
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2565 
วิสัยทัศน์ (VISION)   

ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม 

 

พันธกิจ (MISSION)   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
4. จัดและด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าประสงค์ (GOALS)    
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
          2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค  
          3.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
          4.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล 
          5.  สถานศึกษาบูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกส่วน   
          6.  นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ (STRATEGY)     
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 1.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม 
 1.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับนักเรียนอนุบาล 
 1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 1.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
 1.6 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 1.7 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 1.8 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 1.9 โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
 1.10 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
        มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
 1.11 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 1.12 โครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.3 โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 3.2 โครงการห้องเรียนคุณภาพ  
 3.3 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนูปกรณ์   
 3.4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 3.5 โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบ  O-NET, NT และ RT 
 3.6 โครงการค่ายอนุบาลศึกษา 
 3.7 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 3.8 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.9 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
 3.10 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 3.11 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 3.12 โครงการไหว้ครู 
 3.13 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน   



กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
      เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4.1 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
 4.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 4.3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 4.4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 4.5 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 4.6 โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวัย 
 4.7 โครงการนิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 4.8 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 4.9 โครงการบริการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของนักเรียน 
 4.10 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 4.11 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 4.12 โครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนขาดแคลนและอยู่ห่างไกล 
 4.13 โครงการจัดบริการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน   
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบภายในโรงเรียน 
 5.2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานธุรการสนับสนุนการบริหารงานภายในโรงเรียน 
 6.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 6.3 โครงการบริหารสาธารณูปโภค 
 6.4 โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

 

ที ่
 

วัตถุประสงค์ 
สภาพความส าเร็จ 

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
1 โครงการห้องเรียนคุณภาพ ✓  
2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ✓  
3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ✓  
4 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา ✓  
5 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ✓  
6 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ✓  
7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ✓  
8 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ✓  
9 โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET, NT และ RT ✓  
10 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓  
11 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ✓  
12 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ✓  
13 โครงการบริหารสาธารณูปโภค ✓  
14 โครงการพัฒนาและบ ารุงขวัญบุคลากร ✓  
15 โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานธุรการสนับสนุนการ

บริหารงานภายในโรงเรียน 
✓  

16 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ✓  
17 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบภายในโรงเรียน ✓  
18 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน   
19 โครงการบริการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของนักเรียน ✓  
20 โครงการพัฒนาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ✓  
21 โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ✓  
22 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ✓  
23 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ✓  
24 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์ 
✓  

25 โครงการบริการรับ-ส่งนักเรียนยากจนขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ✓  
26 โครงการจัดบริการอาหรกลางวันส าหรับนักเรียน ✓  
27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ✓  
28 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ✓  



 

ที ่
 

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
29 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศรฯ 
✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
1.  เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความสุขในการเรียน 
3.  ผู้เรียนมพีลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
4.  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬา 
5.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 
6.  ผู้เรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   
7.  ผู้เรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
8.  ผู้เรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
9.  ผู้เรียนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  
10. ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
11. ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
12. ผู้เรียนมีจิตส านึกความเป็นไทย เห็นคุณค่าและความส าคัญของวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี    
     ท้องถิ่น 
13. ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย รู้เคารพกฎ   
     กติกาของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 
14. โรงเรียนมีระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนที่สอดคล้องและครอบคลุม 
     มาตรฐานการศึกษา  
15. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
16. โรงเรียนมีครุภัณฑ์ที่คงทน ประหยัดและคุ้มค่า 
17. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยาไว้บริการแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ 
18.  การบริการข้อมูล ข่าวสาร การประสานงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากข้ึน 
19.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถน ามาปรับใช้ในการท างาน 
20.  ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานต าแหน่งวิทยฐานะ 
21.  ครูและผู้ปกครองมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 
      นักเรียน 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
     งบประมาณการจัดกิจกรรมบางโครงการไม่เพียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
1.  โครงการใดที่งบประมาณไม่เพียงพอให้จัดหาเพ่ิมจากโครงการอ่ืนหรือเงินนอกงบประมาณและควรจัด 
     กิจกรรมให้หลากหลาย แปลกใหม่เพ่ือให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปราณี  ธรรมนิยม 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    246,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอื่น.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนส าหรับ

