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ตามแผนปฏิบตักิารประจ  าปีงบประมาณ 2564 



 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้มี
กรอบทิศทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายอย่าง แท้จริง โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2564 ประกอบไปด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 59 โครงการ 103 กิจกรรม งบประมาณ 2,924,390 
บาท แยกเป็นโครงการดังนี้  

งานกิจการนักเรียน   จำนวน  9 โครงการ   10 กิจกรรม   งบประมาณ  156,000 บาท 
งานวิชาการ   จำนวน  9 โครงการ 12 กิจกรรม   งบประมาณ  379,000 บาท 
งานบริหารทั่วไป   จำนวน  5 โครงการ     5 กิจกรรม งบประมาณ  156,720 บาท 
งานนโยบายและแผน จำนวน  2 โครงการ   2 กิจกรรม งบประมาณ     6,000 บาท 
งานประกันคุณภาพการศึกษา   จำนวน  1 โครงการ     4 กิจกรรม งบประมาณ   10,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จำนวน  1 โครงการ     3 กิจกรรม งบประมาณ   16,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จำนวน  2 โครงการ     2 กิจกรรม งบประมาณ   15,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ   จำนวน  1 โครงการ     2 กิจกรรม งบประมาณ  110,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   จำนวน  1 โครงการ     1 กิจกรรม งบประมาณ   40,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ   จำนวน  6 โครงการ   15 กิจกรรม งบประมาณ   61,700 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ   จำนวน  3 โครงการ         6 กิจกรรม งบประมาณ   23,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จำนวน  2 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ   37,000 บาท 
งานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน  1 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ   50,000 บาท 
งานอนามัยโรงเรียน จำนวน  2 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ   20,000 บาท 
งานห้องสมุด จำนวน  1 โครงการ    3 กิจกรรม งบประมาณ   50,000 บาท 
งานแนะแนว จำนวน  6 โครงการ    6 กิจกรรม งบประมาณ   92,000 บาท 
งานบุคลากร จำนวน  2 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ 630,000 บาท 
โครงการจากเงินรายได้      จำนวน  3 โครงการ    3 กิจกรรม งบประมาณ 1492,012บาท 
โครงการจากเงินเรียนฟรี    จำนวน 12 โครงการ   12 กิจกรรม งบประมาณ 910,630  บาท 

   
จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนิน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ 102 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 



 
หน้า ข รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี  
1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 2564 มีหลายกิจกรรม ทำให้                     

บางกิจกรรมไม่ได้จัดทำตามเวลาที่กำหนด 
2. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 85 ไม่มีการสรุปผลรายงานการดำเนินงานให้งาน

นโยบายและแผนและฝ่ายบริหารทราบ หรือสรุปประเมินผลล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้การรายงานสรุปผลใช้
เวลานานในการดำเนินการ  

3. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ในบางกิจกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงวันในการจัดกิจกรรมหรือไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน              
หมู่มาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐกำหนด ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมไม่ตรงตาม
กำหนดการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการได้  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาสเพ่ือให้โครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามแผน 

2. งานแผนจัดทำแบบสรุปรายงานผลที่กระชับ เข้าใจง่าย เพ่ือง่ายต่อการนำไปใช้ในการรายงานผล 
3. กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนไปดำเนินการกิจกรรมที่มีความจำเป็น   
4. นำผลการวิเคราะห์ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ และอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า ค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

คำนำ 
 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564  นี้ 
ได้จัดทำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและให้ครู 
อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาโรงเรียนในปีที่ผ่านมา ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ นั้น ผลปฏิบัติจะระบุเป็นจำนวน
และคุณภาพอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติกิจกรรม/ผู ้รับผิดชอบโครงการสามารถนำผลมาปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้นในปีต่อไป  

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการ เสนองานแผนงานได้ดำเนินการ
จัดทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี  
 
 
 
 

              งานแผนงาน 
                   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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หน้า 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

  บทที่ 1 
บทนำ 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
   โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดย                
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคม ได้มีกรอบทิศทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติที ่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยแผนการปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 77 โครงการ 102 กิจกรรม 
งบประมาณ 4,619,638 บาท แยกเป็นโครงการดังนี้  

