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 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรม/ โครงการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มบริหาร   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกงาน เพื่อเป็นผลสะท้อนท้ังจุดเด่นและจุดด้อย และข้อควรน าไปพัฒนา 
ในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 

 
 
 

คณะท างานการติดตามประเมินผล 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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รายรับ-รายจ่าย และคงเหลือจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนศรียานุสรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

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

ที่ กลุ่มบริหาร/ 
กลุ่มสาระ 

ยอดจัดสรร คิดป็น
ร้อยละ 

ยอดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ ยอดคงเหลือ คิดเป็น
ร้อยละ 

1 วิชาการ 17,400,798 48.467 10,853,068.49 41.803 6,547,729.51 65.87 

2 งบประมาณ 6,850,000 19.079 5,315,174.7 20.473 1,534,825.3 15.44 

3 งานบุคคล 8,349,620 23.256 7,085,911.38 27.293 1,263,708.62 12.71 

4 บริหารทั่วไป 1,792,000 4.99 1,868,168 7.196 -76,168 -0.77 

5 ภาษาไทย 120,000 0.334 31,680 0.122 88,320 0.89 

6 คณิตศาสตร ์ 120,000 0.334 21,438 0.083 98,562 0.99 

7 วิทยาศาสตร์ 420,000 1.17 188,043 0.724 213,957 2.33 

8 สังคมศึกษา 200,000 0.557 142,420 0.549 57,580 0.58 

9 สุขศึกษา 250,000 0.696 167,749 0.646 82,251 0.83 

10 ศิลปะ 200,000 0.557 160,890 0.62 39,110 0.39 

11 การงานอาชีพ 80,000 0.223 50,909 0.196 29,091 0.29 

12 ภาษาต่างประเทศ 120,000 0.334 76,720 0.296 43,280 0.44 

รวม 35,902,418 100 25,962,171.57 100 9,940,246.43 100 

 
งานติดตามและประเมินผล  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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กราฟแสดงรายรับ - รายจ่าย และคงเหลือ 
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
จ าแนกตามกลุ่มบริหาร 
 

 
 
 
 
 

ยอดจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ยอดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ ยอดคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ
วิชาการ 17,400,798 48.47 10,853,068 41.80 6,547,730 65.87

งบประมาณ 6,850,000 19.08 5,315,175 20.47 1,534,825 15.44

งานบุคคล 8,349,620 23.26 7,085,911 27.29 1,263,709 12.71

บริหารทั่วไป 1,792,000 4.99 1,868,168 7.20 -76,168 -0.77
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รายรับ-รายจ่าย และยอดคงเหลือของกลุ่มบริหาร                                                                         
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563
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จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเ

ทศ

ยอดจัดสรร 120,000 120,000 420,000 200,000 250,000 200,000 80,000 120,000

คิดเป็นร้อยละ 0.33 0.33 1.17 0.56 0.70 0.56 0.22 0.33

ยอดรายจ่าย 31,680 21,438 188,043 142,420 167,749 160,890 50,909 76,720

คิดเป็นร้อยละ 0.122 0.083 0.724 0.549 0.649 0.62 0.196 0.296

ยอดคงเหลือ 88,320 98,562 231,957 57,580 82,251 39,110 29,091 43,280

คิดเป็นร้อยละ 0.89 0.99 2.33 0.58 0.83 0.39 0.29 0.44
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รายรับ-รายจ่าย และยอดคงเหลือของกลุ่มสาระการเรียนรู้                                               
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลภาพรวมตามกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานผลตามโครงการ/ กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1. งานส านักงาน 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1.1 วัสดุส ำนักงำนและวัสดุกำร

เรียนกำรสอน 
    293,235 10,676   

1.2 วัสดุจัดกำรเรียนกำรสอน 
(กระดำษ หมึก ขัดส ำเนำ 
ใช้งบหนังสือเรียน)  

        

1.3 ส่งเสริมกำรน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร ภำยในและ
ภำยนอก 

        

1.4 ปรับปรุงห้องกลุ่มบริหำร
วิชำกำร 

    5,000 5,000   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
2.1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำหลักสูตร

สถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับกลุ่มควำมถนัดในกำร
เรียนต่อระดับอุดมศึกษำ 
 

ครูร้อยละ 100 
ร่วมกันพัฒนำ 
ปรับปรุงหลักสูตร
ของสถำนศึกษำ 
 

โรงเรียนศรียำนุสรณ์                    
มีหลักสูตรสถำน 
ศึกษำท่ีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำร  
ของผู้เรียน 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 20,000 20,000  มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 
  1. กิจกรรม 1 

ชุมนุม 1 
นวัตกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และสำแข่งขันได้
ในระดับสำกล 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีควำมเป็น
ไทย ใส่ใจกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมด ำเนินชีวิตตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
ประชำธิปไตย 

3. เพ่ือให้แต่ละชุมนุมน ำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนหรือผลผลิตของชุมนุม  
พัฒนำสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมที่มี
คุณภำพ สำมำรถเผยแพร่และเป็น
ต้นแบบต่อสำธำรณะได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 
100  ผ่ำนกำร
ประเมินกิจกรรม
ชุมนุม 

2. มีกิจกรรมชุมนุม
อย่ำงน้อย 100  
ชุมนุม 

3. แต่ละชุมนุม
สำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมได้
อย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 1 
ชิ้น/เรื่อง/งำน/
กระบวนกำร 

ได้ผลงำนกำรจัด
กิจกรรมชุมนุมที่ดี มี
ประโยชน์ ต่อกำร
ฝึกทักษะกำร
แก้ปัญหำ หรือ 
ตอบสนอง
ชีวิตประจ ำวันของ
นักเรียน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
สรุปเป็นนวัตกรรมที่
มีคุณภำพ สำมำรถ
เผยแพร่และเป็น
ต้นแบบต่อ
สำธำรณะได้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และสำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับสำกล 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีควำม
เป็นไทย ใส่ใจกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีประชำธิปไตย 

3. แต่ละชุมนุมน ำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนหรือผลผลิตของชุมนุม  
พัฒนำสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม และ
ได้แนวทำงกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือ
กำรน ำเสนอต่อไป 

46,000 46,000 1. คำบกิจกรรม
ชุมนุมถูก
น ำไปใช้เป็น
กิจกรรมอื่นๆ 
บ่อยครั้ง ท ำ
ให้กำรจัด
กิจกรรมไม่มี
คุณภำพ
เท่ำท่ีควร 

2. นักเรียนขำด
ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ชุมนุม 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  2. พัฒนำกิจกรรมยุวกำชำด 
     - กิจกรรมค่ำยพักแรม    

ยุวกำชำด ชั้น ม.3 
     - กิจกรรมยุวกำชำดบ ำเพ็ญ

ประโยชน์และจิตอำสำ 
     - พัฒนำศักยภำพครูผู้สอน

ยุวกำชำด (ใช้งบพัฒนำ
บุคลำกร) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและค่ำนิยมที่ดีงำม 

2. เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้จำก
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน   

4. เพ่ือให้สนองนโยบำยของ
ส ำนักคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นักเรียน 188 คน 
ครู 72 คน 

1. นักเรียนมีควำมรู้
ในหลักกำร
กำชำด 

2. นักเรียนน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับมำ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3. นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมอันพึง
ประสงค ์

1. นักเรียนมีส่วนร่วมตำม
นโยบำยของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ในกำรจัด
กิจกรรมค่ำยพักแรมยุว-
กำชำด กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์และจิตอำสำ   
คิดเป็น ร้อยละ 100  

2. น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่
ได้รับ ไปใช้พัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และในกำรด ำรงชีวิต 
ประจ ำวัน 

170,000 27,198   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  3. พัฒนำกิจกรรมเนตรนำรี 
     - กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ

วินัยเนตรนำรี 

เพ่ือจัดกิจกรรม พิธีกำร
เน่ืองโอกำสที่ส ำคัญต่ำงๆ
ของกิจกำรลูกเสือไทย 
ลูกเสือโลกและสง่เสริม
ควำมมีระเบียบวินัยของ
ผู้เรียน 

1. ผู้บังคับบัญชำ
เนตรนำรี จ ำนวน  
3 คน และเนตร
นำรีจ ำนวน 40 
คน เป็นตัวแทน
เข้ำร่วมพิธี
ทบทวนค ำ
ปฏิญำณและสวน
สนำมเน่ืองในวัน
คล้ำยวันสถำปนำ
คณะลูกเสือ
แห่งชำติ 

 

1. เนตรนำรีเป็นผู้มี
ระเบียบ มีวินัย มี
ควำมสำมัคคี มี
ควำมเป็นผู้น ำ มี
ควำมรู้เก่ียวกับ
ประวัติควำมเป็นมำ
ของพิธีกำรและวัน
ส ำคัญต่ำงๆ ของ
กิจกำรลูกเสือ 

 

1. ตัวแทนผู้บังคับบัญชำเนตรนำรี 
จ ำนวน 3 คน และตัวแทนเนตรนำรี
จ ำนวน 40 คน เข้ำร่วมพิธีทบทวนค ำ
ปฏิญำณและสวนสนำมเน่ืองในวัน
คล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือ
แห่งชำติของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด
จันทบุรี 

2. ผู้บังคบับัญชำเนตรนำรี จ ำนวน 3 
คน และเนตรนำรีจ ำนวน 40 คน 
เป็นตัวแทนเข้ำร่วมพิธีถวำยรำช
สดุดีเน่ืองในวันคล้ำยวันมหำธีรรำช
เจ้ำ ร่วมกับส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
ณ โรงเรียนศรียำนุสรณ ์

5,550 5,550 - กำรติดต่อ
ประสำนงำน
ระหว่ำง
หน่วยงำนไม่มี
ศูนย์กลำงในกำร
บริหำรจัดกำรที่
ชัดเจน ในกำร
จัดงำนพิธีถวำย
รำชสดุดี 

 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  3. พัฒนำกิจกรรมเนตรนำรี  
     - กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ

วินัยเนตรนำรี (ต่อ) 

 2. ผู้บังคบับัญชำเนตรนำรี จ ำนวน 
3 คน และเนตรนำรีจ ำนวน 40 
คน เป็นตัวแทนเข้ำร่วมพิธีถวำย
รำชสดุดีเน่ืองในวันคล้ำยวันมหำ
ธีรรำชเจ้ำ 

3. ผู้บังคบับัญชำเนตรนำรี จ ำนวน 
22 คน เนตรนำรีชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 และ 2 จ ำนวน 370 คน 
เข้ำร่วมพิธีเข้ำประจ ำกองเป็น
เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 

4. ผู้ก ำกับเนตรนำรี 1 คน รองผู้
ก ำกับเนตรนำรี 1 คน และเนตร
นำรี 1 กอง เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดระเบียบแถว 

2. เนตรนำรีมี
ควำมสำมำรถใน
กำรจัดระเบียบแถว 
แปรขบวนและเดิน
สวนสนำมได้อย่ำง
พร้อมเพรียง และ
สำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมกำร
ประกวดระเบียบ
แถวได้ 

3. ผู้บังคบับัญชำเนตรนำรี 
ม.1 และ ม.2  จ ำนวน 
32 คน และนักเรียน
เนตรนำรีชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 และ 2 จ ำนวน 
375 คน เข้ำร่วมพิธีเข้ำ
ประจ ำกองและประดับ
อินธนูของเนตรนำรี
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  3. พัฒนำกิจกรรมเนตรนำรี  

(ต่อ) 
     - กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม

นอกสถำนที่และสอบวิชำ
พิเศษเนตรนำรี ม.3 

เพื่อให้เนตรนำรีช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ได้เข้ำค่ำยพักแรม
และรับกำรทดสอบ
วิชำพิเศษไม่น้อย
กว่ำ 3 รำยวิชำ 

เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
จ ำนวน 183  คน 
ได้รับกำรฝึก เข้ำค่ำย
พักแรมนอกสถำนท่ี
และสอบวิชำพิเศษไม่
น้อยกว่ำ 3 รำยวิชำ 

เนตรนำรีช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ร้อยละ 100 ได้
เข้ำค่ำยพักแรม
และรับกำร
ทดสอบวิชำพิเศษ
ไม่น้อยกว่ำ 3 
รำยวิชำ 
 

1. เนตรนำรีช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ร้อย
ละ 100 เข้ำร่วม
กิจกรรมและผ่ำนกำร
ทดสอบวิชำพิเศษ 
รำยวิชำ  

