้อยละ 
90 ปลอดจำกสำร
เสพติดทุกชนิด 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

  - นักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมมีควำม
ตระหนักในพิษภัย
ของยำเสพติดเพิ่ม
มำกขึ้น 
 

  

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปลอดจำกสำร
เสพติด 
  2. นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมตระหนัก 
ในพิษภัยของยำเสพติด
เพิ่มมำก ปลอดจำกสำร
เสพติด 
สำมำรถเลือกกิจกรรมท่ี
จะท ำให้ห่ำงไกลยำเสพ
ติดทุกชนิด แนะน ำผู้
ใกล้ชิดให้หลีกไกลจำก
สำรเสพติด 
 3. โรงเรียนมีระบบกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำม
มำตรกำรโรงเรียนสีขำว 
 

  1.ควำมเข้มแข็งของ 
เครือข่ำยเข้มแข็งร่วมแรง
พิทักษ์ทุ่งกว๋ำว 9 เครือข่ำย 
ท่ีร่วมกันสอดส่องดูแล
นักเรียนท้ังในและนอก
โรงเรียน 
  2. ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียน ครูและผู้ปกครอง 
ส่งผลต่อตัวนักเรียน ท ำให้
ปัญหำของนักเรียนได้รับ
ควำมร่วมมือในกำร
ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข 
และพัฒนำต่อไป 
3. มีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู ้

1. ควรสอดแทรก
ทักษะชีวิตในสำระ
กำรเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสำระ 
2. ผู้บริหำร ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ภำคีเครือข่ำย ควร
ร่วมมือกันในกำรจัด
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง และ
สม่ ำเสมอ 

1. ส่งเสริม และส่งครู
เข้ำรับกำรอบรม กำร
พัฒนำทักษะชีวิตเพื่อ
น ำมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอนท้ัง 8 กลุ่ม
สำระ 
2. ประชุม ช้ีแจง พบ
ผู้ปกครองอย่ำง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
3. ส่งเสริม ยกย่อง 
สร้ำงขวัญ และก ำลังใจ
ให้กับนักเรียน 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  โครงการ/โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1. เพื่อเสริมสร้ำงให้
นักเรียนมีวนิัยใน
ตนเอง  
  2.เพื่อให้นักเรียน
สำมำรถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์  
  3. เพื่อลดปัญหำ
พฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของ
นักเรียนให้ลด
น้อยลง 
 

  1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนปฏิบัติตำม
ระเบียบ ข้อตกลงของ
โรงเรียน 

  2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ปฏิบัติวินัยพื้นฐำน 5 
ประกำร 
-ไม่มำโรงเรียนสำย 
-แต่งกำยถูกระเบียบ 
-เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถว 
 และเข้ำแถวเป็นระเบียบ 
-วำงรองเท้ำเป็นระเบียบ  
-เข้ำห้องเรียนตรงเวลำ 
  3. ร้อยละ 80  
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย
บรรลุผล ตำมคุณธรรมอัต
ลักษณ์ท่ีก ำหนดไว้ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปฏิบัติตนตำม
ระเบียบวินัยคุณธรรม อัต
ลักษณ์ท่ีโรงเรียนก ำหนด
ไว้ได้และมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ 

  1. นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อตกลงของโรงเรียน
ได้ 

  2.  2. นักเรียนโรงเรียน 
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมร้อย
ละ  
80 ของนักเรียน 
สำมำรถปฏิบัติวินัย
พื้นฐำน 5 ประกำรได้ 
 3. นักเรียนโรงเรียน 
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม  
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80  
มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์   

1. นักเรียนมีส่วน
ร่วม 
ในกำรก ำหนด
ข้อตกลง 
2. มีกำรบูรณำกำร
กิจกรรมกับ
โครงกำร 1 
ห้องเรียน 1 
โครงงำนคุณธรรม 
3. ควำมร่วมมือ
ของภำคีเครือข่ำย
ในกำรสอดส่องดูแล
พฤติกรรมนักเรียน 
 

 1. กำรปฏิบัติตำมปฏิทิน
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 2. ควำมร่วมมือของครูที่
ปรึกษำแต่ละระดับช้ันใน
กำรให้ค ำแนะน ำ ปรับแก้
พฤติกรรมนักเรียนอย่ำง
เป็นระบบ แนวทำง
เดียวกัน 
 3.มีกำรตัดแต้มและเพิ่ม
แต้มตำมข้อตกลง 
 
 

1. ก ำหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงำนแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
อย่ำงชัดเจน 
2. ครูร่วมกันก ำหนด
ข้อตกลงและแนวทำง
ปฏิบัติร่วมกัน 
3. ส่งเสริม ยกย่อง 
สร้ำงขวัญ และก ำลังใจ
กับนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  โครงการ/งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

  1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ 
 อุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมี
คุณภำพและ
พอเพียง 
2. เพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภำพและ
สร้ำงประสิทธิผล 
งำนระบบ 
 ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 ให้มีคุณภำพ 
 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงเป็น
ระบบร้อยละ 90 ของครู
สำมำรถปฏิบัติตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
มีร่องรอย มีหลักฐำนชัดเจน 
และเป็นระบบ  ร้อยละ 90 
ของนักเรียน ครู และชุมชน 
มีควำม 
พึงพอใจในระบบ
ดูแล  ช่วยเหลือนักเรียน 
 - โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน 
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.ครูที่ปรึกษำทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และกำรปฏิบัติงำนท่ีมี
คุณภำพและพอเพียงท่ีจ ำเป็นและ
เหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เพียงพอ ครบถ้วนและทันสมัย 
2. นักเรียนทุกคนได้รับดูแลจำกครู
ท่ีปรึกษำ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   1. ครู
ท่ีปรึกษำมคีวำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. นักเรียนทุกคนได้รับดูแลจำก
ครูที่ปรึกษำตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  เรียนรู้บรรลุตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 