นักเรียน 
2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนทุกระดับชัน้ให้สูงขึ้น 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครู นักเรียนทุกคน มีวัสดุฝึกอย่าง
เพียงพอ 

2. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอุปกรณ์การเรียน 
การสอนครบทุกชัน้ 

3. ครูมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี 
เชิงคุณภาพ 
     4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ
เรียนที่เพียงพอ เหมาะสมท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น  

การด าเนินการกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
    4.1  ครูประจ าชั้นส ารวจสื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
   4.2  ด าเนินการจัดซื้อจัดหาสือ่ 
5. ประเมินผลและรายงานผล 

1. ครู นักเรียนทุกคน มีวัสดุในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
2. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอุปกรณ์การเรียน การ
สอนครบทุกชัน้ 
3. ครูมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี 
 

  -  

 

ลงชื่อ .....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชือ่ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมท่ี 4 วันคริสตม์าส 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปราณี ธรรมนิยม 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    3,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศของนักเรียนทั้งในด้านการฟัง  
พูด อ่าน เขียน  
2 เพื่อส่งเสริมการเรียน ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนวิทยาศาสตร์  
3 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางวชิาการ จัดกิจกรรมวันส าคัญที่
เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ วันสุนทรภู่  วนั
ภาษาไทย   วนัวิทยาศาสตร์  และวันคริสต์มาส 

เชิงคุณภาพ 
1. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80  

2. นักเรียนน าความรู้ทีไ่ด้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 80   

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2  ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

    4. จัดกิจกรรมวันส าคัญที่เนน้พัฒนาผู้เรียน 
5. ติดตามและประเมินผล 
 

 
 1.  นักเรียนมีการพัฒนาอัจฉรยิภาพและมี
ศักยภาพในการแข่งขันในดับสูงขึ้น 
 2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
3.  นักเรียนได้รับรางวลัในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 

 
 

 
 

 

ลงชื่อ ...................... ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาต ุ
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    10,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมและ
ปลอดภัย 
2 เพื่อให้นักเรียน ครู ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อย่างมีประสทิธิภาพ 
3 เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ของครูและนักเรียน 

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
1 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เมาส์ จ านวน 15 ชุด 
2 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด จ านวน 15 ชุด 
3 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หูฟังพร้อมไมโครโฟน
ประจ าตัว จ านวน 15 ชุด 
4 วัสดุ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แผ่นรองเมาส์จ านวน15 ชุด
เชิงคุณภาพ 

 1. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างเปน็ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์และนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทัว่ถึง   

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2  ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมต่อ
การศึกษาเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียน ครู สามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งสืบคน้ข้อมูลในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

 

  

 

ลงชื่อ ......................  ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสทิธนศักดิ์ พงษ์วัน 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    10,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
 
1 เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์
ระบบมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน 
 2 เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้
ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     ห้องโสตทัศนูปกรณ์มีวสัดุและอุปกรณ์ สื่อและ
เทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพจ านวน 1 ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 

 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ มีระบบมลัติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิง่ขึ้น 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2  ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 

ครู นักเรียน บุคลากร มีอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์
ที่พร้อมใช้งานและทนัสมัย 

 

 

  

 

ลงชื่อ ......................  ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสทิธนศักดิ์  พงษ์วัน 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    10,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 
      2. เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรยีนทุกคนและน า
ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
      1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคนในระดับด ี
     2. ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและ
น าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
เชิงคุณภาพ 
 1. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างเปน็ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์
และนักเรียนได้รบัการช่วยเหลือตามความแตกต่าง
อย่างทั่วถึง   

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2  ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
   - เยี่ยมบ้านคร้ังที่1                           
   - เยี่ยมบ้านคร้ังที่2 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
      1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียน
ทุกคน 
      2. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทกุคนและน าข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใชใ้นการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ท าให้การด าเนินงาน
ตามโครงการไม่
ต่อเนื่อง 

 
- ควรมี
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

 

ลงชื่อ ...................... ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปราณี ธรรมนิยม 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    5,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา                                                                         

2.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  

 
เป้าหมาย 

      1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมี
สาระครบถ้วนสมบูรณ์                     
      2.  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  
      3.  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  