2. นักเดินทำงไกล  
3. นักจัดกำรค่ำยพักแรม 
4. นักผจญภัย 

164,390 15,187 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  4. พัฒนำนักเรียนสู่ควำมเป็น

ต้นแบบควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร 

1. เพ่ือจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรมุ่งสูค่วำมเป็น
ต้นแบบควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุก
ห้องน ำหลักควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันของตนเอง  
ครอบครัวและชุมชน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุก
ห้องด ำเนินโครงกำรจิต
อำสำโดยน ำหลักควำมดี
พ้ืนฐำนสำกล 5 ประกำร
ไปประยุกต์ใช้ 

1. ครู 160 คน 
2. นักเรียนจ ำนวน 2,751 คน 
3. สมุดบันทึกกำรท ำควำมดี

และกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสำธำรณประโยชน์ 
จ ำนวน 2,800 เล่ม 

4. นักเรียนได้รับผลกำร
ตัดสิน “ผ่ำน” ในกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์    
อย่ำงน้อย ร้อยละ 80 

 ไม่เป็นตำมวัตถุประสงค์ 48,000 
 

48,000 
 

เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์
ไม่ปกติ เกิดภำวะโรค
ระบำด ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  4. พัฒนำนักเรียนสู่ควำมเป็น

ต้นแบบควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร (ต่อ) 

4. เพ่ือน ำวิธีกำรเดินมำร์ชชิ่ง
ประกอบเพลงมำใช้พัฒนำ
นักเรียนสู่ควำมเป็น
ต้นแบบควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร 

5. เพ่ือจัดซื้อสมุดบันทึกกำร
ท ำควำมดีและกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ส ำหรับ
นักเรียนทุกคน 

6. เพ่ือก ำกับ ดูแล และ
ประเมินผลกำรท ำกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ของ
นักเรียน 

   ไม่เป็นตำมวัตถุประสงค์ 56,000 56,000 เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์
ไม่ปกติ เกิดภำวะโรค
ระบำด ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  5. ประกวดสุนทรพจน์  

(ใช้งบแข่งขันทักษะ
วิชำกำร 10,800 บำท) 

1. เพ่ือสร้ำงผู้น ำเยำวชนที่มีควำมรู้ 
ควำมดี และควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำสู่เวทีระดับชำติและ
ประชำคมโลก 

2. เพ่ือเป็นเวทีให้เยำวชนได้มีโอกำส
แสดงออกซึ่งควำมเป็นผู้น ำ 

3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำควำมดีที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำในกลุ่ม
นักเรียน และครูอำจำรย์ ในกำร
ร่วมมือกันด ำเนินกิจกรรมฟ้ืนฟู
ศีลธรรมโลกต่อไป 

4. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนศีลธรรม
ในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (AEC) 

1. เกิดกลุ่มเครือข่ำย
นักเรียน คร ูอำจำรย์ที่
เป็นต้นแบบด้ำน
คุณธรรม/ศีลธรรมและ
ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ 

2. นักเรียนเข้ำประกวด 
สุนทรพจน์ ภำษำไทย 
ภำษำจีน 
ภำษำอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น
และตอนปลำย อย่ำง
น้อย ภำษำละ 10 คน
ต่อระดับ 

ได้กลุ่มผู้น ำเยำวชน
ที่มีควำมดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำเพ่ือ
ช่วยเผยแผ่และ
ขยำยงำนด้ำน
คุณธรรม ศีลธรรม 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

งบของกลุ่ม
วิชำกำร 

 เน่ืองด้วย
สถำนกำรณ์ไม่
ปกติ เกิดภำวะ
โรคระบำด ไม่
สำมำรถด ำเนิน
โครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.2 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิม

เวลำรู้ 
  - วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด

กิจกรรม หมึกพิมพ์        
ค่ำจัดท ำรูปเล่ม 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพ่ิมเวลำรู้ให้กับ
นักเรียน 

2. เพ่ือติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมลด
เวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 

1. ครูโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ จ ำนวน  
151 คน 

2. นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์ 
จ ำนวน 2,766 
คน 

1. ครูและนักเรียน
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
ได้จัดและเข้ำร่วม
กิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้ 

2.กลุ่มบริหำรวิชำกำร
ได้รับกำรตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนจัด
กิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้ 

3. นักเรียนมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัด
กิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้ 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 10,000 10,000   

 
 
 



 

 

39 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.3 กิจกรรมคณะส ี
  - กีฬำสีภำยใน 
  - ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร

ด ำเนินกำร สนับสนุนสีละ 
50,000 บำท ค่ำเบี้ยเลี้ยง
กรรมกำร 

นักเรียนสำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ในระบบ
ประชำธิปไตย 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
ร่วมกันจัดกิจกรรม
กีฬำสี 

นักเรียนพัฒนำ    
ศักยภำพทำงสังคม
ในด้ำนที่ตนถนัด ทั้ง
ทำงดนตรี กีฬำ และ
แสดงควำมสำมำรถ
อื่น 

บรรลุวัตถุประสงค ์ 400,000 376,198   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.4 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ

เพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน 
โรงเรียนสีเขียว (โรงเรียน
ต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม) 

1. เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียน
ในโครงกำรของ
ห้องเรียนสีเขียวเกิด
กำรบริหำรจัด
กำรพลังงำนภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ เกิดกิจกรรมด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ต่อเน่ือง 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ
และมีประสิทธิภำพ
สูงสุดน ำไปสู่ 

มีจ ำนวนนักเรียน 
10 % ของจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมดที่
สำมำรถลดพลังงำน
ไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน
ลงได้ มำกกว่ำ 5 % 
ของเดือน สิงหำคม
และเดือนกันยำยน
เทียบกับเดือน
กรกฎำคม 2563 

  42,000 38,220   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.4 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ

เพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน 
โรงเรียนสีเขียว (โรงเรียน
ต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม) 
(ต่อ) 

        

  - กิจกรรมนักเรียน ม.1 กับ
กำรอนุรักษ์ไฟฟ้ำและ
พลังงำน 

3. กำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
และเป็นโรงเรียนพัฒนำสู่
สังคมคำร์บอนต่ ำ 
 
 

มีจ ำนวนนักเรียน 
10 % ของจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมดที่
สำมำรถลดพลังงำน
ไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน
ลงได้ มำกกว่ำ 5 % 
ของเดือน สิงหำคม
และเดือนกันยำยน
เทียบกับเดือน
กรกฎำคม 2563 

โรงเรียนสำมำรถลด
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ลงได้  3 % ของ
เดือน กรกฎำคม 
สิงหำคม  และ 
กันยำยน 2563 
เทียบกับเดือน
เดียวกันของปี 2562 

โรงเรียนสำมำรถลดกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำลงได้ 13.85 % 
ของเดือน กรกฎำคม สิงหำคม  
และ กันยำยน 2563 เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี 2562 
เกินเป้ำหมำยที่ต้ังเอำไว้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.4 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ

เพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน 
โรงเรียนสีเขียว (โรงเรียน
ต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม) 

        

  - กิจกรรมพัฒนำโรงเรียน
คำร์บอนต่ ำ 

4 .เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียนชุมนุม
ห้องเรียนสีเขียวเกิด
กำรเรียนรู้และ
ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ผ่ำน
โปรแกรม Egat CO2 
Calculator และขยำย
ผลนักเรียนใหม่ ม 1  

จ ำนวนนักเรียน 375 
คน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของ
กำรใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

นักเรียนชุมนุม
จ ำนวน 24 คน มี
ควำมรู้กำรใช้
โปรแกรม Egat CO2 
Calculator เรียนรู้
วิธีกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถขยำย
ผลได้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.4 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ

เพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน 
โรงเรียนสีเขียว (โรงเรียน
ต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม) 

        

  - ขยำยผลห้องเรียนสีเขียวสู่
ชุมชน 

5. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียนแกนน ำทุกห้อง
ทุกระดับชั้นเรียนรู้กำร
ใช้พลังงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพผ่ำน
โปรแกรม Egat CO2 
Calculator ใน 
Classroom และขยำย
ผลองคค์วำมรู้สู่
ครอบครัวนักเรียนอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

จ ำนวนนักเรียน 
2766 คน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำร
ใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

มีจ ำนวนนักเรียน 
10 % ของจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมดที่
สำมำรถลดพลังงำน
ไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน
ลงได้ มำกกว่ำ 5 % 
ของเดือน สิงหำคม
และเดือนกันยำยน
เทียบกับเดือน
กรกฎำคม 2563 

มีจ ำนวนนักเรียน 11 % ของ
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมดที่
สำมำรถลดพลังงำนไฟฟ้ำท่ี
บ้ำนนักเรียนลงได้ มำกกว่ำ  
5 % ของเดือน สิงหำคมและ
เดือนกันยำยนเทียบกับเดือน
กรกฎำคม 2563 เกิน
เป้ำหมำยที่ต้ังเอำไว้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.5 โครงกำรโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล 
        

  1. พัฒนำทักษะภำษำขะแมร์ 1. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำษำเขมร
ให้กับนักเรียน และครู ใช้ในกำรสื่อสำร
ในชีวิตประจ ำวัน กับกัมพูชำได้ 

2. เพ่ือจัดอบรมให้กับประชำชนที่สนใจ
ภำษำเขมร 

3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน 
และครูที่มีต่อกำรจัดอบรมเชงิปฏิบัติกำร
ภำษำเขมร 

1. นักเรียน จ ำนวน 
100 คน 

2. ครู  จ ำนวน 40 คน 
3. ประชำชน  50 คน 

นักเรียน ครู 
และ
ประชำชนได้
เข้ำอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร
ภำษำเขมร 

ไม่ได้ด ำเนินกำร 12,000   12,000 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคโค
วิด 19 ท ำให้มีกำรงด
จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรภำษำเขมร
ให้กับนักเรียน ครู
และประประชำชนที่
สนใจภำษำเขมร 

มฐ.1 

     - ผลิตสื่อ, ค่ำเอกสำร,  
ค่ำอำหำรครู (ใช้งบพัฒนำ
บุคลำกร 4,800) 

1. ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำเขมร 
2. จัดอบรมภำษำเขมรให้นักเรียน และครู 

นักเรียน  
3. ครูประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมฯ 

       

     - บริกำรวิชำกำรแก่
ประชำชนในชุมชน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.6 กิจกรรมศูนย์กำรเรียนรู้

ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณำ
กำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  - พัฒนำบุคลำกรคร ู
  - พัฒนำนักเรียน 
  - พัฒนำฐำนเรียนรู้/ แหล่ง

เรียนรู้ 
  - พัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้ฯ   
  - ขยำยผลกำรขับเคลื่อนฯ 

1. เพ่ือพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ำน
กำรศึกษำ 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ด้วยฐำนกำร
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ 

3. เพ่ือให้โรงเรียนศรียำนุสรณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้แบบอย่ำง 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

   พอเพียงแก่สถำนศึกษำอื่น 
หน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและ
เอกชน  

1. นักเรียนของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
จ ำนวน  2,751 คน 

2. ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
จ ำนวน 170 คน 

1. ร้อยละ 80 ของ 
บุคลำกร/
นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์  
น้อมน ำกำร
ด ำรงชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1. พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ำน
กำรศึกษำ ตกแต่ง    
ภูมิทัศน์  จัดหำวัสดุ
อุปกรณ์  และซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ที่สึกหรอ 

2. จัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนในรำยวิชำต่ำงๆ
ตำมหลักสูตร และด้วย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่ำง ๆ 

 
 

15,000 11,100 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ โรค
โควิด 19  ท ำให้งดเว้น
กำรจัดกิจกรรม
โครงกำรต่ำง ๆ  

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.6 กิจกรรมศูนย์กำรเรียนรู้

ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณำ
กำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  - พัฒนำบุคลำกรคร ู
  - พัฒนำนักเรียน 
  - พัฒนำฐำนเรียนรู้/ แหล่ง

เรียนรู้ 
  - พัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้ฯ   
  - ขยำยผลกำรขับเคลื่อนฯ 

(ต่อ) 

  2. ร้อยละ  80  ของครูสำมำรถ
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้หลักปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง/จัด
แหล่งเรียนรู้/ฐำนกำรเรียนรู้
และกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
ภำรกิจของศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ำน
กำรศึกษำ 