1. ร้อยละ 90 ของครูมี
วัสดุ อุปกรณ์ ในกำร
ปฏิบัติงำนท่ีมีคุณภำพ
และพอเพียง 
  2. ร้อยละ 90 ของครู
สำมำรถด ำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
3. ร้อยละ 100 ของครู 
มีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำงำนระบบดูและ
ช่วยเหลือนักเรียน  
  4. นักเรียนร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถำนศึกษำ 
 

1) ควำมเข้มแข็งของทีม
ผู้บริหำรโรงเรียน และครู
ทีมงำน มีส่วนส ำคัญท่ีจะท ำ
ให้กำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร ส ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี จำกโครงกำรนี้
สะท้อนให้เห็นว่ำหำกทุกฝ่ำย
ให้ควำมร่วมมือกันก็สำมำรถ
สร้ำงสรรค์โครงกำรท่ีช่วยให้
กำรพัฒนำนักเรียนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพได้ 

2) ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียน ครูและผู้ปกครอง 
ส่งผลต่อตัวนักเรียน ท ำให้
ปัญหำของนักเรียนได้รับ

ควำมร่วมมือในกำร
ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข 

และพัฒนำต่อไป 

กำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำ
พัฒนำ กำร
ด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบ เพื่อ
ควำมรวดเร็ว 
แม่นย ำและเช่ือถือ
ได้ 
 

 ครูมีกำรพัฒนำและสร้ำง
นวัตกรรมหรือวิธี
ปฏิบัติงำนท่ีเป็นเลิศใน
กำรช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเด็กพิเศษให้ได้รับ
กำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
และให้กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มปกติและ
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ

และ
คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1 เพื่อสนับสนุนและ
มีงบประมำรองรับ
ด้ำนกำรรักษำควำม 
ปลอดภัยในสถำน 
ศึกษำเพื่อ
อ ำนวย  ควำม
สะดวกและ
สนับสนุนให้กำรจัด
กำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพ 
2. เพื่อสนับสนุน 
กำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศและ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ  
 

ร้อยละ 85 ของ
ครูนักเรียนมี
ควำมพึงพอใจ
ในงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย 

1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1.1เพื่อสนับสนุนและมีงบประมำณ
รอง จัดหำอุปรณ์ให้แก่ นักเรียนท่ีท ำ
หน้ำท่ี จรำจร  จ ำนวน 10คนเพื่อ
บริกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนจ
รำจำรจรในโรงเรียนให้กับนักเรียน 
คนอื่นๆ ให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำร
กำรจรำจร จ ำนวน 193 คน 
 1.2.เพื่อสนับสนุน อุปกรณ์ ด้ำนกำร
ปฏิบัติเวรยำมแก่ผู้ท ำหน้ำท่ีเวร
รักษำกำรณ์ กลำงคืนและกลำงวัน ท้ัง 
ครู นักกำร รวม 27 คน  ให้
สถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย  
2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
 2.1โรงเรียนมีมำตรกำร กำรรักษำษำ
ควำมปลอดภัย  กำรจรำจรและเวร
รักษำกำรณ์ 
ในสถำนท่ีรำชกำร 

1. .ครูและ
บุคลำกร
โรงเรียน
ทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปี
กำรศึกษำ 
2564 
ร้อยละ 
85  มีควำม
พึงพอใจ 
 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม ปีกำรศึกษำ 
2563ช้ัน  ทุกคน และ
บุคลำกรของโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมทุกคน
ได้รับควำมปลอดภัยจำก
กำรขับขี่ยวดยำนพำหนะ
และทรัพย์สมบัติของ
รำชกำรได้รับควำม
ปลอดภัย  
 

-ควรมีกำร
วิเครำะห์ควำม
จ ำเป็น 
เรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของ
แผนงำน
โครงกำร  
-น ำผลกำร
ประเมิน
โครงกำรปีก่อน
มำเป็น
ฐำนข้อมูลในกำร
จัดสรร
งบประมำณ 
และจัดระบบ
กำรปฏิบัติงำน 

วิเครำะห์และวำง
แผนกำรท ำกิจกรรม
อย่ำงเป็นระบบและมี
กิจกรรมใหม่เพื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ใช้
ชีวิตในโรงเรียนอย่ำง
ปลอดภัยและมีอย่ำงมี
ควำมสุข 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชีค้วามสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 
1.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
ประสบกำรณ์ตรงได้
แสดงออกอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ และเป็นไป
ในทำงท่ีถูกต้อง 
2.เพื่อส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรของ
โรงเรียนให้เป็นไป
ตำมกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ 
3. นักเรียนรู้จักกำร
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
4. นักเรียนรู้จักกำร
แสดงออกตำม
วิถทีำงแห่ง
ประชำธิปไตย 

1.นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
100 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
จำกประสบกำรณ์ตรงได้
แสดงออกอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ และเป็นไป
ในทำงท่ีถูกต้องและมี
คุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 
2.นักเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ได้รับกำร
อบรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 
3.นักเรียนทุกคนได้ส ำนึก
ถึงพระคุณของบิดำ
มำรดำและรู้จักกตัญญู
กตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