การด าเนินการกิจกรรม 
1. เสนอโครงการ 
2. ครูศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษา/ 

เป้าหมายหลักสูตร 
3. แต่งตั้งคณะท างาน/เชิญวิทยากร 
4. ครูเข้าอบรมการจัดท าหลักสตูร

สถานศึกษา 
5. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา/

ปรับปรุงแก้ไข 
6. วัดผล  ประเมินผลโครงการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนนิการ 

 
     1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา                                                                               
     2.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
     3. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  
 

 
-  

 

-  

   
 

ลงชื่อ .............. ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  นิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายปริญญา  ภูมิสงู 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    4,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
     2. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
     3. เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
เป้าหมาย 
     1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามในดา้น
การจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
     2. โรงเรียนได้รับการนิเทศจากหน่วยงาน
ภายนอกภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ  
    4.1  ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
    4.2  นิเทศการสอน 
    4.3  รับการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก 
5. รายงานผล 

 
     1. ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
     2. ครูสามารถสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
     3. ครูสามารถแก้ปัญหาจากการจัดการ
เรียนการสอน 
 

 
-  

 

- ควรจัดท า
เอกสาร
หลักฐาน
ต่างๆให้เป็น
ปัจจุบนั 

 

   

  ลงชื่อ .....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ .................... ..........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ประกันคณุภาพในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปราณี  ธรรมนิยม 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    25,000 บาท  ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อด าเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการ
ภายในโรงเรียนมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน 
 
เป้าหมาย 
     1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
     2.  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้
ทราบความกา้วหน้าผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 5 
6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
7. พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

การขับเคลื่อนของ  PDCA 
   -  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   -  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   -  การจัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้น 
      คุณภาพการศึกษา 
   -  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   -  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   -  การประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
   -  การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าป ี
   -  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8.  ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพประจ าป ี

 
     1. สถานศึกษามีการด าเนินการระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
     2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 
 
 

 
- การด าเนินงาน
ต่างๆยังขาด
หลักฐานร่องรอย 
การรายงานผลที่
ต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบนั 

 
- ควรจัดท า
หลักฐาน
เอกสารต่างๆ
ให้เป็น
ปัจจุบนั 

  

  ลงชื่อ .....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ............................. .................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  บริหารสาธารณูปโภค 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    150,000    บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าปี     (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อจัดหาค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนบ้าน
ปรือใหญ่ 
    2. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า
สาธารณปูโภคในโรงเรียน 
    3. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 
    4. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึง
การประหยัดค่าสาธารณปูโภคและพลังงาน 
 
เป้าหมาย 
    โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีงบประมาณจ่ายคา่
ไฟฟ้า คา่น้ าประปา และอินเตอร์เน็ตครบทุกเดือน
ตามจ านวนการใช้จริง 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ศึกษาวิเคราะห์การใช้งบประมาณในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
2. น าเสนอโครงการ 
3. จัดท าตารางการใช้ค่าสาธารณูปโภคของ

ปีงบประมาณ  2565 
4. ด าเนินการควบคุมดูแลก ากับ 
5. รายงานการใช้พลังงานทุกไตรมาส 
6. สรุปและประเมินผล 

 
    1. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีงบประมาณจ่าย
ค่าไฟฟา้ ค่าน้ าประปา และอินเตอร์เน็ต รู้จัก
ควบคุมดูแลการใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
    2. บุคลากร  นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
 

 
-  

 

- ควรมีการ
รณรงค์การ
ประหยัด
ไฟฟ้า 
น้ าประปา
ให้กับ
นักเรียนจน
เกิดเป็นนิสัย 

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

   
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  โครงการพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวิเรืองรอง รัตนพันธ ์
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    100,000    บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าปี     (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน..................................      
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    2. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรในโรงเรียน 
    3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัด
การศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมตัิใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผนการท างานพัฒนาบุคลากร 
4. ทัศนศึกษา ดูงาน การศึกษาเปรียบเทียบ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

 
    1. บุคลากรได้รับการพฒันาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     
 

 
- 

 