งานกิจการนักเรียน   จำนวน  9 โครงการ   10 กิจกรรม   งบประมาณ  156,000 บาท 
งานวิชาการ   จำนวน  9 โครงการ 12 กิจกรรม   งบประมาณ  379,000 บาท 
งานบริหารทั่วไป   จำนวน  5 โครงการ     5 กิจกรรม งบประมาณ  156,720 บาท 
งานนโยบายและแผน จำนวน  2 โครงการ   2 กิจกรรม งบประมาณ     6,000 บาท 
งานประกันคุณภาพการศึกษา   จำนวน  1 โครงการ     4 กิจกรรม งบประมาณ   10,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จำนวน  1 โครงการ     3 กิจกรรม งบประมาณ   16,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จำนวน  2 โครงการ     2 กิจกรรม งบประมาณ   15,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ   จำนวน  1 โครงการ     2 กิจกรรม งบประมาณ  110,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   จำนวน  1 โครงการ     1 กิจกรรม งบประมาณ   40,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ   จำนวน  6 โครงการ   15 กิจกรรม งบประมาณ   61,700 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ   จำนวน  3 โครงการ         6 กิจกรรม งบประมาณ   23,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จำนวน  2 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ   37,000 บาท 
งานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน  1 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ   50,000 บาท 
งานอนามัยโรงเรียน จำนวน  2 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ   20,000 บาท 
งานห้องสมุด จำนวน  1 โครงการ    3 กิจกรรม งบประมาณ   50,000 บาท 
งานแนะแนว จำนวน  6 โครงการ    6 กิจกรรม งบประมาณ   92,000 บาท 
งานบุคลากร จำนวน  2 โครงการ    2 กิจกรรม งบประมาณ 630,000 บาท 
โครงการจากเงินรายได้      จำนวน  3 โครงการ    3 กิจกรรม งบประมาณ 1492,012บาท 
โครงการจากเงินเรียนฟรี    จำนวน 12 โครงการ   12 กิจกรรม งบประมาณ 910,630  บาท 

 
จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนิน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ 102 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 

 



 
หน้า 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
วัตถุประสงค์ของการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
 การติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. เพ่ือติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการกิจกรรมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 3. เพ่ือนำผลการติดตาม การดำเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา กำหนดนโยบาย รวมทั้ง 
          กำหนดการดำเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำในอนาคตต่อไป 
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  บทที่ 2 
วิธีดำเนินการตดิตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและ 

สรุปผลการตดิตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

ขั้นตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบตัิการ 
 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีขั้นตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการดังนี้ 
 

ลำดับ รายการ ช่วงเวลา 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) 

1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน ธันวาคม 2563 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร มกราคม 2564 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) 
1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2564 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร เมษายน 2564 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) 
1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2564 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร กรกฎาคม 2564 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) 
1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร ตุลาคม 2564 

 

 
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564   
จำนวนทั้งสิ้น 77 โครงการ 102 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
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  บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 
 1. ปัญหาในการดำเนินโครงการกิจกรรมล่าช้า ทำให้เมื่อใกล้ถึงเวลาในการจัดกิจกรรมแล้วต้องทำการ
เบิกจ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน จนทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน 
 2. ควรมีการประเมินผลโครงการกิจกรรมเม่ือดำเนินการสิ้นสุดแล้วทันที เพ่ือจะได้นำข้อมูลไป
ปรับปรุงการจัดโครงการในปีถัดไป และทำให้สามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการ อีกทั้งทำให้การประเมิน
แผนปฏิบัติการมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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  บทที่ 4 
รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

สรุปผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 
  จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 77 โครงการ                  
102 กิจกรรม  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

➢ งานกิจการนักเรียน   9 โครงการ   10 กิจกรรม   

➢ งานวิชาการ   9 โครงการ 12 กิจกรรม   

➢ งานบริหารทั่วไป   5 โครงการ     5 กิจกรรม 

➢ งานนโยบายและแผน 2 โครงการ   2 กิจกรรม 

➢ งานประกันคุณภาพการศึกษา   1 โครงการ     4 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   1 โครงการ     3 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   2 โครงการ     2 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ   1 โครงการ     2 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   1 โครงการ     1 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ   6 โครงการ   15 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ   3 โครงการ     6 กิจกรรม 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   2 โครงการ     2 กิจกรรม 