1.นักเรียนทุกคน
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 

2.ครูและบุคลำ
กำรในโรงเรียนทุกคน 

3.ผู้ปกครอง และ
ชุมชนใกล้เคียง 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  

นักเรียนและ
บุคลำกรโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
เป็นบุคคลคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ 

1.ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ควำมพึงพอใจ
เข้ำร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียน
ร้อยละ 80 มี
คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ และ
รู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ 
 

นักเรียนรู้จักกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
กำรแสดงควำมคิดเห็นตำมวิถีชีวิตแบบ
ประชำธิปไตย ซึ่งกำรท่ีนักเรียนเรียนจำก
ต ำรำ  อย่ำงเดียวเป็นกำรเปิดโอกำสให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่นน้อย
เกินไป กำรท่ีมีเวทีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ หรือ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนร่วมกัน ก็
จะสำมำรถท ำให้นักเรียนเติบโตในสังคม
อย่ำงเข้มแข็งได้ 
 

งบประมำณในบำง
กิจกรรมควรเพิ่ม
งบประมำณ โดยเฉพำะ
กิจกรรมกำรแสดงบนเวที 
เพรำะอุปกรณ์
เครื่องประดับส่วนใหญ่เริ่ม
ช ำรุด ไม่จูงใจให้ผู้แสดง
อยำกเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

1. ควรปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียง
ในกำรจัดกิจกรรม
ให้เสียงดังฟัง
ชัดเจน 
2.ควรมีกำรมอบ
เกียรติบัตร
นักเรียนท ำควำม
ดี และท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

๑. กิจกรรมอบรม
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม 
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพง
ประสงค์ตำม
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้ำน
โรงเรียนคุณธรรม
ตำมคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียนครบร้อย
เปอร์เซนต์ 
 

 โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนโรงเรียน

คุณธรรมตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนครบร้อย
เปอร์เซนต์ 

 

โครงงำนคุณธรรมต้ำนทุจริต ตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของฌรงเรียน 4
ด้ำน 
คุณธรรมข้อที่ 1 ความมีวินัย   
- ม. ุ6/1 สดใส  เรียนรู้ไปด้วยกัน M 
6/1 Bright , learning together
ม.๖/๑ 
คุณธรรมข้อที่ 2 ใฝ่เรียนรู้  
- ฉันเตือนเพื่อน I Remind My 
Friend ม.๖/๒ ม.2/2   
-“เพื่อนรักชวนเรียน”  Dear 
friend invites you to studyม.
๒/๒  
- ม.3/2 เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมเรียน
ร่วมรู้ไปด้วยกัน M3/2 
helping  each other learn and 
know together ม.๓/๒ เพื่อนช่วย
เพื่อน   Peer-assisted  Activities 
ม.๔/๑ 
 

 ควำมร่วมมือของบุคลำกรท้ังใน
และนอกโรงเรียน โดยเฉพำะ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
ได้สนับสนุนงบประมำณเป็น
ประจ ำและต่อเนื่อง และเป็น
โรงเรียนขนำดเล็ก นักเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นท่ีท ำให้ได้รับควำม
ร่วมมือจำกชุมชนเป็นอย่ำงดี 
ตลอดจนได้รับงบสนับสนุนจำก
มูลนิธิยุวพฒน์ในกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
 

จัดบรรยำกำศ
โรงเรียน
คุณธรรม 

จัดห้อง 114 
เป็นห้องเรียน
คุณธรรม 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

คุณธรรมข้อที่ 3 ความพอเพียง   
-ของเสีย.....ไม่เสียของ สู่ควำม
พอเพียง The waste ....no waste 
to  Sufficiency ม.๕/๒ 
- ดูแล แบ่งปัน เพื่อน Take care 
share friends  ม.๔ 
คุณธรรมข้อที่ ๔ ความซ่ือสัตย์
สุจริต  
-ม.1/1“ร่วมคิด ร่วมท ำ ตำมจิต
พอเพียง เคียงคู่คุณธรรม” To 
think together to act 
according to the sufficiency 
along  with virtue ม.๑/๑  
-ม.3/1 ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนำกำร
เรียน M.3/1 Help each other 
learning ม.๓/๑  
-ท ำอย่ำงไรให้นักเรียนช้ัน ม.2/1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น How 
getting students in grade 
2/1  have better academic 
achievements ม.๒/๑ 
- 1/2 โครงกำรเพื่อนแคร์เพื่อน 
Friends care friends ม.๑/๒ 



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

2. ป้ำยสอน
คุณธรรม 

โรงเรียนทีป้ำยท่ี
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียนร้อยละ 
80 

มีป้ำยค ำสอนจำก 
108 ค ำพ่อสอน 
มีป้ำยค ำคม พุทธ
ศำสนสุภำษิต ตำม
ต้นไม้หน้ำอำคำร๑ 
และระเบียงทำงเดิน
อำคำร๑ 
มีป้ำยบทสวดมนต์ติด
ใต้ถุนอำคำร 2 
มีป้ำยคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
ติดไว้ที่หัวอำคำรนอน
เวรทำงเดินเช่ือม
อำคำร 1 และอำคำร
2 