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ปรับปรุงพฒันาการบริหารงานธรุการสนับสนุนการบริหารงานภายในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเนตรนภา แพงอก 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    60,000  บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี     (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อจัดหาวัสดุที่พร้อมใช้งานตลอดทั้งปี 
2.  เพื่อให้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
 

เป้าหมาย 
     โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มีวัสดุในการ
ปฏิบัติงานธุรการ/งานบริการอย่างเพียงพอ 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ครูผู้รับผิดชอบส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับสนบัสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณ 
2. ครูผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
4. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสารบรรณ 
5. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
6. การจัดเก็บ การท าลายหนงัสอืราชการ 
7. วัดและประเมินผล / รายงาน 

 
1. การบริหารงานธุรการเป็นไปอย่างมี

ระบบมากข้ึน 
     2. การบริหารงานธุรการมีความรวดเร็ว 
ทันเวลา เปน็ปจัจุบนั 
 

 
-  

 

-  

 

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ ่
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  โครงการบริการดูแลสุขภาพและสขุอนามัยของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    30,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อดูแลและรักษาปฐมพยาบาลนักเรียน
เบื้องต้นก่อนการส่งต่อ 
     2. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดในชอ่งปากของ
นักเรียน 
     3. เพื่อทราบน้ าหนักและส่วนสูงของตนเอง 
     4. เพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
 
เป้าหมาย 
      นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคนได้รับ
การบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมเพื่อวางแผนด าเนนิงาน 
2. ขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดท าโครงการและเสนองานเพื่อขออนุมัติ

กิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
   -  จัดซื้อหน้ากากอนามัย น้ ายาล้างมือ 
   -  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
   -  จัดรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

ป้องกันไข้เลือดออก 
   -  รณรงค์ให้นักเรียนแปรงฟันทุกวันหลังจาก

ทานอาหารกลางวนัเสร็จ 
5. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 

 
1. ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี 
2. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยาไวบ้ริการแก่นักเรียน

อย่างเพียงพอ 
 3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 
 

 
-  

 

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา(โรงเรียนศีล 5) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสามารถ  เชื่อมกลาง 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    6,100 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
     1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
จิตส านึกความเป็นไทย 
     2.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
เป้าหมาย 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคน 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติใช้เงิน 
2. วันอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา 
3. วันมาฆบชูา 
4. รายงานผลโครงการ 

 
   1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมประเพณีวันส าคัญ

ที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างมีความสุข 
    2. นักเรียนเข้าใจ ตระหนักถึงที่มาและ

ความส าคัญของวนัส าคัญที่จัดขึน้ 
 
 

 
ด าเนินงานตาม
โครงการโดยใช้
มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรน่า 2019 

 

-  

 

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

  

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ประชุมผูป้กครองนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสชุาติ อนุสรณ ์
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    10,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 
     2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรยีน 

3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรกึษา เพื่อร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสรมิ 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานกัเรียน 
 
เป้าหมาย 
    1.  ครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปรือใหญ่ทุกคน 

การด าเนินการกิจกรรม 
   1.  ประชุมวางแผน 
   2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   3.  ด าเนินการตามโครงการ 
        - จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน   

ภาคเรียนที่ 1 
        - จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

ภาคเรียนที่  2 
   4.  ติดตามและประเมินผล 

 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. อัตราการขาดเรียนลดลง 
3. ครูและผู้ปกครองมีสัมพันธ์ทีด่ีต่อกันและ

ร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการดา้น
ต่างๆ ของนักเรียน 
 

 
 

 

-  

 

ลงชื่อ .............. ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    32,850 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
     1.  เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของ
โรงเรียนที่เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
 2.  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการตดิต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหนว่ยงานอ่ืนๆตลอดจน
ชุมชน 
     3.  เพื่อเป็นแหล่งสืบคน้ข้อมูลในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน 
 
เป้าหมาย 

     1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน 
     2.  ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัยอย่างตอ่เนื่อง 
     3.  ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง 
ระบบทีวีและอุปกรณ์เทคโนโลยทีี่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

การด าเนินการกิจกรรม 
 1. ประชุมวางแผน 
 2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     - ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
     - บ ารุงรักษา 
     - ก ากับติดตามการใช้สื่อ 
     - ปรับปรุงระบบการบริหารโดยผ่านการใชส้ื่อ