➢ งานโสตทัศนูปกรณ์ 1 โครงการ     2 กิจกรรม 

➢ งานอนามัยโรงเรียน 2 โครงการ     2 กิจกรรม 

➢ งานห้องสมุด 1 โครงการ     3 กิจกรรม 

➢ งานแนะแนว 6 โครงการ     6 กิจกรรม 

➢ งานบุคลากร 2 โครงการ     2 กิจกรรม 

➢ โครงการจากเงินรายได้      3 โครงการ     3 กิจกรรม 

➢ โครงการจากเงินเรียนฟรี    12 โครงการ   12 กิจกรรม 
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ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 

งานกิจการนักเรียน 

 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 เสริมสร้างคุณธรรมวันไหว้ครู 10,000 
2 Care for all 5,000 
3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 25,000 
4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
  1 เลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2564 5,000 
 2  ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น  71,000 
 ปีการศึกษา2563 และปี 2564   
5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 10,000 
  สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)   
6 คู่มืองานกิจการนักเรียน 1,000 
7 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000 
8 พัฒนาสำนักงาน 9,000 
9 โรงเรียนสีขาว 10,000 

รวม  9 โครงการ  10  กิจกรรม 
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งานกิจการนักเรียน 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมวันไหว้ครู 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ได้
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. Care for all 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
3. เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการติดตามปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนและออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายนักเรียน 
ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
1. เลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน                              
ปีการศึกษา2564 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2. ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น   
ปีการศึกษา2563 และปี 2564    
   2.1 จำนวนนักเรียน 50 คน 
   2.2 จำนวนครู 10 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.45 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
6. คู่มืองานกิจการนักเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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7. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
8. พัฒนาสำนักงาน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-สำนักงานกิจการนักเรียน มีความพร้อมในการ
ให้บริการนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และมีอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75 

   ดำเนินการแล้ว 
- สำนักงานกิจการนักเรียน มีความพร้อมในการ
ให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.32 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
9. โรงเรียนสีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานวิชาการ 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 



 
หน้า 12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

1. ปฐมนิเทศนักเรียนและประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
1. ปัจฉิมนิเทศ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 155 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2. อำลาสถาบัน 
   2.1 จำนวนนักเรียน 155 คน 
   2.2 จำนวนครู 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความ                
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
3. รับนักเรียนระดับม.1 และม.4  

  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 ดำเนินการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. จัดซื้อโปรแกรมจัดตารางสอน 

  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   -มีโปรแกรมจัดตารางสอนที่พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
5. ศาสตร์พระราชา โคกหนองนา 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-มีโคกหนองนาเป็นที่เป็นตัวอย่างการศึกษาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พร้อมในการให้บริการนักเรียน ครู
และผู้ปกครอง และมีอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75 

   ดำเนินการแล้ว 
- โคกหนองนา มีความพร้อมในการให้บริการร้อยละ 
85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนางานด้านวิชาการ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  1. ประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอนของครู 
   - จำนวนครู 59 คน   
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   - มีหลักสูตรของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันทันสมัย 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
- หลักสูตรโรงเรียนสมบูรณ์ ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
1. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
   - นักเรียนจำนวน 308 คน 
2. OPEN-HOUSE 
  2.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
  2.2 จำนวนครู  59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 
- ดำเนินการติดตาม เป็นไปตามเป้าหมายนักเรียน 
ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.59 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
8. ส่งเสริมประสิทธิภาพตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  1. นำเสนอ IS 
      - นักเรียน 320 คน   
  2. จัดทำเล่มหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    - มีเล่มหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ดำเนินการติดตาม เป็นไปตามเป้าหมายนักเรียน 
ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
9. การจัดการเรียนรู้วิถึใหม่ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
   1.1 จำนวนนักเรียน 994 คน 
   1.2 จำนวนครู 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานบริหารทั่วไป 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 
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1. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีความพร้อมในการ
ให้บริการนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และมีอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75 

   ดำเนินการแล้ว 
- อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีความพร้อมใน
การให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. ปรับปรุงห้องบริหารทั่วไป 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องบริหารทั่วไป มีความพร้อมในการให้บริการ
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง และมีอุปกรณ์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.85 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องบริหารทั่วไป มีความพร้อมในการให้บริการ
ร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.32 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
3. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องน้ำนักเรียน มีความพร้อมในการให้บริการนักเรียน 
ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องน้ำนักเรียน มีความพร้อมในการให้บริการ              
ร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100% 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  -จำนวนนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.80 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
5. Zero Waste School  