มีป้ำยค ำสอนจำก 108 ค ำพ่อสอน 
จ ำนวน 30 ป้ำย 
-มีป้ำยค ำคม พุทธศำสนสุภำษิต 
จ ำนวน 40 ป้ำย 
-มีป้ำยบทสวดมนต์ จ ำนวน 5  ป้ำย 
-มีป้ำยคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนจ ำนวน 1ป้ำย 

ควำร่วมมือของบุคลำกรในโรงเรี 
 

- โครงงำน
คุณธรรมควรท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้
ครูจัดท ำ
โครงงำน
คุณธรรม 

    

- ขยำยพื้นท่ี
ต้นไม้พูดได้ ตำม
บริเวณต่ำงๆ 
ของโรงเรียน 
จัดมุมต่ำงๆ ใน
ห้องคุณธรรม 
ให้มีบรรยำกำ
รแห่งกำรเรียนรู ้
 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ......ฝ่ายบริหารงานบุคคล.........ชือ่โครงการ/งาน…โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมท่ีดีงำม....ชื่อกิจกรรม.  
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ………30 กันยำยน 2564 ......ผู้รับผิดชอบ……นำงมงคลยำ พำนดง…… 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

 1. กิจกรรมเพชร
ทองกวำว 

นักเรียนได้รับกำรคัดเลือก
เป็นเพชรทองกวำว 4 ด้ำน 
คือ 
1. ด้ำนผลกำรเรียน 
2. ด้ำนช่วยเหลืองำน
โรงเรียน จิตอำสำ 
3. ด้ำนช่วยเหลือ
ครอบครัวจิตอำสำ 
4 ด้ำนควำมประพฤติ 
 

. นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก
เป็นเพชรทองกวำว 4 ด้ำนคือ ด้ำน
เรียนดี ด้ำนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ในห้องเรียน โรงเรียน  ครอบครัว 
และชุมชน ด้ำนพฤติกรรมดีมีจิต
อำสำในห้องเรียน ในโรงเรียน 
ด้ำนพฤติกรรมดีมีจิตอำสำใน
ครอบครัวและในชุมชน 
 วิธีกำรโดยกำรคัดเลือกจำกนักเรียน 
ห้องละ ๑ คน รวม 24 คน 

มีเพชรทองกวำว 28 คน กำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
คัดเลือกเพชร
ทองกวำวเป็น
ระบบ 

กำรคัดเลือกเพชร
ทองกวำวให้ครูที่
ปรึกษำส่งรำยช่ือ

และเข้ำร่วม
พิจำรณำ 

- 

2 กิจกรรมรักชำติ
และส ำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณ
พระมหำกษัตริย ์ 

1.นักเรียนท่ีเข้ำอบรมสร้ำง
จิตส ำนักในควำมรัก
ชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ร้อยละ 
100 
2. นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับสถำบัน
ชำติและพระมหำกษัตริย์ 
ร้อยละ 95 
3. นักเรียนผ่ำนตัวชี้วัด 

ชิงปริมำณ 
นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม
อบรมส ำนึกรักชำติ  
คุณภำพ 
นักเรียนมีจิตส ำนึกในสถำบันชำติ
และพระมหำกรุณำธิคุณ
พระมหำกษัตริย ์
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมอบรมส ำนึกรักชำติ 
คุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๘ มี
จิตส ำนึกในสถำบันชำติและ
พระมหำกรุณำธิคุณ
พระมหำกษัตริย ์

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 
 

บูรณำกำรกับ
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนของทุก
กลุ่มสำระ  เพื่อ
ลดปัญหำกำร
ท ำงำนของ
นักเรียน 

ท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง  



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

“รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์”
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ในระดับดีขึ้นไป 

3 กิจกรรมมำรยำท
ไทย ยิ้มใส ไหว้สวย 

นักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรม
มำรยำทไทย ร้อยละ 95 
5. นักเรียนในกำรไหว้ครู
และบุคลำกรในโรงเรียน 
ร้อยละ 80 
6. นักเรียนในกำรไหว้
ผู้ปกครองก่อนมำเรียน 
ร้อยละ 80 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมมำรยำท  
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนในกำรไหว้ครูและบุคลำกร
ในโรงเรียน   
  นักเรียนไหว้ผู้ปกครองก่อนมำ
เรียน   
 

- นักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรม
มำรยำทไทย ร้อยละ 95 
 - นักเรียนในกำรไหว้ครูและ
บุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 
80 
- นักเรียนในกำรไหว้
ผู้ปกครองก่อนมำเรียน ร้อย
ละ 80 

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 
 

จัดประกวด
มำรยำทแต่ละ

ระดับช้ัน 

ท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง  

4กิจกรรมสมำธิสร้ำง
สติเกิดปัญญำ 

.  นักเรียนท่ีได้ผ่ำนกำร
อบรมฝึกสมำธิ ร้อยละ 95 
8.  วิชำท่ีให้นักเรียนนั่ง
สมำธิก่อนเรียน ร้อยละ 
100 
9. นักเรียนท่ีสนใจเรียน
ของแต่ละวิชำ ร้อยละ 
100  
 
 
 

นักเรียนท่ีได้ผ่ำนกำรอบรมฝึกสมำธิ 
ร้อยละ 95 
8.  วิชำท่ีให้นักเรียนนั่งสมำธิก่อน
เรียน ร้อยละ 100 
9. นักเรียนท่ีสนใจเรียนของแต่ละ
วิชำ ร้อยละ 100  
 