เทคโนโลย ี
 4. ติดตามและประเมินผล 

 
  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.  นักเรียน ครู บุคลากร ได้พฒันาการใช้

เทคโนโลยีอยา่งทั่วถึงและคุ้มค่า 
  3.  เพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ประสบผลตามความมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

 
-  

 

-  

  

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  บริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนขาดแคลนและอยู่ห่างไกล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางยุวดี  หลาวทอง 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    70,000  บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
      1.  เพื่อให้นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนและ
อยู่ห่างไกลโรงเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 
  2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัย
ระหว่างการเดินทาง 
 3.  เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน 
 
เป้าหมาย 
     1. นักเรียนยากจน ขาดแคลน และอยู่ห่างไกล
โรงเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับ
เพื่อนนักเรียน 
    2. ผู้ปกครองและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
โรงเรียน 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    -  จัดหารถรับจ้าง 
    -  จัดบริการรถรับส่งนักเรียน 
4. ประเมินผลระหว่างกิจกรรมและหลัง 
5. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

 
  1. นักเรียนและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อ

โรงเรียน 
  2. นักเรียนสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้

ที่หลากหลาย 

 
 

 

-  
 

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  จัดบริการอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    1,588,000  บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
    1.  เพื่อให้นักเรียนไดร้ับอาหารกลางวันท่ีมีคณุค่า 
    2.  เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีขาดสารอาหารให้
น้อยลง 
    3.   เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและนักเรียน
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ให้มีอาหารกลางวันรับประทาน 
 
เป้าหมาย 

     มีอาหารกลางวันที่สะอาด ถูกหลักอนามัยให้
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาได้รบัประทานทุกวันเปิดท าการ  

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ส ารวจนักเรียนท่ีภาวะทุพโภชนาการขาดแคลนเพื่อ

เสนอของบประมาณ 
2. เสนอโครงการเพื่อด าเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
4. จัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและ

การให้บริการ 
5. ท าสัญญาการยืมเงิน 
6. ประกอบอาหารโดยครูเวรประจ าวันและจ้างแมค่รัว

ประกอบอาหาร 
7. ให้บริการ  ควบคุมดูแลการใช้การรักษาความสะอาด  

การเก็บวัสดุอุปกรณ ์
8. ให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียน 
9. ประเมินผลโครงการ 

 
  1. นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกหลัก

โภชนาการ 
  2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์

แข็งแรง 

 
-  
 

 

-  
 

 

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ ่
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสทิธนศักดิ์  พงษ์วัน 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    10,000  บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
      2. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา 
      3. เพื่อให้มีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารครบ
และทันสมัยยิ่งขึ้น 

 
เป้าหมาย 
      1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
      2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ทุกคน 
      3. ผู้ปกครองและชุมชน 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1.  ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนด าเนนิงาน 
2.  จัดท าโครงการและเสนองานเพื่อขออนุมัติ

กิจกรรม 
3.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
4.  ประเมินผลกิจกรรม 
 

 
1.  ระบบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  โรงเรียนมีเทคโนโลยทีันสมยั เหมาะสม 
ต่อการสื่อสารทุกเวลา 

3.  โรงเรียนมีการบริการให้ข้อมูล ข่าวสาร 
การประสานงานเปน็ไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็วและเป็นปัจจบุันมากข้ึน 

4.  โรงเรียนมีการสื่อสารที่เท่าทนัต่อยุค
การปฏิรูปการศึกษา 
     5.  โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืน 

 
-  

 

-  

 

ลงชื่อ ................... ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  อยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนาร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพงศส์ันติ์  ทรงสีสด 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    24,275.00 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าป ี   (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
     1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกดิองค์ความรู้ในวิชาลูกเสือ 
เนตรนารี  
 2.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ท างานร่วมกันใน
ระบบกลุม่สมัพันธ์ 
 3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบตัิจริงในการผจญ
ภัย บุกเบิก และการแก้ปญัหา 
     4.  เพื่อส่งการสร้างวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 
เป้าหมาย 
    1.  ลูกเสือส ารอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดิน
ทางไกล 
    2.  ลูกเสือสามัญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
    3.  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผนการท างานค่ายแรม 