3. ร้อยละ  10 ของนักเรียนมี
ควำมสำมำรถเป็นนักเรียน
แกนน ำในกำรน้อมน ำกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โรงเรียนศรียำนุสรณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้
แบบอย่ำง ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงแก่
สถำนศึกษำอื่น  
หน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐ
และเอกชน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3.7 โรงประลองต้นแบบทำง
วิศวกรรมบูรณำกำรสะเต็ม
ศึกษำ 

  3.7.1 กิจกรรมสร้ำงนวัตกรรม
โดยใช้ broard kid 
bright 

       - ค่ำอำหำรนักเรียน ครู 
ค่ำวัสดุ (อบรม 2 รุ่น) 

  3.7.2 กิจกรรมสง่เสริมและ
พัฒนำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี 

       - ค่ำแผงโครงงำน ค่ำหมึก
พิมพ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร
และเข้ำเล่ม ค่ำวัสดุ 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ส่งเสริมบคุลิกภำพและ
จรรยำบรรณของ
นักวิทยำศำสตร์ให้มีควำม
เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของ
วิทยำศำสตร์ที่มีต่อกำร
พัฒนำประเทศ 

 

1. นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 
MSEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 
4/14 จ ำนวน 35 
คน 

2. นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 
4/15 จ ำนวน 30 
คน 

1. นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์และ
ห้องเรียนพิเศษ 
MSEP ชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที่ 4/14 
และ 4/15 ท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
ได้รับกำรพัฒนำ 
ฝึกปฏิบัติกำรใช้ 
3D - Printer  

 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โรค
ไวรัสโควิด-19 

 
 
 

33,200 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

33,200 
 
 
 
 

20,000 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ 

โรคไวรสัโควิด-19 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  3.7.3 ปรับปรุงห้อง 426  - 
ท ำกระดำน glassboard 
ซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก 
หมึกปริ้นท์ 3D 

  3.7.4 กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรใช้ 3D-
printer เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรม 

       - ค่ำอำหำรนักเรียน ครู 
ค่ำวัสดุ (อบรม 2 รุ่น) 

3. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรฝึก
ทักษะที่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมด้ำนต่ำง ๆ 
เรียนรู้จำก
ประสบกำรณจ์ริง ฝึก
ปฏิบัติ ให้ท ำได้ คิด
เป็น ท ำเป็น เกิดกำร
ใฝ่รู้อย่ำงต่อเน่ือง 

1. นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 
MSEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 
4/14 จ ำนวน  
35 คน 

2. นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 
4/15 จ ำนวน  
30 คน 

2. นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม สำมำรถ
น ำผลงำนเข้ำร่วม
กำรแข่งขันทักษะ
วิชำกำรทั้ง
ภำยในและ
ภำยนอก
สถำนศึกษำ จน
เป็นที่ยอมรับของ
สังคมได้ 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โรค
ไวรัสโควิด-19 

15,600 
 
 
 

31,200 

0 
 
 
 

31,200 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ 

โรคไวรสัโควิด-19 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                 
4.  งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4.1 เชิดชูเกียรตินักเรียน

ดีเด่น 
  - งำนจัดป้ำยนิเทศผลงำน

นักเรียน งำนนักเรียน 
  - จัดซื้อหมึกส ำหรับ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 
ขำวด ำ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ และสำมำรถแข่งขันได้
ในระดับสำกล 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มี
ควำมเป็นไทย ใส่ใจกำร
อนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถี
ประชำธิปไตย 

3. เพ่ือจัดท ำเอกสำรผลงำนของ
โรงเรียนด้ำนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ให้มีคุณภำพดีที่สุด 

1. มีเอกสำรส ำคัญเพ่ือ
รองรับกำรประเมิน
หลำยวำระ จ ำนวน  
10  เล่ม ข้ึนไป 

2. มีเอกสำรประกอบกำร
น ำเสนอผลงำน
นักเรียนรำงวัล
พระรำชทำน  3 รอบ 
ๆ ละ จ ำนวน  6 เล่ม
ข้ึนไป 

3. จัดป้ำยนิเทศเดือนละ  
1  ครั้ง 

4. จัดป้ำยนิเทศรวม    
10  ป้ำย 

1. ได้เอกสำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของ
โรงเรียนด้ำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ท่ีมี
คุณภำพ สวยงำม 

2. ภำพสีในเอกสำร 
คมชัด  มีคุณภำพสูง 

3. เชิดชูเกียรติผลงำน
นักเรียน/โรงเรียน  
เผยแพร่ผลงำนอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

1. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของชำติ และสำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับสำกล 

2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีควำม
เป็นไทย ใส่ใจกำร
อนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถี
ประชำธิปไตย 

3. จัดท ำเอกสำรผลงำนของ
โรงเรียนด้ำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ให้มี
คุณภำพดีที่สุด 

25,000 25,000 งบประมำณไม่
เพียงพอ 
ในกำรจัดท ำป้ำย
นิเทศ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4.  งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4.1 เชิดชูเกียรตินักเรียน

ดีเด่น 
  - งำนจัดป้ำยนิเทศ

ผลงำนนักเรียน งำน
นักเรียน 

  - จัดซื้อหมึกส ำหรับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 
ขำวด ำ (ต่อ) 

4. เพ่ือจัดท ำป้ำยนิเทศ  แสดง
ผลงำน โครงงำน  กิจกรรม
ต่ำงๆ ของงำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน  
คณะกรรมกำรนักเรียน 
ชมรมเด็กดี V-star และ
กิจกรรมของงำนสง่เสริม
ประชำธิปไตย 

5. เพ่ือให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ  
จัดนิทรรศกำรได้ 

6. เพ่ือสรรหำ ส่งเสริม 
สนับสนุน นักเรียนให้
สำมำรถน ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ น ำเสนอต่อ
หน่วยงำนประเมินต่ำง ๆ 
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

  4. เพ่ือจัดท ำป้ำยนิเทศ  
แสดงผลงำน โครงงำน  
กิจกรรมต่ำงๆ ของงำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
คณะกรรมกำรนักเรียน 
ชมรมเด็กดี V-star และ
กิจกรรมของงำนสง่เสริม
ประชำธิปไตย 

5. นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ  
จัดนิทรรศกำรได้ 

6. นักเรียนสำมำรถน ำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
น ำเสนอต่อหน่วยงำน
ประเมินต่ำง ๆ อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

   มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
 4.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียน 
 -  พัฒนำศักยภำพ

นักเรียนสู่ควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร  
(ติว GAT/ PAT 1/     
O - NET) 

1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำน
กำรศึกษำให้กับนักเรียน ให้
นักเรียนได้มีโอกำสเพ่ิมพูน
ควำมรู้นอกเหนือจำก
ควำมรู้ ในห้องเรียน 

2. เพ่ือขยำยศักยภำพและมุ่ง
สัมฤทธ์ิในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำแก่นักเรียน ให้ได้
มีโอกำสรับกำรสอนเสริม
ด้ำนวิชำกำรในสำขำวิชำ
ต่ำงๆที่จะใช้ในกำรสอบ GAT-
PAT ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6และ กำร
สอบ O – NET ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวน  522  คน 

2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน  365 คน 

นักเรียนชั้นม.3 และ 
6 ได้พัฒนำคุณภำพ
ด้ำนกำรศึกษำและ 
มีแนวทำงกำรศึกษำ
ต่อในอนำคต 

1. นักเรียนผู้เข้ำรับกำร
อบรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพด้ำนกำรศึกษำ 
ให้นักเรียนได้มีโอกำส
เพ่ิมพูนควำมรู้
นอกเหนือจำกควำมรู้              
ในห้องเรียน 

2. นักเรียนผู้เข้ำรับกำร
อบรมฯ ได้ขยำยศักยภำพ
และมุ่งสัมฤทธ์ิในกำร
พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือ             
กำรสอบตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ 

3. นักเรียนสำมำรถสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยในระบบ             
รับตรงได้มำกข้ึน 

140,000 23,500  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

 

3. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำง
กำรศึกษำต่อไปใน
อนำคต สร้ำงควำม
กระตือรือร้น ส่งเสริม
ก ำลังใจให้เยำวชน              
ไม่ย่อท้อ มีก ำลังใจ            
ในกำรพัฒนำศักยภำพ
ชีวิตที่ดีต่อไป 

4. เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำร
สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ต่อ มหำวิทยำลัยใน
ระบบรับตรง 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4.3 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    - ทดสอบออนไลน์

เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
(CEER) ม.3 และ ม.6 

1. เพ่ือประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ
เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล 

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 371 คน 

2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวน 535 คน 

1. นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้
พัฒนำ
ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ
เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล 

1. มีกำรประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำน 

2. มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนำควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล 

 

150,000 
 
 

23,505 
 
 

1. นักเรียนบำงส่วนยัง
ไม่ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสอบ ท ำให้ผล
คะแนนที่ได้ไม่ค่อย
ดี 

2. นักเรียนบำงส่วน   
ไม่มำสอบตำมวัน
และเวลำท่ีก ำหนด 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4.4 แข่งขันทักษะ

ทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ 
ได้แสดงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรและวิชำชีพใน
หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกทุกหน่วยงำน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่
เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
ได้ไปแข่งขันในระดับภำค
และระดับประเทศต่อไป 

 

1. นักเรียนโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์  ได้เข้ำร่วมกำร
แข่งขันทักษะวิชำกำรและ
วิชำชีพในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทุกรำยกำร 

2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพใน
ระดับภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
50 ของจ ำนวนรำยกำร
แข่งขันทั้งหมด 

3. นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับ
ภำค ในกำรเข้ำแข่งขันทักษะ
วิชำกำรและวิชำชีพ
ระดับชำติ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 
รำยกำร 

1. นักเรียนมีควำม
เอำใจใส่ใน
กำรศึกษำหำ
ควำมรู้  และมี
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

2. นักเรียนมีทักษะ
ในกำรน ำเสนอผล
กำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองได้
อย่ำงต่อเน่ือง 

3. ได้นักเรียนเป็น
ตัวแทนระดับเขต  
ในกำรไปแข่งขัน
ระดับภำคต่อไป 

ไมเ่ป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

800,000 336,549 - เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ 
Covid-19 ทำง สพฐ.     
ได้ประกำศเลื่อนกำร
จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชำในปี
กำรศึกษำถัดไป 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4.5 ศึกษำแหล่งเรียนรู้และ               

ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
1. เพ่ือให้นักเรียน

ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของสถำนที่ส ำคัญของ
ประเทศไทย 

2. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่ำ เกิดควำม
ภำคภูมิใจ และหวง
แหนในกำรอนุรักษ์
สถำนที่ส ำคัญของ
ประเทศชำติให้คงอยู่
สืบไป 

3. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถ
เชื่อมโยงในด้ำนควำมรู้
ที่เรียนในห้องเรียนทุก
กลุ่มสำระกับชีวิต 
ประจ ำวันได้ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษำ                
ปีที่ 6 จ ำนวน  
2,766 คน ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและ
ภำคภูมิใจในสถำนที่
ส ำคัญของไทย ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 90 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 1,030,500 1,030,500 ไม่ได้ด ำเนินกำร
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์
โควิด 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
5.  การด าเนินงานทะเบียนวัดผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5. กำรด ำเนินงำน

ทะเบียนวัดผลและ
กำรเทียบโอนผล
กำรเรียน 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้บุคลำกรทุกฝ่ำยได้มีควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติ งำนของงำน
ทะเบียนวัดผล 

3. เพ่ือบริกำรหลักฐำน เอกสำรและ
แบบพิมพ์ต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ
และทันเวลำ 

4. เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบและ
หลักกำรของงำนทะเบียนวัดผล
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ระดับมัธยมศึกษำ 

5.เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน 

1. ครูและบุคลำกรใน
โรงเรียน 167 คน 
ปฏิบัติงำนเก่ียวกับงำน
ทะเบียนอย่ำงถูกต้องมี
ควำมคล่องตัวในกำรที่
จะปฏิบัติตำมระเบียน
กำรวัดผลประเมินผล 

2. นักเรียนประมำณ 
2,751 คน ได้รับกำร
บริกำรหลักฐำน  
เอกสำร  ตลอดจนผล
กำรเรียนของแต่ละคน
ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง 
ทันเวลำ และเป็น
ปัจจุบัน 

 

1. หลักฐำนที่ใช้ในงำน
ทะเบียนวัดผล  
ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็น
ปัจจุบัน 