เชิงปริมำณ 
นั่งเรียนนั่งสมำธิหลังเคำรพ
ธงชำติทุกวัน พุธ-ศุกร์ 
-  นั่งสมำธิก่อนเรียนทุก
วิชำ  ๑-๓ นำทีและครูสร้ำง
แรงบันดำลใจ เพื่อ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและ
ค่ำนิยมท่ีดีงำม (มีสติ เกิด
ปัญญำ) 

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 
 

 ท ำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง  



 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

5 กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

นักเรียนเข้ำอบรมหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำทุกวันศุกร์ 
- กิจกรรมบูรณำกำร
โรงเรียนวิถีพุทธ 
- นักเรียนน ำแนวคิด
โรงเรียนสุจริตขยำยสู่
ชุมชน “กิจกรรมคำรำวำน
ต้ำนทุจริต” 

นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรอบรม
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำทุกวันศุกร์
ร้อยละ 80 
11. นักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ร้อย
ละ 80 
12.  หมู่บ้ำนท่ีได้รับกำรขยำยผล
แนวคิดโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 85 

นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมต้ำน
ทุจริตคำบท่ี ๘ วันศุกร์ทุก
ระดับช้ีน 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้ำ
ร่วมกำรอบรมหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำทุกวันศุกร์ 
นักเรียนประเมนิกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต   
 

ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรม 
 

ท ำอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง  

 
 
  



 

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ 

1.1 พัฒนำส ำนักงำน 
1.2 งำนสำรบรรณ 
1.3 งำนกำรเงิน 

1.4 งำนแผนงำน 

1.5 งำนพัสดุ 
1.6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง (สว่ำง,สมจิตร)งบสมำคมฯ 
โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
3.1 ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน 
3.2 ค่ำไฟฟ้ำเครื่องสูบน้ ำ 
3.3 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 
3.4 ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน 

3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์  
3.6 ค่ำส่งไปรษณีย์   

 
  



 

พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 

1.พัฒนำซ่อมแซมอำคำรเรียน
และอำคำรส ำนักงำนโต๊ะ–เก้ำ
อี่ท่ีช ำรุดให้กลับมำอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน 
2ใพัฒนำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ
ภำยในโรงเรียนให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนและปลอดภัย 
3.พัฒนำซ่อมแซมระบบ
น้ ำประปำภำยในโรงเรียนให้มี
น้ ำด่ืมน้ ำใช้เพียงพอต่อกำร
อุปโภคบริโภค. 
4.ดูแลระบบภูมิทัศน์ภำยใน
โรงเรียน  ตัดแต่งต้นไม้  ไม้
ดอกไม้ประดับ สนำม รักษำ
ควำมสะอำดห้องน้ ำ ขยะ
ภำยในโรงเรียนให้สะอำด ให้มี
ควำมสวยงำมร่มรื่นอยู่เสมอ 

ร้อยละ 85 ของ
ครูนักเรียนมีควำม
พึงพอใจในงำน
อำคำรสถำนท่ี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครู-นักเรียนทุกคน
สำมำรถใช้บริกำรงำน
อำคำรสถำนท่ีได้ตำมควำม
ต้องกำร  สะดวกและ
ปลอดภัย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคมมีอำคำรสถำนท่ี
และระบบสำธำรณูปโภค
เพียงพอ 

ร้อยละ 85 มี
ควำมพึงพอใจ
ในกิจกรรมงำน
อำคำรสถำนท่ี 

กิจกรรมและกำร
ด ำเนินกำรชัดเจน
สนองวัตถุประสงค์
แสดงผลกำร
ด ำเนินกำรได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

-ควรมีกำรวิเครำะห์
ควำมจ ำเป็น 
เรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของ
แผนงำนโครงกำร  
-น ำผลกำรประเมิน
โครงกำรปีก่อนมำ
เป็นฐำนข้อมูลใน
กำรจัดสรร
งบประมำณ 
-ขอรับกำร
สนับสนุน
งบประมำณจำก
หน่วยงำนอื่น 

กำรมีส่วนรวมของ
บุคลำกรภำยใน
โรงเรียนควรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
มำกขึ้น 

  



 

 
พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน 
  



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานประชาสัมพันธ์ .ชื่อโครงการ  พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป   ชื่อกิจกรรม… พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

ระยะเวลาด าเนินงาน เร่ิมเมื่อ  1 ตลุาคม 2563 .เสร็จสิน้เมื่อ 30 กนัยายน  2564  ผู้รับผิดชอบ…งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ัง

ต่อไป 
1.เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรภำยใน
โรงเรียน 

2.เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียนสู่ชุมชน 

 

 

    1.นักเรียน 
คณะครู และ
บุคลำกรใน
โรงเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ได้รับ
ทรำบข่ำวสำร
ต่ำงๆ จำกกำร
ประกำศเสียงตำม
สำย กำรจัดป้ำย
นิเทศ จดหมำย
ข่ำวทองกวำว 
    2. ชุมชนและ
บุคคลท่ัวไปได้รับ
ทรำบข่ำวสำรของ
โรงเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน

ทุ่งกว๋ำววิทยำคม ทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1.นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคมใช้
ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง
เห็นคุณค่ำของภำษำไทย
ไทยวรรณคดีไทย อันเป็น
มรดกของชำติ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนและบุคลำกรมี
ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรด้ำนข่ำวสำร
ของโรงเรียน 

  2 ชุมชนและบุคคล
ท่ัวไปมีควำมพึงพอใน
กำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรของโรงเรียน.  