ลูกเสือ เนตรนารี 
4. จัดกิจกรรมค่ายแรม ลูกเสือ เนตรนาร ี
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

 
  1. ลูกเสือส ารอง มีความรู้ ความเข้าใจและ

เกิดประสบการณ์เดินทางไกล มวีินัย มีความ
รับผิดชอบ 

  2. ลูกเสือสามัญ มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
วิชาลูกเสือ เนตรนารี  เกิดความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวนิัย รู้เคารพกฎกติกาของสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเปน็สุข 

  3. ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการปฏบิัติ การผจญภัย 
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา 
และการมีภาวะผู้น าที่ด ี

  

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  โครงการพัฒนาโรงเรยีนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสามารถ  เชื่อมกลาง 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    5,000.00 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนมี
จิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม 
2 เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ถกูต้องเก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคน 
2. จัดกิจส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ( คารวะธรรม 
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ) ตลอดป ี

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

 
1. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
2. โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียนที่มี
ศักยภาพ 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกด้าน
คารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 

 

  

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางบุษริยา พทุธวงค ์
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    10,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อจัดหา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้อง 
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
2 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติ ห้องวิทยาสาสตร์ ให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนตาม
ธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพ 
เป้าหมาย 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีวสัดุและ
อุปกรณ์  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และการจัดบรรยากาศภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม  
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรม 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

 
1. นักเรียนสามารถศึกษาค้นควา้ความรู้จาก
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
2. มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาสาสตร์ 
3.มีวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พอเพียงเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 

  

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบ  O-NET, NT และ RT 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายภานุวฒัน์ บุตะม ี
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    40,625 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-
NET, NT, RT ของนักเรียนในระดับชัน้ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3   
2 เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการสอบ O-NET, NT, RT   
3 เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี และเป็นขวัญ
ก าลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการสอบ
สูงสุดในแตล่ะรายวิชา 
เป้าหมาย 

1.นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.3, ป.6 และม.3 ได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET, NT และ RT 
2. นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3 มี
คะแนนผลการสอบเฉลี่ยสูงกว่าเดิมร้อยละ 3 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรม 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายปริญญา ภูมิสงู 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    20,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้บริการด้านการผลิตสือ่และเครื่องมือใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2.  เพื่อพัฒนาการจัดระบบการบันทึก  การ
รายงานผล  และการสง่ต่อข้อมูลของผู้เรียน 
3.  เพื่อให้มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  
และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง  
ชัดเจน  และครบถ้วนตามระเบยีบการวัดและ
ประเมินผล พ.ศ.2553  
เป้าหมาย 

1.  มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ
ในการประมวลผลการเรียนรู้ และเพียงพอต่อการ
ใช้งานและการให้บริการ     
2.  มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  และ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบถ้วนตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ. 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง พทุธศักราช 2561) 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรม 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
     โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีระบบการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องและครอบคลมุมาตรฐาน
การศึกษา  ตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
พ.ศ.  2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    131,400 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณต์รงส าหรับนักเรียน
ที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆตามความเหมาะสมแก่วัย 
เป้าหมาย 
1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกคน 
2.สร้างเสริมประสบการณ์ตรงส าหรับนักเรียนที่
เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   
คิดเป็นร้อยละ  100 
3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง คิดเปน็ร้อยละ 100 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
     นักเรียนโรงเรียนบา้นปรือใหญ่ทุกคน ไป
ทัศนศึกษาตามที่ก าหนดและรับ
ประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน  มีความรู้และประสบการณ์
เหมาะสมแก่วัย 

 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ....................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบภายในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุริศักดิ์ ศรีจักร 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    80,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
การใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมี
สัดส่วนสวยงามนา่ดู นา่อยู่ นา่เรียน   
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ ปรับภาพลักษณ์และสร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสถานศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความรับผิดชอบ  รักเกียรติภูมิ  มีจิตส านึกต่อ
สถาบนัการศึกษาของตนเอง 
เป้าหมาย 