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  -ดำเนินการพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80   
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.70 

   ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการพัฒนางานแผนงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานนโยบายและแผน 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 
 

1. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-ดำเนินการพัฒนางานแผนงานให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการพัฒนางานแผนงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.75 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามผล 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตาม
ผลประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าร่วม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
ร้อยละ 96  
-ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 

 
1. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  โดย 
  1. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา 
  2. จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  3. จัดเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินระบบงาน 
  4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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กลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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1. ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ   
   1. วันสุนทรภู ่
       - นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      - นักเรียน 994 คน 
   3. รักการอ่าน 
      - นักเรียน 994 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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กลุ่มคณิตศาสตร์ 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์(กิจกรรมในโรงเรียน) 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
     - นักเรียน 60 คน 
  2. การแข่งขันสูตรคูณ 
     - นักเรียน 60 คน 
  3. การแข่งขันเวทคณิต 
     - นักเรียน 30 คน 
  4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
     - นักเรียน 60 คน 
  5. การแข่งขันซูโดกุ 
    - นักเรียน 60 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์(กิจกรรมนอกโรงเรียน) 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
     - นักเรียน 10 คน 
  2. การแข่งขันสูตรคูณ 
     - นักเรียน 10 คน 
  3. การแข่งขันเวทคณิต 
     - นักเรียน 10 คน 
  4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
     - นักเรียน 10 คน 
  5. การแข่งขันซูโดกุ 
    - นักเรียน 10 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 



 
หน้า 24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการ ได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 
   1  ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกดนตรี 
   2  นิทรรศการศิลปกรรม 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการกลุ่ม
สาระศิลปะ ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.52 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
 
1. ส่งนักเรียนแข่งขันภายนอกท้ังด้านวิชาการและการแข่งขันกีฬา 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.49 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 



 
หน้า 27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

1. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ใน
กิจกรรมดังนี้ 
   1. วันมาฆบูชา 
   2. วันวิสาขบูชา 
   3. วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 

2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-นักเรียนจำนวน 906 คน 
-ครูจำนวน 60 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.59 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - นักเรียนจำนวน 994 คน 
2. ประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ 
    - นักเรียนจำนวน 60 คน 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทและศาสนพิธี และการ
ประกวดมารยาทไทย 
- นักเรียนจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.25 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. วันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ใน
กิจกรรมดังนี้ 
  1. วันปิยมหาราช 
  2. วันสำคัญของชาติ 
  3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
  4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
  5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง 
  6. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.52 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
5. ส่งเสริมคุณลักษณะจริยธรรมและตามค่านิยม 12 ประการ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-นักเรียนจำนวน 906 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.26 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
6. วันอาเซียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
- นักเรียนจำนวน 994 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.52 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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1. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมภาษาต่างประเทศ(วันคริสต์มาส) 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-นักเรียนจำนวน 994 คน 
-ครูจำนวน 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
  1  Morning English 
     -นักเรียนจำนวน 100 คน 
  2  Crossword 
    -นักเรียนจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.77 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 

3. เปิดประตูสู่แดนมังกร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
  1  คลินิกภาษาจีน 
     -นักเรียนจำนวน 30 คน 
  2  เทศกาลตรุษจีน 2564 สวัสดีปีวัว 
     -นักเรียนจำนวน 994 คน 
  3  เรียนรู้ภาษา หรรษาวัฒนธรรมจีน 
     -นักเรียนจำนวน 994 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.52 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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1. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-นักเรียนจำนวน 994 คน 
-ครูจำนวน 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.51 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. สวนสมุนไพรในโรงเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสวนสมุนไพร ได้
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสวนสมุนไพร 
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานโสตทัศนอุปกรณ ์
 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 
 