2. จัดท ำเอกสำร 
หลักฐำนต่ำงๆ ทั้งแบบ
ที่บังคับของกระทรวง
และแบบไม่บังคับ ให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

 

1. กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน 

2. บุคลำกรทุกฝ่ำยได้มีควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของงำน
ทะเบียนวัดผล 

3. บริกำรหลักฐำน เอกสำรและ
แบบพิมพ์ต่ำงๆ  อย่ำงเพียงพอ
และทันเวลำ 

4. เป็นไปตำมระเบียบและหลักกำร
ของงำนทะเบียนวัดผลหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับ
มัธยมศึกษำ 

 

20,000 16,253 ไม่มี มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
5.  การด าเนินงานทะเบียนวัดผลและการเทียบโอนผลการเรียน (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5. กำรด ำเนินงำนทะเบียน

วัดผลและกำรเทียบโอน
ผลกำรเรียน (ต่อ) 

 3. บริกำรข้อมูล 
เอกสำรให้เป็นไป
ตำมพระรำช 
บัญญัติกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2558 

     มฐ.2 

  - จัดซื้อเอกสำรรับรองผล
กำรเรียน (ปพ. ต่ำงๆ) 

1. เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ
และหลักกำรของงำน
ทะเบียนวัดผลหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับ
มัธยมศึกษำ 

      มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
5.  การด าเนินงานทะเบียนวัดผลและการเทียบโอนผลการเรียน (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5. กำรด ำเนินงำนทะเบียน

วัดผลและกำรเทียบโอน
ผลกำรเรียน (ต่อ) 

        

  - ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร 
และค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร  
ปพ.1 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้บุคลำกรทุกฝ่ำยได้มีควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติงำนของงำนทะเบียนวัดผล 

3. เพ่ือบริกำรหลักฐำน  เอกสำรและแบบ
พิมพ์ต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ 

       

  - ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต
เฉพำะงำนทะเบียน
วัดผล 

4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรใช้โปรแกรมงำน
ทะเบียนวัดผลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่
ประกำศใช้ใหมใ่นปี 2558 ซึ่งต้องติดต่อ
กับระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลำ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6.1 พัฒนำงำนวิจัยเพ่ือ

พัฒนำสถำนศึกษำ 
  - ค่ำวัสดุ หมึกพิมพ์ 

ค่ำจ้ำงท ำรูปเล่ม 

1. เพ่ือจัดท ำวิจัยสถำนศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

2. เพ่ือรำยงำนผลวิจัย
สถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

 

1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน และครูโรงเรียน      
ศรียำนุสรณ์ จ ำนวน 160  คน 

2. นักเรียนโรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
จ ำนวน  2,867  คน 

 

ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ครูและ
นักเรียนโรงเรียน                

สำมำรถด ำเนินกำรได้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

12,000 3,550 1. ระยะเวลำในกำรท ำ
วิจัยน้อย ท ำให้
ขอบเขตของกำรท ำ
วิจัยท ำได้ไม่
กว้ำงขวำง 

2. บุคลำกรทีมงำนมี
จ ำนวนน้อย ควรเพ่ิม
สมำชิกของ
คณะท ำงำน  

มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6.2  กำรประกวด

ผลงำนวิจัยในชั้นเรียน
ของกลุ่มชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้สู่นวัตกรรม(PLC) 

  - ค่ำจัดท ำโล่ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท ำวิจัย
ในชั้นเรียน 

2. เพ่ือให้ครูน ำผลกำรท ำวิจัย
ในชั้นเรียนไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

3. เพ่ือรวบรวมบทคัดย่อ
งำนวิจัยในชั้นเรียนแต่ละ
ภำคเรียน 

4. เพ่ือจัดกำรประกวดผลกำร
จัดท ำวิจัยในชั้นเรียนตำม
เกณฑ์ที่งำนส่งเสริมกำรท ำ
วิจัยในชั้นเรียนก ำหนด 

กลุ่มครู PLC ร่วมท ำวิจัย
ในช้ันเรียนอย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ 1 เรื่อง 
 

1. โรงเรียนมีเอกสำร
ทำงวิชำกำรรวม
บทคัดย่อ
งำนวิจัยในชั้น
เรียนของแต่ละ
ภำคเรียน 

2. กำรจัดท ำวิจัยใน
ชั้นเรียนด ำเนิน
ไปอย่ำงมีระบบ
และเป็นรูปธรรม 

1. ได้ส่งเสริมให้ครจูัดท ำ
วิจัยในชั้นเรียน 

2. ครูน ำผลกำรท ำวิจัยใน
ชั้นเรียนไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

3. ได้บทคัดย่องำนวิจัยใน
ชั้นเรียนแต่ละภำค
เรียน 

4. ไม่ได้จัดประกวด
ผลงำนวิจัยของคร ู

3,000 3.000 เกิดปัญหำโรคระบำด 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำร
ประกวดผลงำนวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
7.  งานนิเทศการศึกษา 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.1 พัฒนำระบบงำนนิเทศ

ภำยใน 
1. เพ่ือพัฒนำกำรนิเทศ

ภำยในโรงเรียนให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือจัดหำสื่อ นวัตกรรม 
และผู้เชี่ยวชำญให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรให้เป็นครูมือ
อำชีพ 

ครูทุกคนใน
โรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ 

ครูเห็นประโยชน์และ
ควำมจ ำเป็นของกำร
นิเทศภำยในให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. โรงเรียนมีแผนนิเทศภำยใน และ
ด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงเป็น
ระบบ  

2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
และจัดการเรียนการสอนบรรลุ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย 
ครูและนักเรียนร่วมมือกันพัฒนา
ปรับปรุง ดูแลรักษาห้องเรียน 
อาคารเรียน และจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ 
ภายในโรงเรียนได้สวยงาม 
เหมาะสม น่าเรียน น่าอยู่ 

4,000 -120 1. ผู้บริหำรโรงเรียน/
คณะกรรมกำร
นิเทศมีภำระงำน
มำก จ ำนวนครั้งใน
กำรนิเทศจึงไม่
เป็นไปตำมท่ี
ก ำหนด 

2. ครุผู้สอนบำงคน ยัง
ไม่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำร
นิเทศภำยใน
โรงเรียน บำงคน
เห็นว่ำเป็นกำรสร้ำง
ภำระงำนเพ่ิมข้ึน 

มฐ.1 

  - จัดท ำและถ่ำยเอกสำร
เก่ียวกับพัฒนำบุคลำกร 
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8.  งานแนะแนว 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.1 มอบทุนกำรศึกษำ 1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขำด
แคลนทุนทรัพย์ 

2. เพ่ือให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรคัดเลือกนักเรียนที่สมควร
ได้รับทุน 

3. เพ่ือให้ครูทุกคนได้ส ำรวจ
และรู้จักนักเรียนในชั้นเรียน
ของตนเอง 

4. เพ่ือกำรจัดบริกำรแนะแนว
ให้ครอบคลุมและให้มี
ประสิทธิภำพ 

จัดทุนกำรศึกษำให้
นักเรียน ม.ปลำย 
ทุนละ 2,000 บำท  
จ ำนวน 300 ทุน 

นักเรียนที่เรียนดี
และมีควำมประพฤติ
เรียบร้อยแต่ขำด
แคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับกำรสนับสนุน
ทุกคน และสำมำรถ
เรียนจบหลักสูตรได้
ตำมก ำหนด 

1. นักเรียนได้รับกำร
ช่วยเหลือทุนกำรศึกษำ
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

2. ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กำรคัดเลือกนักเรียนที่
สมควรได้รับทุน 

3. ครูทุกคนได้ส ำรวจและ
รู้จักนักเรียนในชั้นเรียน
ของตนเองมำกย่ิงข้ึน 

4. งำนแนะแนวได้จัดบริกำร
แนะแนวได้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภำพ 

10,000 10,000  มฐ.1 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องด่ืม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์และดอกไม้ 
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8.  งานแนะแนว (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.2 พัฒนำศักยภำพ
นักเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรศึกษำให้กับ
นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกำสเพ่ิมพูน
ควำมรู้นอกเหนือ จำกควำมรู้ในห้องเรียน 

2. เพ่ือขยำยศักยภำพและมุ่งสัมฤทธ์ิในกำร
พัฒนำกำรศึกษำแก่นักเรียน ให้ได้มี
โอกำสรับกำรสอนเสริมด้ำนวิชำกำรใน
สำขำวิชำต่ำงๆ  ที่จะใช้ในกำรสอบ GAT-
PAT ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม.6และ กำร
สอบ O-NET ในระดับชั้นม.3 และ 6 

3. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำงกำรศึกษำต่อไปใน
อนำคต สร้ำงควำมกระตือรือร้น ส่งเสริม
ก ำลังใจให้เยำวชนไม่ย่อท้อ มีก ำลังใจใน
กำรพัฒนำศักยภำพชีวิตที่ดีต่อไป 

4. เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรสอบคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยในระบบรับตรง 

นักเรียนชั้นม.6 
จ ำนวน 535 คน 
นักเรียนชั้นม.3 
จ ำนวน 371 คน 

นักเรียนชั้นม.6 และ 
ม. 3 ได้พัฒนำ
คุณภำพด้ำน
กำรศึกษำและมี
แนวทำงกำรศึกษำ
ต่อในอนำคต 

1. นักเรียนผู้เข้ำรับกำร
อบรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพด้ำนกำรศึกษำ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียนผู้เข้ำรับกำร
อบรมฯ ได้ขยำย
ศักยภำพและมุ่งสัมฤทธ์ิ
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
เพ่ือกำรสอบตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจ 

3. นักเรียนสำมำรถสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยในระบบรับ
ตรงได้มำกข้ึน 

-  -  มฐ.1 

   - เสริมควำมรู้ 
GAT/PAT/O-net  
(ใช้งบยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิวิชำกำร 
140,000) 
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8.  งานแนะแนว (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.3 สัมผัสรอบรั้ว
อุดมศึกษำ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทำงกำรศึกษำท่ี
จ ำเป็นในกำรสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อสถำบันต่ำง ๆ และมี
แนวทำงในกำรตัดสินใจเลือก
ศึกษำต่อในคณะและ
สถำบันกำรศึกษำท่ีเหมำะสม
กับตนเองอย่ำงแท้จริง 

2. มุ่งสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ให้กับนักเรียน และมีควำม
มุ่งมั่นที่จะเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ 

นักเรียนชั้นม.6 
จ ำนวน 535 คน
และนักเรียนชั้น    
ม. 4-5 ที่มีควำม
สนใจ 

นักเรียนชั้นม.6 
จ ำนวน 535 คน
และนักเรียนชั้น    
ม. 4-5 ท่ีมีควำม
สนใจ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจแนวทำงศึกษำ
ต่ออย่ำงเหมำะสม 

 - - ยังไม่ได้ท ำเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์โควิด19 

มฐ.1 

  - ค่ำพำหนะ (ใช้งบ
สนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอก) 
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8.  งานแนะแนว (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.4 แนะแนวศึกษำต่อ
และแนะแนวอำชีพ 
นักเรียนชั้น ม.3 และ 
ม.6 

1. เพ่ือให้นักเรียนชั้น ม.3 และ
ชั้น ม.6 รู้แนวทำงในกำร
เรียนต่อหลังจบ 

2. เพ่ือให้นักเรียนชั้นม.3 และ
ชั้น ม.6 รู้จักลักษณะของ
อำชีพ คุณสมบัติของผู้
ประกอบอำชีพรำยได้ และ
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ประกอบอำชีพ 

3. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำยทั้งภำครัฐและ
เอกชนให้มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน 

นักเรียนชั้น ม.3 
จ ำนวน 371 คน 
และชั้น ม.6  
จ ำนวน 535 คน 

นักเรียนชั้น ม.3 
และชั้น ม.6 รู้และ
เข้ำใจแนวทำง
กำรศึกษำต่อ และ
แนวทำงกำร
ประกอบอำชีพ 
สำมำรถน ำไปเป็น
องค์ประกอบในกำร
ตัดสนิใจเลือกศึกษำ
ต่อได้อย่ำงเหมำะสม 

 6,000 6,000 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์
โควิด19 

มฐ.1 

  - ค่ำอำหำรครูและ
วิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร 
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8.  งานแนะแนว (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.5 OPEN  HOUSE    
(ใช้งบศรียำ
วิชำกำร 32,500) 