1.โรงเรียนได้รับปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพ
ภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีสัดส่วนสวยงามน่าดู น่าอยู่ นา่เรียน   
2. เพือ่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ ปรับภาพลักษณ์และสร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสถานศึกษา 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
1.  นักเรียนมีห้องเรียนที่ปลอดภัย และความ
สะดวกในชวีิตประจ าวนั  
2.  โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ทีส่ะอาด สวยงาม 
3.  ประชาชนและชุมชนร่วมใชส้ถานที่ของ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่เป็นแหลง่เรียนรู้ 

 
 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ....................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบภายในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุริศักดิ์ ศรีจักร 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    80,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
การใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมี
สัดส่วนสวยงามนา่ดู นา่อยู่ นา่เรียน   
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ ปรับภาพลักษณ์และสร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสถานศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความรับผิดชอบ  รักเกียรติภูมิ  มีจิตส านึกต่อ
สถาบนัการศึกษาของตนเอง 
เป้าหมาย 

1.โรงเรียนได้รับปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพ
ภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีสัดส่วนสวยงามน่าดู น่าอยู่ นา่เรียน   
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ ปรับภาพลักษณ์และสร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสถานศึกษา 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
1.  นักเรียนมีห้องเรียนที่ปลอดภัย และความ
สะดวกในชวีิตประจ าวนั  
2.  โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ทีส่ะอาด สวยงาม 
3.  ประชาชนและชุมชนร่วมใชส้ถานที่ของ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่เป็นแหลง่เรียนรู้ 

 
 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ....................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสชุาติ อนุสรณ ์
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    7,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของ
เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของ เด็กและ 
เยาวชน  
2 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ 
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและชุมชน  
3  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นใน
ตนเองและได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร  
4  เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ของวันเด็กแห่งชาต ิ
2. นักเรียน  ครู  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
อย่างพร้อมเพรียง 
3. นักเรียนมีความสุข  และมีความสนุกสนานใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา   
2. เด็กและเยาวชนมีจนิตนาการและจิตส านึกที่
ดี  
3. เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและ
ประพฤติปฏิบตัิตนอยู่ในระเบยีบวินัย  
4. เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนกุสนาน  เกิด
ความรัก ความสามัคคี  
5. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  ครู  
บุคลากรภายในโรงเรียน  และโรงเรียน  

 
 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ....................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติและวนัพ่อแห่งชาต ิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสชุาติ อนุสรณ ์
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    1,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1  เพื่อให้คณะครู และนักเรียน ร่วมกัน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   
2  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพติร ที่พระราชทานต่อ
ประเทศไทย และชาวไทยเสมอมา 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความตระหนัก  มีความจงรักภักดี 
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   
2. ครู  บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมเพรียง 
 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
1. คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน ได้แสดง
ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร   
2.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมวันคล้ายวนั
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ....................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน   พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านปรือใหญ ่
 

ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม  ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสชุาติ อนุสรณ ์
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร    20,000 บาท ( / ) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    (   ) งบประมาณจาก สพป.ศก 3   (   ) งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอน/ที่ไหน/เมื่อไร/ผู้รว่มกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นจิตใจของ
นักเรยีนก่อนที่จะจบการศึกษาและการศึกษาต่อใน
ระดับชัน้ต่อไป แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง 
และสถาบัน      
3.เพื่อให้รุ่นน้องได้แสดงออกถึงความรักและเคารพ
ที่มีต่อรุ่นพี่ 
4. เพื่อมอบใบประกาศนยีบัตรให้กับนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป้าหมาย 
นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และ
จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านปรือ
ใหญ่ ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 

การด าเนินการกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
3. จัดประชุมวางแผน 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. วัด ประเมินผลและรายงานผล 

  
1.นักเรียนรู้จักตนเองในด้านความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดและนสิัยการเรียน
ของตน 
2.นักเรียนวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคลอ้งกับความรู้
ความสามารถ ความถนัดและนสิัยการเรียน
ของตน 
3.นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ สง่เสริมอย่างถูก
วิธี ตรงตามพฒันาการ ตามวัยดว้ย
กระบวนการแนะแนว 

 
 
 
 
 

  

-  

 

ลงชื่อ ....................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                ลงชื่อ ..............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 