 
1. พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-อุปกรณ์งานโสตและเครื่องเสียงกลางแจ้งมีความพร้อม
ในการใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ดังรายการ 
1.  ซ่อมแซมอุปกรณ์งานโสต 
2.  ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเสียงกลางแจ้ง 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
-อุปกรณ์งานโสตและเครื่องเสียงกลางแจ้งมีความ
พร้อมในการใช้งาน ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานอนามัยโรงเรียน 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ได้ถูกต้องตาม
รายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ดังนี้ 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ถูกต้องตาม
รายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้ถูกต้องตามรายการที่
กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ดังนี้ 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ถูกต้องตามรายการที่
กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานห้องสมุด 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. พัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมห้องสมุด ได้
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ดังนี้ 
   1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
   2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด 
   3. ส่งเสริมการอ่าน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมห้องสมุด 
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานแนะแนว 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
  -นักเรียนจำนวน 155 คน ร่วมกิจกรรม   
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
2. ค่ายพ่ีสานฝัน ปันความรู้สู่รุ่นน้อง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
  -นักเรียนจำนวน 155 คน ร่วมกิจกรรม 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
3. ติดตามผลงานนักเรียนจบการศึกษา 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านประมาณ 
  -นักเรียนจำนวน 308 คน ร่วมกิจกรรม 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.57 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. แนะแนวสัญจร 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  -นักเรียนจำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.57 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานแนะแนว ได้
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ดังนี้ 
   1. จัดหาตู้วางเอกสารการศึกษาต่อ 
   2. จัดหาชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ 
   3. จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานแนะแนว 
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.67 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  -นักเรียนจำนวน 155 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานปรับปรุงซ่อมแซม 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 
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1. ปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-สำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน มีความพร้อมใน
การให้บริการนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และมีอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75 

   ดำเนินการแล้ว 
- สำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน มีความ
พร้อมในการให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. ปรับปรุงสำนักงานวิชาการ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-สำนักงานวิชาการ มีความพร้อมในการให้บริการ
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง และมีอุปกรณ์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.85 

   ดำเนินการแล้ว 
- สำนักงานวิชาการ มีความพร้อมในการให้บริการ
ร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.32 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
3. ปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระศิลปะ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องพักครูกลุ่มสาระศิลปะ มีความพร้อมในการให้ 
บริการนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องพักครูกลุ่มสาระศิลปะ มีความพร้อมในการ
ให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. ปูกระเบื้องหน้าห้องคหกรรม 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องคหกรรม มีความพร้อมในการให้ บริการนักเรียน 
ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องคหกรรม  มีความพร้อมในการให้บริการ                
ร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
5. ซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมในการให้ 
บริการนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมใน
การให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
6. ปรับปรุงห้องพยาบาล 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องพยาบาล มีความพร้อมในการให้ บริการนักเรียน 
ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องพยาบาล มีความพร้อมในการให้บริการ                  
ร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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7. ปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องสหกรณ์โรงเรียน มีความพร้อมในการให้ บริการ
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องสหกรณ์โรงเรียน มีความพร้อมในการ
ให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
8. ปรับปรุงห้องสำนักงาน 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ห้องสำนักงานโรงเรียน มีความพร้อมในการให้ บริการ
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.65 

   ดำเนินการแล้ว 
- ห้องสำนักงานโรงเรียน มีความพร้อมในการ
ให้บริการร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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งานบุคลากร 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 47 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองค์กร 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
 -ครูจำนวน 59 คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
   1. อบรมนอกสถานที่ 
   2. เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร 
   3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   4. เสริมสร้างพัฒนางานบุคคล 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 

2. จัดทำป้ายนิเทศและทำเนียบบุคลากร 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  -ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำป้ายนิเทศและ
ทำเนียบบุคลากร ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ดังนี้ 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำป้ายนิเทศและทำเนียบ
บุคลากร ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด             
ร้อยละ 100  
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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โครงการจากเงินรายได้ 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 
 
1. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการใช้งานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  ดังนี้ 
    1 ส่งเสริมความถนัดคอมพิวเตอร์ 
    2 พัฒนาเครือข่ายและสัญญาณ 
    3 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. เสริมสร้างพัฒนางานบุคคล 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานและครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 95 
-ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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2. 