1. เพ่ือเปิดโอกำสให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจได้
เข้ำเย่ียมชมและทรำบข้อมูล
กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนของโรงเรียน 

2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชำชนในชุมชนที่
สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ทำงกำรศึกษำท่ีจ ำเป็น ใน
กำรตัดสินใจเลือกสมัครเข้ำ
ศึกษำต่อในหลักสูตรหรือ
แผนกำรเรียนที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของตนเองหรือของ
บุตรหลำน 

1. ครู นักเรียน จำกโรงเรียน
ในเขต สพป.เขต 1 และ
เขต 2 จ ำนวน  10 โรง 

2. ครู นักเรียน จำกโรงเรียน
ในเขตสพม.เขต 17 
จันทบุรี จ ำนวน 5 โรง 

3. ผู้ปกครองและประชำชน
ในชุมชนจ ำนวน 100 คน 

4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

1. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจ
เข้ำเย่ียมชมและทรำบ
ข้อมูลกำรจัดหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียน 

2. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทำงกำรศึกษำท่ี
จ ำเป็น ในกำรตัดสินใจ
เลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อใน
หลักสูตรหรือแผนกำรเรียน
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตนเองหรือของบุตรหลำน 

1. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจมี
เปิดโอกำสเข้ำเย่ียมชมและ
ทรำบข้อมูลกำรจัดหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียน 

2. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ที่จ ำเป็น ในกำรตัดสินใจ
เลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อใน
หลักสูตรหรือแผนกำรเรียน
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตนเองหรือของบุตรหลำน 

- -  มฐ.1 

   - ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืมผู้มำ
ร่วมงำน 
ผู้ปกครอง ม.3  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
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8.  งานแนะแนว (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.6 อบรมพัฒนำเยำวชน
แกนน ำเพ่ือนที่
ปรึกษำ (YC) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
กำรให้ค ำปรึกษำและกำร
เขียนโครงกำร  

2. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเป็น
นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ(YC) 
ได้ และช่วยครูที่ปรึกษำใน
กำรดูแลช่วยเหลือเพ่ือนใน
ห้องได้ 

3. เพ่ือลดปัญหำ และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของ
นักเรียน 

นักเรียนชุมนุมคลับ
YC (Club Youth 
Counselor ) ม.ต้น 
และ ม.ปลำย                
จ ำนวน 60 คน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ชุมนุมคลับ YC (Club 
Youth Counselor) มี
ทักษะ  มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องกำรให้
ค ำปรึกษำ และกำรเขียน
โครงกำร สำมำรถเป็น
นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ
(YC) ทีม่ีควำมรู้ควำม 
สำมำรถให้ค ำปรึกษำเพ่ือน
ได้ และช่วยครูดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือนในห้องได้ 
สำมำรถลดปัญหำแล
พฤติกรรม ที่ไม่เหมำะสม
ของนักเรียน 

 14,000  14,000 ยังไม่ได้ท ำเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์โควิด19 

มฐ.1 

  - ค่ำอำหำรวิทยำกร ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำท่ีพัก ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ 
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9.  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9.1 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน        มฐ.1 
  9.1.1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ซ่อม

หนังสือหมึกพิมพ์  ค่ำ
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

1. เพ่ือทะนุบ ำรุงรักษำ
หนังสือและสื่อต่ำงๆให้
คงสภำพ 

2. เพ่ือใช้ในกำรท ำงำนให้
ส ำเร็จลุล่วง 

กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จ
ลุล่วงร้อยละ 90 

สำมำรถปฏิบัติงำน
ให้ส ำเร็จลลุ่วง 
ร้อยละ90 

1. มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใน
กำรใช้งำนเพ่ือกำรท ำงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
เป้ำหมำย 

20,000 9,129   

  9.1.2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
วำรสำร 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่
ทันต่อเหตุกำรณ์และ
ทันสมัย 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีควำมสนใจ 
กระตือรือร้น 
ค้นคว้ำแสวงหำ
ควำมรู้จำกกำรอ่ำน 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีควำมสำมำรถใน
กำรน ำควำมรู้จำก
กำรอ่ำนไปพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสำระ 

1. ครูนักเรียน มีเจตคติที่ดีต
อกำรอำน รูจักเลือก
หนังสืออ่ำนตำมควำมตอง
กำรอยำงมีวิจำรณญำณ
และสำมำรถน ำขอมูลข
ำวสำร ควำมรูที่ไดจำกกำ
รอำนไปใชในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตไดอยำง
ย่ังยืน 

30,000 1,005   
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9.  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
  9.1.3 จัดซื้อหนังสือตำม

ควำมต้องกำรของ
กลุ่มสำระต่ำงๆ 
หนังสือห้องสมุด 

1. ให้นักเรียนรักกำรอ่ำน 
มีควำมสำมำรถในกำร
เลือกหนังสือเพ่ืออ่ำนได้ 

2. เพ่ือจัดซื้อหนังสือและ
สื่อต่ำงๆให้ทันสมัย
เหมำะสมกับหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีควำมสนใจ 
กระตือรือร้น 
ค้นคว้ำแสวงหำ
ควำมรู้จำกกำรอ่ำน 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีควำมสำมำรถใน
กำรน ำควำมรู้จำก
กำรอ่ำนไปพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสำระ 

1. ครูนักเรียน รู้จักเลือกหนังสือ
อ่ำนตำมควำมต้องกำรและ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 

2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมี
นิสัยรักกำรอำนและ
สำมำรถถำยทอดควำมรูให
กับบุคคลอื่นได 

100,000 14,649   

  9.1.4 จัดซื้อหนังสือ
ระบบ E-Book 

1. เพ่ือจัดซื้อหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
2. เพ่ือบริกำรกำรยืม-คืน

หนังสือด้วยตนเองโดย
อัตโนมัติ 

นักเรียนร้อยละ 70 
มีควำมสนใจ 
กระตือรือร้น 
ค้นคว้ำแสวงหำ
ควำมรู้จำกกำรอ่ำน 
 

นักเรียนร้อยละ 70 
มีควำมสำมำรถใน
กำรน ำควำมรู้จำก
กำรอ่ำนไปพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสำระ 
 

1. ครูนักเรียน รู้จักเลือกหนังสือ
อ่ำนตำมควำมต้องกำรและ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 

2. นักเรียนสำมำรถใช้เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์ 

20,000 0   
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9.  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
  9.1.5 งำนสัปดำห์

ห้องสมุด 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม

กิจกรรมงำนสัปดำห์ห้องสมุด 
2. เพ่ือพัฒนำนักเรียนใหมีนิสัย

รักกำรอำนและกำรเรียนรู  
อยำงตอเน่ืองและย่ังยืน  

3. เพ่ือเสริมสรำงสัมพันธภำพ
อันดีระหวำงครูและนักเรียน
ในโรงเรียนที่รวมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรมงำน
สัปดำห์ห้องสมุด 

นักเรียนร้อยละ 90 
สำมำรถน ำควำมรู้จำก
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมไป
พัฒนำกำรในด้ำนทักษะ
กำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ของตนเอง 

1. นักเรียน เข้ำร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงห้องสมุด
จัดข้ึน  

2. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนตระหนักควำมส ำคัญ
ของกิจกรรสง่เสริมนิสัยรัก    
กำรอำน 

3. ครูนักเรียนได้ร่วมท ำกิจกรรม
ร่วมกันและมีสัมพันธภำพอันดี
ต่อกัน 

30,000 30,000   

  9.1.6 จัดซื้อ
โปรเจคเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ 

1. เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ 

2. เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบในกำร
แข่งขันยุวบรรณำรักษ์ฯ 

มีสื่อและเทคโนโลยี
พร้อมส ำหรับกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆ
และกำรร่วม
แข่งขันยุว
บรรณำรักษ์ฯ 

นักเรียนร้อยละ 80
สำมำรถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในกำรจัด
กิจกรรมและกำรแข่งขัน 
ยุวบรรณำรักษ์ฯ 

1.นักเรียนมีโปรเจคเตอร์ไว้ใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

2.นักเรียนมีโปรเจคเตอร์ใช้
ประกอบกำรแข่งขันยุว
บรรณำรักษ์ฯ 

20,000 -72,100   
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9.  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9.2 บริกำรด้ำน 

ICT ส ำหรับ
นักเรียน 

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพ
ระบบเครือข่ำยโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ 

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนบริกำร
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถใช้ระบบ
เครือข่ำยไร้สำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

1. พ้ืนที่ให้บริกำร
เครือข่ำยไร้สำย 
(Wireless) 20 จุด 
ภำยในโรงเรียน 

2. ปรับปรุงระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์

3. เช่ำอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ใช้ในกำรเรียนกำร
สอน 2 วงจร 

1. ครูและนักเรียนใช้
เทคโนโลยีในกำร
เรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 

2. นักเรียนสำมำรถใช้
ระบบเครือข่ำยไร้
สำย และ
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจำย
สัญญำณไร้สำยจ ำนวน 
22 ตัวติดต้ัง อำคำร 3 
อำคำร 4 และ อำคำร9 
อำคำรศรียำรวมใจ 

2. จัดซื้ออุปกรณ์กระจำย
สัญญำณ 48 port 2 
เครื่อง 

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ส ำหรับ
บริกำรนักเรียน 3 เครื่อง 

4. เดินสำยสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต อำคำร 3 
อำคำร 4 และอำคำร 9 
อำคำรศรียำรวมใจ 

1,085,260 99,553 กำรเดินสำยสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตล่ำช้ำ
เน่ืองจำกต้องรอ
ห้องเรียนว่ำง 

มฐ.1 
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9.  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9.3 ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

ในกำรเรียนกำรสอนและ
ส ำนักงำน 

1. เพ่ือเช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ให้พอเพียงกับกำรเรียน
กำรสอน 

2. เพ่ือเช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในส ำนักงำน 

3. เพ่ือให้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยใช้ในกำรเรียน
กำรสอนและส ำนักงำน 

1. เช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวน 138 เครื่อง 

2. เช่ำเครื่อง
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 4      
จ ำนวน 42 เครื่อง 

3. เช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 16 เครื่อง 

 1. เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวน 138 เครื่อง 

2. เช่ำเครื่องห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 4   จ ำนวน
42 เครื่อง 

3. เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 16 เครื่อง 

 

1,629,253 22,795 เป็นช่วงระหว่ำง
ปีงบประมำณท ำให้
กำรเช่ำล่ำช้ำ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
9.  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้ ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

9.4 เช่ำ/ ซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(โปรเจคเตอร์) 

1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือ
ใช้และสนับสนุนในกำร
เรียนกำรสอน 

2. เพ่ือให้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

1. ชื้อโปรเจคเตอร ์ 
   จ ำนวน 4 ชุด 

1. ครูและนักเรียนใช้
เทคโนโลยีในกำร
เรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 

1. จัดซื้อเครื่องฉำย
โปรเจคเตอร์พร้อม
ติดต้ัง จ ำนวน 9 เครื่อง 

2. จัดซ่อมจอโปรเจคเตอร์  
    จ ำนวน 4 ชุด 
3. จัดซื้อและเดินสำย

สัญญำ HDMI 10 จุด 
4. จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์

จ ำนวน 2 จอ 

10,000 10,000 1. ติดสถำนกำรณ์โควิด 19 
ท ำให้มีกำรปรับปรงุ 
ระบบโปรเจคเตอร์ซึ่งไม่
รองรับกำรใช้งำน 
งบประมำณไม่เพียงพอ 

2. ผู้ใช้งำนขำดควำม
ระมัดระวังท ำให้กำร
ต่อเชื่อมสำยสัญญำณ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
10.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้ ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
ครูโรงเรียนศรียำนุสรณ์
กลุ่มสนใจ 50 คน 

ครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
สำมำรถสำมำรถ
พัฒนำนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ ได้ 

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โรค
ไวรัสโควิด-19 

- - ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์ โรคไวรัส
โควิด-19 

มฐ.1 

  - ค่ำอำหำรครู ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร (งบ
พัฒนำบุคลำกร 21,400) 

    - -   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
11.  งานรับนักเรียน 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
11.1 สร้ำงโอกำสทำง

กำรศึกษำ 
        

  11.1.1 จัดหำ
แบบทดสอบ
มำตรฐำนใน
กำรทดสอบ
ควำมสำมำรถ 

1. เพ่ือจัดหำข้อสอบที่มี
ควำมเที่ยงตรงและ
สำมำรถจ ำแนกกลุ่ม
นักเรียนได้ 

2. เพ่ือสร้ำงควำมเป็น
ธรรม โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได้ให้กับ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองทุกคน 