เชิงคุณภาพ 
มีกำรประชำสัมพันธ์ทั้ง
ภำยในและภำยนอก
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน 

เป็นโครงกำรท่ีสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงโรงเรียน  
ชุมชน และหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบเสียงตำมสำย
ยังด ำเนินกำรไม่
ต่อเนื่อง บำงวัน
นักเรียนท่ีจัดรำยกำร
เสียงตำมสำยไม่ไป
ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 

จัดกิจกรรมต่ำงๆ 
ต่อเนื่องเป็น
ประจ ำทุกปี
กำรศึกษำ 
 

 

  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม/งาน  พัฒนางานอนำมัยโรงเรียน 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา 

วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ

พัฒนาคร้ัง
ต่อไป 

1.เพื่อให้นักเรียน ครู 
บุคลำกรได้รับกำรบริกำร
จำกงำนอนำมัยโรงเรียน 
โดยกำรจัดด ำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับ
กำรบริกำรเกิดควำมควำม
พึงพอใจ 
2.ให้บริกำรเบื้องต้น
เกี่ยวกับอำกำรเจ็บป่วย
เบ้ืองต้น 
3.พัฒนำบริเวณห้อง
พยำบำลให้สะอำด ถูก
สุขอนำมัย สวยงำม 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีควำม
พึงพอใจในกำร
ด ำเนินกำรงำน
อนำมัยโรงเรียน 

1.นักเรียน ครูและ 
บุคลำกรได้รับกำรบริกำร
จำกงำนอนำมัยโรงเรียน
โดยกำรจัดด ำเนินงำนใน
ทุกกิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
2.มีกำรประสำนงำน 
ด ำเนินกำรและให้บริกำร
แก่นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน บริกำรได้อย่ำง
ท่ัวถึง 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน 
ครูและบุคลำกรได้รับ
กำรบริกำรจำกงำน
อนำมัยโรงเรียนโดยกำร
จัดด ำเนินงำนในทุก
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล 
ร้อยละ 95 มีกำร 
ด ำเนินกำรและให้บริกำร
แก่นักเรียนและบุคลำกร
ในโรงเรียน ท่ีมำใช้
บริกำรได้อย่ำงท่ัวถึง 

.นักเรียน ครูและ บุคลำกร
ได้รับกำรบริกำรจำกงำน
อนำมัยโรงเรียนโดยกำรจัด
ด ำเนินงำนในทุกกิจกรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
 

1. บุคลำกรมี
ภำระงำน
มอบหมำย
หลำยงำนและ
มีกิจกรรมท่ี
ซ้ ำซ้อนกัน 
2. ห้อง
พยำบำลยัง
ต้องได้รับกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

1.แต่งต้ัง
บุคลำกรในกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จ ำเป็น 
 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป โครงการ/พัฒนำงำนบริกำรต้อนรับ 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนำงำนบริกำรต้อนรับ 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ัง

นี้ 

จุดที่ควรพัฒนา
ของแผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1) เพื่อพัฒนำงำน
บริกำรต้อนรับให้มี
ควำมพร้อมในกำร
บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2) เพื่อจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ของใช้ท่ีจ ำเป็น
ในกำรบริกำรอย่ำง
พอเพียง 
 

1. ให้กำรบริกำรต้อนรับ
ได้ตลอดปีกำรศึกษำ 
ร้อยละ 90 
 2. มีวัสดุอุปกรณ์ของใช้
ในกำรบริกำรต้อนรับ 
 อย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน 
คิดเป็น ร้อยละ 90 
3. ให้กำรบริกำรต้อนรับ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ได้รับควำมพึงพอใจใน
ระดับดี-ดีมำก ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

1. เป้ำหมำยเชิง
ปริมำณ  

  1.1)  ให้กำรบริกำร
ต้อนรับ ตลอดปี
กำรศึกษำ  
1.2)  มีวัสดุอุปกรณ์
ของใช้ในกำรบริกำร
ต้อนรับอย่ำงเพียงพอ 
ครบถ้วน 
 2)  เป้ำหมำยเชิง
คุณภำพ สำมำรถให้
กำรบริกำรต้อนรับได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

  บริกำรต้อนรับได้ตลอด
ปีกำรศึกษำ คิดเป็นร้อย
ละ 90 
ผู้รับบริกำรได้รับกำร
ต้อนรับอย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้รับควำม
พึงพอใจในระดับดี-ดีมำก 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 

  เป็นกิจกรรมส่งเสริม
กำรมีจิตอำสำ เสียสละ 
ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้  มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรท ำงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย  มีควำม
สำมัคคี ช่วยเหลือกันและ
กัน 
 

- - 

  
  



 

 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป ชื่อกิจกรรม/งาน  พัฒนางานโรงอาหาร 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา 

วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

คร้ังต่อไป 

1.เพื่อให้นักเรียน ครู 
บุคลำกรได้รับกำรบริกำร
จำกงำนโรงอำหำร โดย
กำรจัดด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
2.ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในกำรเข้ำแถวซื้อ
อำหำร 
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทำนอำหำร ท่ีถูกหลัก
โภชนำกำร 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีควำม
พึงพอใจในกำร
ด ำเนินกำรงำน
โรงอำหำร 