 
จ้างครูภาษาต่างประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
  -ครูสอนภาษาต่างประเทศจำนวน 2 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- มีครูสอนภาษาต่างประเทศจำนวน 2 คน 
-ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ค่าดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าอินเตอร์เน็ต ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.95 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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โครงการจากเงินเรียนฟรี 

 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 51 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 
1. ศิลปหัตกรรม 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
  (จัดกิจกรรมไม่ตรงตามแผนเนื่องด้วยสถานการโรค
ระบาดโควิด-19 ไม่มีการจัดกิจกรรมศิลปหัตกรรม
นักเรียน แต่ดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนแทน) 
-ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
2. กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 481 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.57 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
 
3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 513 คน 
-ครูจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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4. กีฬาภายในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 994 คน 
-ครูจำนวน 59 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
5. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปรับพ้ืนฐานการศึกษานักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 366 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 
-ระดับความพึงพอใจ 4.67 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
6. เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มห่วงใย 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 50 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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7. คนดีศรี น.ค. 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.35 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
8. ค่ายพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 60 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
9. พัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านเวทีประกวด 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.87 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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10. กิจกรรมไหว้ครู ครอบครู 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 30 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.80 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
11. ค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-นักเรียนจำนวน 60 คน 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
-ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 

 
12. ICT  

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านปริมาณ 
-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ICT ได้ถูกต้องตาม
รายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ด้านคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00 

   ดำเนินการแล้ว 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ICT ได้ถูกต้องตามรายการที่
กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
-ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข – 
ข้อเสนอแนะ - 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ที่  4 / 2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
----------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564             
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ มุ่งสู่
วิสัยทัศน์ บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด และให้ผู ้รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคม จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางอรพิชชา ต้ายไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางบุญชาติ สรรพวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
4. นายวีระยุทธ ปริมาณ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
5. นายขจรเกียรติ สุพิศ หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ กรรมการ 
6. นายญาณกร สรสิงหนาท หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
7. นายประเทือง สีนาม หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล กรรมการ 
8. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ กรรมการ 
9. นางศุภาพักตร์ 
10.นางสาวพิมลรัตน์  

งามดี 
พิมพ์เชื้อ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

11.นายยุรนันท์ ปั้นนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  กรรมการ 
12.นายสามารถ สินธนาวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

13.นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
14.นายอัครพลชัย คาดหมาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา กรรมการ 
15.นางชญาดา  สรสิงหนาท หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 
16.นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯ กรรมการ 
17.นางวิจิตรา เอ่ียมสร้อย คร ู กรรมการ/เลขา 
18.นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา 
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ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันกำหนด  

ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป   
 

สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

(นายกิตติชัย   ตระกูลกิตติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
 นายกิตติชัย     ตระกูลกิตติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 นางบุญชาติ     สรรพวุธ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
  นางอรพิชชา    ต้ายไธสง             รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 นายวีรยุทธ   ปริมาณ   หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 นายประเทือง  สีนาม   หัวหน้างานบุคคล 
 นายขจรเกียรติ   สุพิศ   หัวหน้างานงบประมาณ 
 นายญาณกร สรสิงหนาท  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 นายธิตพัฒน์      บูรณ์เจริญ  หัวหน้างานวิชาการ 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 ผู้อำนวยการ 
 รองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมทุกโครงการกิจกรรม 
 

รวบรวม /เรียบเรียง / จัดทำรูปเล่ม 
นางวิจิตรา           เอ่ียมสร้อย  หัวหน้างานแผนงาน 

          นางสาวพิมลรัตน์   พิมพ์เชื้อ  เจ้าหน้าที่แผนงาน 
 นางศุภาพักตร์      งามดี   กรรมการแผนงาน 
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ส่วนราชการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์                                                                            
ที ่    วันที่  25 เดือน มกราคม พ.ศ.2565                                                   .     
เรื่อง       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564                                      

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

เนื่องด้วยงานแผนงานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ไดด้ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานกิจกรรม
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 ของแต่ละกลุ่มงานนั้น 

บัดนี้ การรวบรวมข้อมูลการรายงานกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 ได้ดำเนินการพร้อมจัดทำเป็นเล่มรายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                  ลงชื่อ    หัวหน้างานแผนงาน        
(นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย) 
    หัวหน้างานแผนงาน 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

 
 
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 
 

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

 
          ลงชื่อ 

(นางอรพิชชา ต้ายไธสง) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

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

 
      ลงชื่อ                             

(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 

บันทึกข้อความ 
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