จ ำนวนข้อสอบ
เพียงพอกับจ ำนวน
นักเรียนที่มำสมัคร
สอบในระดับ ม.1 
และ ม.4 

ข้อสอบมีควำม
เท่ียงตรงและ
สร้ำงควำมเป็น
ธรรม เสมอภำค
ให้กับนักเรียน 

1. ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน/
คณะกรรมกำรรับนักเรียน 

2. จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนโดย
แบ่งเป็นประเภทห้องเรียน
พิเศษ และห้องเรียนปกติ และ
ก ำหนดสัดส่วนกำรรับนักเรียน 

3. จัดท ำค ำสั่งกำรด ำเนินกำรรับ
นักเรียน/ จัดท ำประกำศกำร
รับนักเรียน 

4. ประชำสัมพันธ์ให้กับนักเรียน 
ชุมชนใกล้เคียงและบุคคล
ท่ัวไป 

84,700 288 1. จำกสถำนกำรณ์ COVID -
19 ส่งผลกระทบส ำหรับ
กำรจัดห้องสอบท่ีต้องขยำย
ห้องเพิ่มข้ึนและต้องใช้
คณะกรรมกำรส ำหรับกำร
คุมสอบเพิ่มมำกข้ึน 

2. จำกกำรใช้ระบบกำรรับ
สมัครทำงออนไลน์
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ปัญหำในด้ำนกำรเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต เน่ืองจำกบำง
พื้นท่ีสัญญำณอินเตอร์เน็ต
ไม่เสถียร 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
11.  งานรับนักเรียน (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
  11.1.2 ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน ม.1 และ ม.4 
ห้องเรียนพิเศษ และ
ห้องเรียนปกติ 

   

5. มีกำรจัดสอบโดยข้อสอบ
มำตรฐำนจำกส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
และจิตวิทยำ 
มหำวิทยำลัยศรี           
นครินทรวิโรฒ 

6. ด ำเนินงำนรับนักเรียน 
7. หลังจำกด ำเนินกำรรับ

นักเรียนเสร็จสิ้น ได้มีกำร
ประเมินผลโดยนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรประเมิน
และน ำผลไปพัฒนำต่อไป 

25,300 25,300   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
12.  งานส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการ 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
12.1 ศรียำวิชำกำร         
  12.1.1 นิทรรศกำร  

ศรียำวิชำกำร 
เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ
ด้ำนวิชำกำร ทักษะ กำรสื่อสำร 
กำรคิด ลักษณะกำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นมำตรฐำน สำกล 
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

1. นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์
จ ำนวน 2,751 คน 
ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 

2. นักเรียนจำก
โรงเรียนใกล้เคียง  
จ ำนวน 1,000 คน 
ได้มำศึกษำชม
นิทรรศกำรของ
นักเรียนที่ได้
เผยแพร่ผลงำน 

1. นักเรียนและครูได้
แสดงผลงำนสู่
สำธำรณชนอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ผู้ปกครองมีส่วนใน
กำรจัดงำนและชื่นชม
ผลงำนของนักเรียน 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 200,000 -2,915  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
12.  งานส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
  12.1.2 OPEN  

HOUSE 
1. เพ่ือเปิดโอกำสให้ครู นักเรียน 

ผู้ปกครองและประชำชนใน
ชุมชนที่สนใจได้เข้ำเย่ียมชมและ
ทรำบข้อมูลกำรจัดหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียน 

2. เพ่ือสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชำชนในชุมชนที่สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำง
กำรศึกษำท่ีจ ำเป็น ในกำร
ตัดสินใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อในหลักสูตรหรือแผนกำร
เรียนที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตนเองหรือของบุตรหลำน 

1. ครู นักเรียน จำก
โรงเรียนในเขต 
สพป.เขต 1 และ 
เขต 2 จ ำนวน 10 
โรงเรียน 

2. ครู นักเรียน จำก
โรงเรียนในเขตสพม.
เขต 17 จันทบุรี 
จ ำนวน 5 โรงเรียน 

3. ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชน 
จ ำนวน 100 คน 

4. ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

1. นักเรียนที่มีควำมสนใจและ
ประสงค์จะเข้ำศึกษำต่อโรงเรียน                 
ศรียำนุสรณ์มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ในกำรเลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อใน
หลักสูตรหรือแผนกำรเรียนที่ตรง
กับควำมต้องกำร ของตนเอง 

2. ครู ผู้ปกครองและประชำชน           
ในชุมชนที่สนใจสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลทำงกำรศึกษำท่ีจ ำเป็น ใน
กำรตัดสินใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อในหลักสูตรหรือแผนกำรเรียน
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
นักเรียนหรือของบุตรหลำน 

1. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจมี
เปิดโอกำสเข้ำเย่ียมชมและ
ทรำบข้อมูลกำรจัดหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 

2. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนที่สนใจมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทำงกำรศึกษำท่ี
จ ำเป็น ในกำรตัดสินใจเลือก
สมัครเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร
หรือแผนกำรเรียนที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตนเองหรือ
ของบุตรหลำน 

35,000 -2,675  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
12.  งานส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
12.2 ศรียำอำสำ พัฒนำป่ำชำยเลน 
      - ค่ำอำหำรครูและนักเรียน 

จ ำนวน 45 คน จ ำนวน 4 มื้อ 
มื้อละ 30 บำท เป็นจ ำนวน
เงิน 5,400 บำท 

     - ค่ำเช่ำเต้นท์ จ ำนวน 8 หลัง ๆ 
200 บำท เป็นเงิน 1,600 บำท 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องและ
ย่ังยืน 

2 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตอำสำ ใน
กำรท ำควำมสะอำดบริเวณที่
สำธำรณะต่ำง ๆ รู้จัก
เสียสละ มีควำมอดทน 
ท ำงำนร่วมกับชุมชนและ
บุคคลอื่นได้ 

3. เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำ
ชำยเลนให้เป็นแหล่งอำหำร
และแหล่งประกอบอำชีพ
ของชุมชน เสริมสร้ำงกำร
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน 140 คน 
 

1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องและ ย่ังยืน 

2. นักเรียนมีจิตอำสำ ในกำรท ำควำม
สะอำดบริเวณที่สำธำรณะต่ำง ๆ 
รู้จักเสียสละมคีวำมอดทน ท ำงำน
ร่วมกับชุมชนและบุคคลอื่นได้ 

3. นักเรียนร่วมฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำ
ชำยเลนให้เป็นแหล่งอำหำรและ
แหล่งประกอบอำชีพของชุมชน  
เสริมสร้ำงกำรด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของพอเพียง 

นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมได้ตำม
วัตถุประสงค์ 100 % 

7,000 
 

5,400 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
12.  งานส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
12.3 SIYA PLC สู่กำรพัฒนำ

ผู้เรียน 
     - ค่ำวัสดุอุปกรณ์       

5,000 บำท 

1. เพ่ือร่วมกัน
วำงเป้ำหมำย และ 
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

2 เพ่ือตรวจสอบ สะท้อน
ผลกำรปฏิบัติงำนโดย
ผ่ำนกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กำรท ำงำนร่วมกัน       

3. เพ่ือพัฒนำวิชำชีพ  ให้
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ 

นักเรียน และ คร ู
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
ทุกคน 
 

1. สมำชิกกลุ่ม PLC ร่วมกัน
วำงเป้ำหมำย และ 
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

2. สมำชิกกลุ่ม PLC ตรวจสอบ 
สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน
โดยผ่ำนกระบวนกำร   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำร
ท ำงำนร่วมกัน      

3. สมำชิกกลุ่ม PLC ได้รับกำร
พัฒนำวิชำชีพ  ให้บรรลุตำม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ 

จัดกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 100 % 
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน 

5,000 5,000 ไม่ได้จัดกิจกรรมในกำร
น ำเสนอผลงำนจึงไม่ได้
ใช้งบประมำณค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินงำนเน่ืองจำก
เป็นช่วงโรคระบำดเชื้อ
ไวรัส โควิด 19 

 

 
 
 
 
 



 

 

81 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
13.  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
13.1 พัฒนำงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 
  - ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำหมึกพิมพ์ ค่ำ
จัดท ำเอกสำร 

1. เพ่ือพัฒนำงำนประกัน  
 คุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ให้มี
คุณภำพต่อเน่ือง และ
ทันสมัย 

2. เพ่ือให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียน
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพ 
2.จ ำนวนเล่มรำยงำนกำร

ประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 ของโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ เพียงพอต่อกำร
รำยงำนผล  ต่อหน่วยงำน 
ต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ 

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของ
สถำนศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2562 ของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์
ถูกต้องตำมเกณฑ์และ
เพียงพอต่อกำร
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน และ มี
กำรประเมินทบทวน
รำยงำนประจ ำปี ปีละ  
1 ครั้ง 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพอยู่
ใน ระดับยอดเย่ียม 

2.จ ำนวนเล่มรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
เพียงพอต่อกำรรำยงำนผล
ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

3.รำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2562 ของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์
ถูกต้องตำมเกณฑ์ 

30,000 1,388 -ไม่มี มฐ.1 

รวม 7,001,190 2,124,687   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ 

MSEP 
  1. ซื้อเอกสำร

ประกอบกำรเรียน 
คณิตฯ - วิทย์ฯ เป็น
ภำษำอังกฤษ 
(2เทอม) 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษ ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดควำมรู้ 
กำรวิจัยและนวัตกรรม สร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ สำมำรถเข้ำ
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ
ที่มีชื่อเสียงได้ 

1. ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 196 คน   

2. ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2563
จ ำนวน 205 คน   

มีทักษะและควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนวิชำ
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 

ไม่ได้ด ำเนินกำรซื้อ 
เน่ืองจำกครูผูส้อนได้จัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรสอน 

33,900 33,900 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ 

MSEP (ต่อ) 
  2. เรียนเสริมนอก

เวลำเพ่ือฝึก
ทักษะและพัฒนำ
ด้ำนคณิต วิทย์
และภำษำอังกฤษ  

 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ 
ภำษำอังกฤษ ให้ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดควำมรู้ กำร
วิจัยและนวัตกรรม สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนวิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
สำมำรถเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำท่ีมีชื่อเสียงได้ 

ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 196 คน   
 

มีทักษะและควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนวิชำ
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 

นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ MSEP 
1. ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำน

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. เกิดควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ สำมำรถเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำที่มีชื่อเสียงได้ 

117,600.00 72,400 
 

- มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
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14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  3. ค่ำยพัฒนำศักยภำพ

นักเรียนด้ำนวิชำกำร 
เทอม 2/62 

     3.1 ค่ำยพัฒนำ
ศักยภำพนักเรียน
ด้ำนคณิต วิทย์ และ
เทคโนโลยี (STEM) 
ม.ต้น เทอม 2/62 

1. เพ่ือฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ และบูรณาการสหวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตาม
แนวสะเต็มศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนของ
นักเรียน 

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และการ
เรียนรู้ร่วมกัน การท างาน
เป็นทีม 

ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2562
จ ำนวน 196 คน   
 

นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ MSEP 
1. ได้รับกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ อย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล 

3. เกิดควำมรู้สู่ควำมเป็น
เลิศทำงด้ำนวิชำกำร 
สำมำรถเข้ำศึกษำต่อ
ในสถำบันกำรศึกษำท่ี
มีชื่อเสียงได้ 

 

1. นักเรียนได้ฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และ
บูรณาการสหวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมตามแนวสะ
เต็มศึกษา 

2. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของนักเรียน 

3. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และการ
เรียนรู้ร่วมกัน การท างานเป็น
ทีม 

 

371,560.00 21,420 
 

- มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ 

MSEP (ต่อ) 
  3. ค่ำยพัฒนำ

ศักยภำพนักเรียน
ด้ำนวิชำกำร 
เทอม 2/62 

     3.2 OPEN 
HOUSE ม.
มหิดลส ำหรับ
นักเรียน ม.
ปลำย เทอม 
2/62 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้จำก
กำรฟังเสวนำทำงวิชำกำรหัวข้อ 
“ค้นหำตัวตน-เจำะลึกเส้นทำงสู่
มหำวิทยำลัย” หลักสูตรของคณะ
ต่ำงๆ 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้จำก
กำรฟังเสวนำทำงวิชำกำรหัวข้อ 
“มหิดล TCAS 63” และ 
“เทคนิคกำรเตรียม Portfolio” 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้จำก
กำรชมกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
แนะน ำมหำวิทยำลัย งำนวิจัย
ต่ำงๆ 