1.นักเรียน ครูและ 
บุคลำกรได้รับกำรบริกำร
จำกงำนโรงอำหำรโดยกำร
จัดด ำเนินงำนในทุก
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
2.มีกำรประสำนงำน 
ด ำเนินกำรและให้บริกำร
แก่นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน บริกำรได้อย่ำง
ท่ัวถึง 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน 
ครูและบุคลำกรได้รับ
กำรบริกำรจำกงำนโรง
อำหำรโดยกำรจัด
ด ำเนินงำนในทุก
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล 
ร้อยละ 95 มีกำร 
ด ำเนินกำรและให้บริกำร
แก่นักเรียนและบุคลำกร
ในโรงเรียน ท่ีมำใช้
บริกำรได้อย่ำงท่ัวถึง 

.นักเรียน ครูและ บุคลำกร
ได้รับกำรบริกำรจำกงำน
โรงอำหำรโดยกำรจัด
ด ำเนินงำนในทุกกิจกรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับกำร
บริกำรเกิดควำมควำมพึง
พอใจ 
 

1. บุคลำกรมี
ภำระงำน
มอบหมำย
หลำยงำนและ
มีกิจกรรมท่ี
ซ้ ำซ้อนกัน 
2. โรงอำหำร
ยังต้องได้รับ
กำรปรับปรุง
พัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

1.แต่งต้ัง
บุคลำกรในกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
2.จัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
จ ำเป็น 
 

   
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป  ชื่อโครงการ/งาน……โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนูปกรณ์.......... 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ……1 ตุลำคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ…30 กันยำยน  2564…… ผู้รับผิดชอบ……นำยพงษ์สิทธิ์ สุปัด 
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/ร้อยละ) 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1. เพื่อระบบงำน
โสตทัศนูปกรณ์ท่ี
ถูกต้องตำม
กฎระเบียบท่ีว่ำ
ด้วยงำน
โสตทัศนูปกรณ์ 
2. เพื่อกำรท ำ
กิจกรรมตำมงำน
โครงกำรท่ีรวดเร็ว
ขึ้น 
3. เพื่อบริกำรท่ี
รวดเร็วขึ้นและ
ทันสมัย 
 

1. ปริมำณวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรพัฒนำ 
งำนโสตทัศนูปกรณ์
และประชำสัมพันธ์ 
2. วำรสำร
ประชำสัมพันธ์ 
3.จัดท ำ Web Site 
โรงเรียน 

เป้าหมายด้านปริมาณ  
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำร
พัฒนำงำนโสตทัศนูปกรณ์
และประชำสัมพันธ์ 
2. มีวำรสำรประชำสัมพันธ์ 
ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
3. มี Web Site โรงเรียน 
เป้าหมายด้าน คุณภาพ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำร
พัฒนำงำนโสตทัศนูปกรณ์
และประชำสัมพันธ์ ครบถ้วน
อย่ำงน้อย 90% 
2. มีกำรจัดกิจกรรมตำมงำน
โครงกำรท่ีรวดเร็วขึ้น 
3. ชุมชน และผู้ปกครอง
ได้รับทรำบข่ำวสำร และเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรม  
 อย่ำงน้อย 80% 

1. มีวัสดุอุปกรณ์
ในกำรพัฒนำ
งำน 
โสตทัศนูปกรณ์ 
และ
ประชำสัมพันธ์
อย่ำง 
เพียงพอ 
2. มีกำร
ประชำสัมพันธ์
ข้อมูล และผล
กำร 
ท ำงำนของ
โรงเรียน 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำงำน
โสตทัศนูปกรณ์ มีจุดเด่นคือ 
มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำร
สอนอยำงเพียงพอต่อกำรใช้
งำนและมีบริกำรท่ีรวดเร็วขึ้น
และทันสมัย เพื่อให้
นักเรียน  ครู  และ
บุคคลภำยนอกเข้ำถึงได้ง่ำย
ขึ้น 

โครงกำรพัฒนำงำน
โสตทัศนูปกรณ์ ยังติด
ปัญหำเรื่องเครือข่ำย
ของสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตท่ีล้ำช้ำเป็น
ครั้งครำว และระบบ
ประชำสัมพันธ์ใน
โรงเรียนมีปัญหำ
เล็กน้อย 

กำรพัฒนำระบบประชำ
พันธ์เสียงตำมสำยใน
โรงเรียนให้เป็นมำตรฐำน 
และระบบสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตท่ีเร็วแรงร่วม
ถึงรูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์ภำยนอก
ให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 มำกยิ่งขึ้น 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ......บริหารทั่วไป........ชื่อโครงการ/งาน……โรงเรียนกับชุมชน...............ชื่อกิจกรรม………โรงเรียนกับชุมชน……………………………. 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ…………ตุลาคม 2563…….เสร็จสิ้นเม่ือ………ตุลาคม 2564……… ผู้รับผิดชอบ……นายสุพจน ์ บุญมาเทพ………………………………… 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

จุดเด่นของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ 
การพัฒนาคร้ังต่อไป 

1) เพื่อร่วมกิจกรรม
ท่ีชุมชนจัดขึ้น 
2)ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี 
ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3)เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำนักเรียนให้
ได้รับกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพ 

ร้อยละ 85 ของครู
นักเรียนมีควำมพึง
พอใจในงำนโรงเรียน
กับชุมชน 

เป้ำหมำยเชิง
ปริมำณ  
 -คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำวทุกคน 
เป้ำหมำยเชิง
คุณภำพ 
 -โรงเรียนและชุมชน
มีควำมสัมพันธ์และ
ทัศนะคติท่ีดีต่อกัน
  
 

