
รายงานการติดตาม  ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  

หมายเหตุ งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที ่
ใช้ไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนและครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาและมี
ผลงานส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆของ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น 

136,700 103,952 32,748 
 

2. พัฒนาระบบงานวิชาการ ครูในกลุ่มบริหารวิชาการดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

23,100 22,814 286 
 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินจุดมุ่งหมาย  กระบวนการและ
ผลลัพธ์ ของการประเมินหลักสูตรมีการปฏิบัติ
และความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

3,000 3,000 0 
 

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียน 

ครูได้พัฒนาตนเอง  มีความพร้อมในการสอน 18,000 17,547 453 
 

5. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 

ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  และ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5,000 1,245 3,755  

6. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูใช้กระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2,000 2,000 0 
 



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

7. พัฒนาระบบงานทะเบียน โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน 

20,000 19,809 191 
 

8. รับนักเรียน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 เข้าศึกษา
ต่อ 

15,000 13,564 1,436  

9. นิเทศการสอน ครูได้พัฒนาตนเองมีความพร้อมในการสอน 1,000 1,000 0 
 

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9,000 8,129 871  

11. ห้องสมุดมีชีวิต นักเรียนมีความรู้ มีความสุขกับการใช้บริการ 
สะดวกรวดเร็วและประทับใจ 

70,000 70,000 0 
 

12. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

48,000 32,400 15,600 
 

13. แนะแนวทางการศึกษา  อาชีพและ
สังคม 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง
สามารถเลือกสถานศึกษาและมีแนวทางการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

97,000 97,000 0 
 

14. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่าน  
การเขียนของนักเรียนเรียนร่วม 

2,500 2,500 0 
 

 



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

15.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

31,600 30,737 863 
 

15.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

50,500 46,906 3,594 
 

15.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

51,100 51,100 0  

15.4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนสังคมฯ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

23,000 22,989 11 
 

15.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษาฯ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

70,000 70,000 0 
 

15.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

70,000 69,091 909 
 

15.7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนการงานอาชีพ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

62,010 53,295 8,715 
 

15.8 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนการงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

21,500 21,500 0   

15.9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

53,000 50,500 2,500  



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

16. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ 

นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจ  เรียนรู้อย่างมี
ขั้นตอนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเกิดทักษะการ
คิดและความร่วมมือ 

13,500 3,003 10,497 
 

17. โรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2,000 2,000 0 
 

18. พัฒนาบุคลากรวิชาการ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เทียบเคียงระดับสากล 

10,000 0 10,000  

19. Open House ความพึงพอใจ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
หน่วยงานที่เข้าร่วม 

35,000 0 35,000 
 

รวม 1,598,260 816,081 782,179 
 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตาม  ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ
เหมาะสม  เพียงพอ  มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ระบบ
สาธารณูปโภคปลอดภัยทั่วถึง  นักเรียนได้รับ
การดูแลทั้งเรื่องโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ 
ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

1,350,422.70 1,350,422.70 0 
 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
โรงอาหาร 

โรงอาหารมีสภาพที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ได้
มาตรฐานที่กำหนด 

40,000 26,745 13,255 
 

3. ส่งเสริมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 

นักเรียนและครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดี 

236,000 235,984 16 
 

รวม 1,626,422.70 1,613,151.70 13,271  
 

 



รายงานการติดตาม  ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและ
การจัดการ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีระบบบริหารและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

17,100 6,522 10,578 
 

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ 70,200 66,053 4,147 
 

3. สถานศึกษาสีขาว นักเรียนได้รับบริการตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพครบถ้วนทุกด้าน 

24,000 11,402 12,598 
 

4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย เคารพ
สิทธิของผู้อื่นและนำหลักประชาธิปไตยไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

42,750 37,236 5,514 
 

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

นักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์  สุจริตและประพฤติตนเป็นพลเมือง
ดีของโรงเรียน  ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้ง
เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ 

12,000 11,684 316  

รวม 166,050 132,897 33,153  
 



รายงานการติดตาม  ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มี
ความสามารถเพ่ิมขึ้นและนำมาพัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

300,000 129,720 170,280 
 

2. พัฒนาการบริหารจัดการงานบุคคล งานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อ้างอิง  และเป็น
ข้อมูลเพ่ือการวางแผนด้านอัตรากำลัง  ระบบงาน
สารบรรณมีความคล่องตัว สามารถจัดการเอกสาร
รับ-ส่งได้สะดวกรวดเร็ว 

46,205 49,637 -3,432 
 

รวม 346,205 179,357 166,848 
 

 

 

 

 



รายงานการติดตาม  ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ  
หมายเหตุ งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

1. พัฒนาระบบงานแผนงานและ
งบประมาณ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน 
ทำให้การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลด
ความผิดพลาดในการดำเนินงานขจัดความ
สิ้นเปลืองทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น 

27,175 9,131 18,044 
 

2. บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ มีข้อมูลงานพัสดุเป็นระบบเรียบร้อย 10,000 6,451 3,549 
 

3. การส่งเสริมการบริหารงาน 
  (สำรองจ่าย) 

คณะครู  นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ทรัพยากร  
ภายในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ มีความปลอดภัย 
สมบูรณ์  และแข็งแรงตามพ้ืนที่ต่างๆ  ภายใน
โรงเรียน 

201,460 161,137 40,323 
 

รวม 238,635 176,719 61,916 
 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  

 

 

โรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