4. สรุปและน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกิด
จำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 

ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 
2562 จ ำนวน 
85 คน   
 

นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
MSEP 

1. ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล   

3. เกิดควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในสถำบัน 
อุดมศึกษำท่ีมีชื่อเสียงได้ 

1. นักเรียนได้รับความรู้จากการฟัง
เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “ค้นหา
ตัวตน-เจาะลึกเส้นทางสู่    

  มหาวิทยาลัย” หลักสูตรของคณะ
ต่าง ๆ 

2. นักเรียนได้รับควำมรู้จำกกำรฟัง
เสวนำทำงวิชำกำรหัวข้อ “มหิดล 
TCAS 63” และ “เทคนิคกำร
เตรียม Portfolio” 

3. นักเรียนได้รับควำมรู้จำกกำรชม
กำรจัดแสดงนิทรรศกำรแนะน ำ
มหำวิทยำลัย งำนวิจัยต่ำงๆ 

4. นักเรียนมีองค์ควำมรู้ที่เกิดจำก
กระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 

122,480 19,560 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  3. ค่ำยพัฒนำศักยภำพ

นักเรียนด้ำนวิชำกำร 
เทอม 2/62 

     3.3 ค่ำยพัฒนำ
ศักยภำพทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 
(English Camp) 
ม.ปลำย 

1. เพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทักษะ
ทำงด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ จำก
วิทยำกรชำวต่ำงชำติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบกำรณ์
ทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรฟัง
ภำษำอังกฤษ  

3 สรุปและน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกิดจำก
กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมฐำน
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ  ได้ 

4. น ำเสนอผลงำนจำกกำรมีส่วนร่วมฝึก
และปฏิบัติจำกกิจกรรม 

5. เพ่ือฝึกฝนให้เกิดกำรปรับตัว มีทักษะ
ชีวิต เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นได้ อย่ำง
มีควำมสุข 

ภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำนวน 
89 คน   
 

1. ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำม
เป็นมำตรฐำนสำกล 

3. เกิดควำมรู้สู่ควำม
เป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร สำมำรถ
เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบัน 
อุดมศึกษำทีม่ี
ชื่อเสียงได้ 

1. นักเรียนได้รับการสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ จำกวิทยำกรชำวต่ำงชำติ 

2. นักเรียนได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์
ทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรฟัง
ภำษำอังกฤษ  

3 นักเรียนสำมำรถสรุปและน ำเสนอองค์
ควำมรู้ที่เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  ได้ 

4. นักเรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำนจำกกำรมี
ส่วนร่วมฝึกและปฏิบัติจำกกิจกรรม 

5. นักเรียนได้รับกำรฝึกฝนให้เกิดกำร
ปรับตัว มีทักษะชีวิต เรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ผู้อื่นได้ อย่ำงมีควำมสุข 

421,060 408,160 
 

- มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ 

MSEP (ต่อ) 
  3. ค่ำยพัฒนำศักยภำพ

นักเรียนด้ำนวิชำกำร 
เทอม 2/62 

     3.4 ค่ำยพัฒนำ
ศักยภำพทำงด้ำน
วิทย์ คณิต และ
ภำษำอังกฤษ   
(ติวเข้ม) ม.ต้น 

1. เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรศึกษำให้กับนักเรียน
ห้องพิเศษ MSEP  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ให้
นักเรียนได้มีโอกำสเพ่ิมพูนควำมรู้นอกเหนือจำก
ควำมรู้ในห้องเรียน 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MSEP  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้ได้มีโอกำสรับกำรสอน
เสริมด้ำนวิชำกำรในสำขำต่ำงๆ  ที่จะใช้ในกำรสอบ
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยใน
สถำบันกำรศึกษำที่มีชื่อเสียง และกำรสอบระดับชำติ
ข้ันพ้ืนฐำน O-NET  

3. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำงกำรศึกษำต่อไปในอนำคต สร้ำง
ควำมกระตือรือร้น ส่งเสริมให้ก ำลังใจให้เยำวชนไม่
ย่อท้อ มีก ำลังใจในกำรพัฒนำศักยภำพที่ดีต่อไป 

ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 35คน   
 

1. ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำม
เป็นมำตรฐำนสำกล 

3. เกิดควำมรู้สู่ควำม
เป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร สำมำรถ
เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำที่
มีชื่อเสียงได้ 

ไม่ได้จัดกิจกรรม
เน่ืองจำกไม่มี
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม  

26,700 26,700 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  3. ค่ำยพัฒนำศักยภำพ

นักเรียนด้ำนวิชำกำร 
เทอม 2/62 

     3.5 ค่ำยพัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนวิทย์ คณิต 
และภำษำอังกฤษ  
(ติวเข้ม) ม.ปลำย 

1. เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ
ให้กับนักเรียนห้องพิเศษ MSEP  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และ 
มัธยมศึกษำปีที่ 6  ให้นักเรียนได้มีโอกำส
เพ่ิมพูนควำมรู้นอกเหนือจำกควำมรู้ใน
ห้องเรียนรับกำรสอนเสริมด้ำนวิชำกำรใน
สำขำต่ำงๆ ที่จะใช้ในกำรสอบเรียนต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง และการ
สอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
O-NET 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำงกำรศึกษำต่อไป
ในอนำคต สร้ำงควำมกระตือรือร้น 
ส่งเสริมให้ก ำลังใจให้เยำวชนไม่ย่อท้อ มี
ก ำลังใจในกำรพัฒนำศักยภำพที่ดีต่อไป 

ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 57 คน   

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MSEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5-6
ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพด้ำนกำรศึกษำ
และมีแนวทำงใน
กำรศึกษำต่อในอนำคต 
 

ไม่ได้จัดกิจกรรม
เน่ืองจำกไม่มี
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 

80,500 80,500 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 
(ต่อ) 

  4. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง เทอม 2/62 

1. เพ่ือแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้
ผู้ปกครองรับทรำบ และร่วมกันในกำร
แก้ปัญหำนักเรียนที่มีปัญหำ 

2. เพ่ือแจ้งผลคะแนนให้ผู้ปกครองได้รับ
ทรำบ 

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทรำบกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ 

4. เพ่ือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของโรงเรียน 
และแนะแนวกำรศึกษำต่อให้กับผู้ปกครอง
รับทรำบ 

5. เลือกคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

ภำคเรียนที่ 2    
ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 196 คน 

 1 .ผู้ปกครองได้รับทรำบ 
พฤติกรรมของนักเรียน
และร่วมกันในกำร
แก้ปัญหำนักเรียนที่มี
ปัญหำ 

2. ผู้ปกครองได้รับทรำบ
ผลคะแนนของนักเรียน 

3. ผู้ปกครองได้รับทรำบ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่
นักเรียนได้ปฏิบัติ 

 

6,450 6,450 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  5. ส่งเสริมกำรสอบประเมิน

ควำมสำมำรถทำงด้ำน
คณิต วิทย์และ
ภำษำอังกฤษ 2/62 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรแก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
ทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร ์

2. ยกระดับคุณภำพนักเรียนได้รับกำร
ประเมินให้เท่ำเทียมในระดับสำกล 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้ทรำบศักยภำพ
ของตนเอง และน ำไปพัฒนำ แก้ไข
ตัวชี้วัดที่บกพร่อง 

ภำคเรียนที่ 2    
ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 106 คน 

 1. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
แก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ 

2. ยกระดับคุณภำพนักเรียน
ได้รับกำรประเมินให้เท่ำเทียม
ในระดับสำกล 

3. นักเรียนได้ทรำบศักยภำพของ
ตนเอง และน ำไปพัฒนำ แก้ไข
ตัวชี้วัดที่บกพร่อง 

19,600 5,560 -  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  6. ค่ำยคณิตศำสตร์กับจิต

อำสำ เทอม 1/63 
  7. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประกอบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำโลกทั้งระบบ 
2/62 

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีควำม
เสียสละ มีน้ ำใจและช่วยเหลือผู้อื่น 

3.เพ่ือให้นักเรียนสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่
ดีในกลุ่มเยำวชนภำยในท้องถ่ิน และ
เป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลัก
ประชำธิปไตย 

 

ภำคเรียนที่ 1    
ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 99 คน 
 

นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ MSEP 
1. มีคุณภำพสู่ควำม

เป็นมำตรฐำนสำกล  
และมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

 

1. นักเรียนได้รับกำรปลูกฝัง
ให้ปฏิบัติตนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2. นักเรียนได้รับกำรปลูกฝัง
ให้มีควำมเสียสละ มีน้ ำใจ
และช่วยเหลือผู้อื่น 

3. นักเรียนสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม
เยำวชนภำยในท้องถ่ิน 
และเป็นตัวอย่ำงในกำร
พัฒนำ  คุณธรรม 
จริยธรรม 

4. นักเรียนรู้จักกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลัก
ประชำธิปไตย 

 
 

27,000.0 
 

20,260 

 
 

1,764 
 

13,000 

- มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ 

MSEP (ต่อ) 
  8. ประชำสัมพันธ์

โครงกำร เทอม 1/63 

1. เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MSEP 

3. เพ่ือชี้แจงรำยละเอียด คุณสมบัติ 
ค่ำใช้จ่ำย กิจกรรมที่ต่ำงจำกห้อง
ปกติของผู้ที่จะเข้ำเรียนต่อห้องเรียน
พิเศษ MSEP 

4. เพ่ือประชำสัมพันธ์ควำมส ำเร็จ
โครงกำรห้องเรียนพิเศษ MSEP 

ภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 
2562  
 

1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับทรำบ
รำยละเอียดและ
เงื่อนไขต่ำงๆ  
ของโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 
MSEP 

2. มีนักเรียนเข้ำ
เรียนห้องเรียน
พิเศษ MSEP 
ตำมเกณฑ์ที่
ประกำศรับ 

1. เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของห้องเรียนพิเศษ 
MSEP 

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

3. เพ่ือชี้แจงรำยละเอียด 
คุณสมบัติ ค่ำใชจ้่ำย กิจกรรม
ที่ต่ำงจำกห้องปกติของผู้ที่จะ
เข้ำเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ 
MSEP 

4. เพ่ือประชำสัมพันธ์
ควำมส ำเร็จโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

15,000 15,000 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ 

MSEP (ต่อ)   
  9. ซื้อเอกสำร

ประกอบกำรเรียน
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษ  1/63 

1. เพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำร 
บูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยี  

2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ ท่ี
ก าหนดให้ได้ 

3. สรุปและน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกิด
จำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้ 

4. น ำเสนอผลงำนจำกกำรมีส่วนร่วมฝึก
และปฏิบัติจำกกิจกรรม 

5. เพ่ือฝึกฝนให้เกิดกำรปรับตัว มีทักษะ
ชีวิต เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นได้ อย่ำงมี
ควำมสุข 

ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 
2563 จ ำนวน 
205 คน   
 
 

มีทักษะและควำม
เป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ 
ภำษำอังกฤษ ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดควำมรู้ 
กำรวิจัยและนวัตกรรม สร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนวิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ สำมำรถเข้ำ
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ
ที่มีชื่อเสียงได้  

30,750 30,750  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ)   
  10. เรียนเสริมนอกเวลำเพ่ือ

ฝึกทักษะและพัฒนำด้ำน
คณิต วิทย์และ
ภำษำอังกฤษ 1/63 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ 
ภำษำอังกฤษ ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดควำมรู้ กำร
วิจัยและนวัตกรรม สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ สำมำรถเข้ำ
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 
ที่มีชื่อเสียงได้ 

ภำคเรียนที่ 1    
ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 205 คน   

มีทักษะและควำม
เป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 

นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ MSEP 
1. ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และภำษำอังกฤษ อย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ 

2. เกิดควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ สำมำรถเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
ที่มีชื่อเสียงได้ 

123,000 123,000  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ)   
  11. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ

ทำงด้ำนวิชำกำร เทอม 
1/63 

      11.1 ค่ำยพัฒนำ
ศักยภำพทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ม.ต้น 

1. เพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์
กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยี 

2. เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้ทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยีมำ
ประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ ท่ี
ก ำหนดให้ได้ 

3. สรุปและน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่
เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้ 