ร้อยละ 85 มี
ควำมพึงพอใจใน
กิจกรรมงำน
โรงเรียนกับชุมชน 

กิจกรรมและกำร
ด ำเนินกำรชัดเจนสนอง
วัตถุประสงค์แสดงผลกำร
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

-ควรมีกำรวิเครำะห์
ควำมจ ำเป็น 
เรียงล ำดับควำมส ำคัญ
ของแผนงำนโครงกำร  
-น ำผลกำรประเมิน
โครงกำรปีก่อนมำเป็น
ฐำนข้อมูลในกำร
จัดสรรงบประมำณ 
 

กำรมีส่วนรวมของ
บุคลำกรภำยใน
โรงเรียนควรมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำมำกขึ้น 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป  โครงการพัฒนำระบบงำนสหกรณ์ โรงเรียน ชื่อกิจกรรม พัฒนำระบบงำนสหกรณ์ โรงเรียน 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนาของ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
หลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์  
สำมำรถน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีกำรวำงแผนใน
กำรใช้จ่ำย และกำรลงทุน 

3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
กำรประหยัดอดออม 

4. เพื่อจัดหำสินค้ำรำคำ
ถูกและคุณภำพดีมำ
บริกำรสมำชิกสหกรณ์ 

1. ร้อยละของ
สมำชิกสหกรณ์ 
2. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีควำมรู้
พื้นฐำนเรื่อง
สหกรณ์ 
3. ระดับคุณภำพ
ของกำรประเมิน 
สรุปลผลกำร
ด ำเนินงำน  
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
1) ครู บุคลำกร และนักเรียน
เป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60  

2) นักเรียนร้อยละ 70 มี
ควำมรู้พื้นฐำนเรื่องสหกรณ์ 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ครู บุคลำกร และนักเรียนใน
โรงเรียนมีบริกำรสหกรณ์
ร้ำนค้ำท่ีดีและมีควำมพร้อม
และศักยภำพในกำรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ผลกำรด ำเนินงำนสหกรณ์
ร้ำนค้ำมีคุณภำพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

  นักเรียนเป็นสมำชิกร้อยละ 100  
  นักเรียนและมีควำมรู ้และทักษะ
เกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์ สำมำรถน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 นักเรียนมีกำรวำงแผนในกำรใช้จ่ำย 
และกำรลงทุน 
 นักเรียนมีนิสัยรักกำรประหยัดอด
ออม 
  สหกรณ์มีสินค้ำรำคำถูกและ
คุณภำพดีมำบริกำรสมำชิกสหกรณ์ 
 

  เป็นกิจกรรมส่งเสริม
กำรมีจิตอำสำ เสียสละ 
ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้  มีควำม
รับผิดชอบต่อกำร
ท ำงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย  มีควำม
สำมัคคี ช่วยเหลือกัน
และกัน 
 

  พัฒนำให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำนให้
มำกขึ้น 
  พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี 
ในกำรด ำเนินงำน  

- 

 
  



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไปโครงการ/โครงกำรพัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน 

ชื่อกิจกรรม พัฒนำระบบงำนธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมเม่ือ 1ตุลำคม 2563 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยำยน 2564  ผู้รับผิดชอบ นำงสรัญญำเรือนค ำ 

วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อย

ละ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

จุดเด่นของ
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
คร้ังนี้ 

จุดที่ควร
พัฒนาของ
แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรมคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อ 

การพัฒนา
คร้ังต่อไป 

1.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนและบุคลำกรมี
นิสัยรักกำรประหยัด
และออม รู้จักกำรวำง
แผนกำรใช้จ่ำยโดย 
ยึดหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 9  
2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีกำรวำงแผน
ในกำรใช้จ่ำย และกำร
ออมทรัพย์  
 

1. ร้อยละของ
สมำชิกธนำคำร 
2. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
ควำมรู้พื้นฐำน
เรื่องธนำคำร 
3. ระดับคุณภำพ
ของกำรประเมิน 
สรุปลผลกำร 
  ด ำเนินงำน  
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
 1) ครูและนักเรียนร้อยละ60 

เข้ำร่วมโครงกำรธนำคำรโรงเรียน
และมีเงินออมกับธนำคำรโรงเรียน 

  2) นักเรียนและครูร้อยละ
ของ70 มีคุณลักษณะนิสัยด้ำน
กำรประหยัดและออมเงิน 

3) ระดับคุณภำพของกำร
ประเมิน สรุปลผลกำรด ำเนินงำน  

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
ครู บุคลำกร และนักเรียนใน

โรงเรียนมีบริกำรธนำคำรออม
ทรัพย์โรงเรียนท่ีดีและมีควำม
พร้อมและศักยภำพในกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพผล
กำรด ำเนินงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำมี
คุณภำพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1  นักเรียนและบุคลำกรมีนิสัย
รักกำรประหยัดและออม รู้จัก
กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยโดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 9  
2  นักเรียนมกีำรวำงแผนใน
กำรใช้จ่ำย และกำรออมทรัพย์  
 

  เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมกำรมีจิต
อำสำ เสียสละ 
ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้  มีควำม
รับผิดชอบต่อกำร
ท ำงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย  มีควำม
สำมัคคี ช่วยเหลือกัน
และกัน 
 

  พัฒนำให้
นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำร
ด ำเนินงำนให้
มำกขึ้น 
  พัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยี 
ในกำร
ด ำเนินงำน  

- 

 