4. น ำเสนอผลงำนจำกกำรมีส่วน
ร่วมฝึกและปฏิบัติจำกกิจกรรม 

5. เพ่ือฝึกฝนให้เกิดกำรปรับตัว มี
ทักษะชีวิต เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น
ได้ อย่ำงมีควำมสุข 

ภำคเรียนที่ 1          
ปีกำรศึกษำ 2563
จ ำนวน 106 คน   

 ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
เน่ืองจำกเป็นช่วงโรคระบำดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 

 

251,460 251,460  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ)   
  11. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ

ทำงด้ำนวิชำกำร เทอม 
1/63 

     11.2 ค่ำยพัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
กำรอนุรักษ์พลังงำนฯ  
ม.ปลำย 

1. เพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรบูรณำกำรควำมรู้
ทำงด้ำน วิทยำศำสตร์ และ กำรอนุรักษ์พลังงำนฯ 

2. เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้ทำงด้ำน วิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ ท่ี
ก ำหนดให้ได้ 

3. สรุปและน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกระบวนกำร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้ 

4. น ำเสนอผลงำนจำกกำรมีส่วนร่วมฝึกและปฏิบัติจำก
กิจกรรม 

5. เพ่ือฝึกฝนให้เกิดกำรปรับตัว มีทักษะชีวิต เรียนรู้ที่
จะอยู่กับผู้อื่นได้ อย่ำงมีควำมสุข 

ภำคเรียนที่ 1    
ปีกำรศึกษำ 2563
จ ำนวน 99 คน   

 -  
ไม่ได้ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำกเป็น
ช่วงโรคระบำดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 

413,560 413,560  มฐ.1 

      11.3 ศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกสถำนที่วิชำโลก
ทั้งระบบ 1   ม.2/8 

   -  16,550 16,550   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ)   
  12. ส่งเสริมกำรสอบ

ประเมินควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนคณิต วิทย์และ
ภำษำอังกฤษ 1/63 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรแก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
ทำงคณิตศำสตร์ และภำษำองักฤษ 

2. ยกระดับคุณภำพนักเรียนได้รับกำร
ประเมินให้เท่ำเทียมในระดับสำกล 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้ทรำบศักยภำพ
ของตนเอง และน ำไปพัฒนำ แก้ไข
ตัวชี้วัดที่บกพร่อง 

ภำคเรียนที่ 1         
ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 205 คน   

1. ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำม
เป็นมำตรฐำนสำกล 

 

1. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
แก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์
และภำษำอังกฤษ 

2. นักเรียนได้รับกำรประเมิน
เท่ำเทียมในระดับสำกล 

3. นักเรียนได้ทรำบศักยภำพ
ของตนเอง และน ำไป
พัฒนำ แก้ไขตัวชี้วัดที่
บกพร่อง 

25,750 8,470   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด 
คงเหลื

อ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ)   
  13. ส่งเสริมกำรสอบ

ประเมินควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนคณิตและวิทย์ 
(TEDET) ม.ต้น 1/63 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรแก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
ทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร ์

2. ยกระดับคุณภำพนักเรียนได้รับ
กำรประเมินให้เท่ำเทียมในระดับ
สำกล 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้ทรำบศักยภำพ
ของตนเอง และน ำไปพัฒนำ แก้ไข
ตัวชี้วัดที่บกพร่อง 

ภำคเรียนที่ 1    
ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 106 คน   

1. ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล 

 

1. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
แก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ 

2. นักเรียนได้รับกำรประเมิน
เท่ำเทียมในระดับสำกล 

3. นักเรียนได้ทรำบศักยภำพ
ของตนเอง และน ำไป
พัฒนำ แก้ไขตัวชี้วัดที่
บกพร่อง 

31,500 31,500   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด 
คงเหลื

อ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  14. ส่งเสริมกำรประเมิน

ควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์ของสมำคม
คณิตศำสตร์ฯ เทอม 
1/63 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
แก้ปัญหำที่เน้นกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร ์

2. ยกระดับคุณภำพนักเรียน
ได้รับกำรประเมินให้เท่ำเทียม
ในระดับสำกล 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้ทรำบ
ศักยภำพของตนเอง และ
น ำไปพัฒนำ แก้ไขตัวชี้วัดที่
บกพร่อง 

ภำคเรียนที่ 1      
ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 197 คน 

1. ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ 

2. มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล 

 

ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 42,410 42,410 ไม่มีกำรจัดสอบ มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  15. ส่งเสริมทักษะทำงด้ำน

กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  
เทอม1/63 

1. เพ่ือทดสอบวัดระดับ
ภำษำอังกฤษของนักเรียน
ที่สะดวกรวดเร็ว 

2. เพ่ือวัดทักษะทำงกำรฟัง 
กำรสื่อควำมหมำยของ
นักเรียน 

3. เพ่ือวัดทักษะทำงกำร
อ่ำน ไวยำกรณ์ ค ำศัพท์ 
ควำมหมำยในเชิงอนุมำน
โครงสร้ำงทำงภำษำ 

4. เพ่ือให้นักเรียนได้ทรำบ
ศักยภำพของตนเอง และ
น ำไปพัฒนำแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2563
จ ำนวน 205 คน   

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MSEP ทุกคน
เข้ำร่วมทดสอบ 

2. นักเรียนมีกำร
พัฒนำทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษทั้ง
ทักษะกำรฟัง และ 
กำรอ่ำน 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MSEP ทุกคนได้รับกำร
ทดสอบวัดระดับ
ภำษำอังกฤษของนักเรียน
ที่สะดวกรวดเร็ว และ
ทรำบผลทันที 

2. นักเรียนได้วัดทักษะทำง 
กำรฟัง กำรสื่อควำมหมำย 

3. นักเรียนได้วัดทักษะ
ทำงกำรอ่ำน ไวยำกรณ์ 
ค ำศัพท์ ควำมหมำยในเชิง
อนุมำนโครงสร้ำงทำง
ภำษำ 

4. นักเรียนได้ทรำบศักยภำพ
ของตนเอง และน ำไป
พัฒนำแก้ไขข้อบกพร่อง 

28,000 28,000 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  16. กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครอง เทอม 1/63 

1. เพ่ือแจ้งพฤติกรรมของนักเรียน
ให้ผู้ปกครองรับทรำบ และ
ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำนักเรียน
ที่มีปัญหำ 

2. เพ่ือแจ้งผลคะแนนให้ผู้ปกครอง
ได้รับทรำบ 

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทรำบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนได้
ปฏิบัติ 

4. เพ่ือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของ
โรงเรียน และแนะแนวกำรศึกษำ
ต่อให้กับผู้ปกครองรับทรำบ 

5. เลือกคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้ปกครอง 

ภำคเรียนที่ 2         
ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 196 คน 

 1. ผู้ปกครองได้รับทรำบ 
พฤติกรรมของนักเรียนและ
ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ
นักเรียนที่มีปัญหำ 

2. ผู้ปกครองได้รับทรำบผล
คะแนนของนักเรียน 

3. ผู้ปกครองได้รับทรำบกิจกรรม
ต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ 

 

6,600 6,600 
 

- มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  17. ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ (2 เทอม) 

1. เพ่ือให้มี สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์  ที่พร้อมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

2. เพ่ือให้มีอุปกรณ์    
เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ ท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 

 1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MSEP ได้ใช้สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์  ที่พร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ 

2. นักเรียนมีพัฒนำกำรใน
กำรเรียนรู้เพ่ิมมำกข้ึน 
จำกกำรมีสื่ออุปกรณ์
ในกำรจัดกำรเรียน    
ที่ทันสมัย 

1. ห้องเรียนของนักเรียนพิเศษ 
MSEP มี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์   
ที่พร้อมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

2.นักเรียนห้องเรียนพิเศษ       
มีอุปกรณ์ เครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  
ที่มีประสิทธิภำพ 

 

83,610 13,623   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  18. ค่ำสำธำรณูปโภค (รวม

กับสำธำรณูปโภค
โรงเรียน 200,500 บำท) 

1. เพ่ือให้ห้องเรียนของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MSEP มีเครื่องปรับอำกำศ
ใช้ทุกห้อง 

2. เพ่ือให้นักเรียนเรียนอย่ำง
มีควำมสุขไม่มีเสียงรบกวน
จำกภำยนอก  

3. เพ่ือจัดบรรยำกำศในชั้น
เรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ของนักเรียน 

1. ภำคเรียนที่ 2     
ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 192 คน   

2. ภำคเรียนที่ 1     
ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 197 คน   

 1. ห้องเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MSEP มี
เครื่องปรับอำกำศใช้ทุกห้อง 

2. นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข
ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก 

3. ห้องเรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ 

- -   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  19. ศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก

ห้องเรียน  

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรงจำก
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ 
เฉพำะทำง 

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้ที่ย่ังยืน 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำตนเอง น ำควำมรู้
ที่ได้รับไปเป็นแนวทำงใน
กำรประกอบอำชีพ 

1. ภำคเรียนที่ 2      
ปี กำรศึกษำ 2562
จ ำนวน 196 คน   

2. ภำคเรียนที่ 1      
ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 205 คน   

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MSEPทุกคน
เข้ำร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนมี
ประสบกำรณ์และมี
ทักษะในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

ไม่ได้ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม เน่ืองจำกไม่มี
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 

200,000 192,200 - มำตรฐำนที่ 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

(ต่อ) 
  20. ปรับปรุงห้องเรียน 

1. เพ่ือให้ห้องเรียนของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MSEP มีควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. เพ่ือซ่อมแซมประตู 
หน้ำต่ำง โต๊ะ เก้ำอ้ี ของ
ครูและนักเรียน กระดำน 
บอร์ด เครื่องปรบัอำกำศ 
ให้อยู่ในสภำพที่ดี พร้อม
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

3. ห้องเรียนมีบรรยำกำศที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

  1. ห้องเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MSEP 
เป็นห้องเรียนคุณภำพ 

2. ห้องเรียนมีบรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
ส่งผลให้เรียนอย่ำงมี
ควำมสุข 

1. ห้องเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MSEP  มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

2. ประตู หน้ำต่ำง โต๊ะ 
เก้ำอี้ ของครูและนักเรียน 
กระดำน บอร์ด 
เครื่องปรับอำกำศ อยู่ใน
สภำพที่ดี พร้อมใช้งำนได้
ตลอดเวลำ 

3. ห้องเรียนมีบรรยำกำศที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

204,228 0 - มฐ.1 

21. ค่ำตอบแทนพนักงำน 
LAB BOY ห้อง Fab Lab 

    165,000 30,484   

รวม 2,884,528 1,861,521   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) 

1. เพ่ือให้สนับสนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นสื่อ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำ  

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะและมีควำมสำมำรถ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีควำม
เชื่อมั่นในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร  

4. เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนศรี
ยำนุสรณ์ให้มีคุณภำพ 

1. ครูในโครงกำร 
EP/MEP จ ำนวน 
34 คน ได้รับกำร
พัฒนำท้ังควำมรู้
และเจตคติ  

2.  นักเรียนใน
โครงกำร 
EP/MEP ทุก
ระดับชั้น จ ำนวน 
164 คน ได้รับ
กำรสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน EP/MEP 
พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภำพ 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ทุกระดับชั้นได้รับ
กำรสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

  บำงโครงกำรไม่ได้
ด ำเนินกำรเน่ืองจำก
ปัญหำของเวลำ ควำม
เหมำะสมในกำรจัด
กิจกรรม และ
สถำนกำรณ์ COVID-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  1. ค่ำสำธำรณูปโภค (รวมกับ
สำธำรณูปโภคโรงเรียน 
161,000 บำท) 

1. เพ่ือดูแลและบ ำรุง 
รักษำระบบ
สำธำรณูปโภคให้พร้อม
ส ำหรับกำรบริกำร 

2. เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำ
สำธำรณูปโภค 

นักเรียนและครูใน
โครงกำร EP/MEP 
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
ทุกคน ได้รับกำร
บริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภค 

ระบบสำธำรณูปโภคมี
คุณภำพสำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

นักเรียนและครูใน
โครงกำรฯ ได้รับบริกำร
ด้ำนสำธำรณูปโภค    
คิดเป็นร้อยละ 100 

  - มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  2. จ้ำงครูต่ำงชำติและครูไทย 
SIT-IN 

1 เพ่ือจัดจ้ำงครูชำว
ต่ำงประเทศที่เป็น
เจ้ำของภำษำ สอน
ภำษำอังกฤษ, วิทยำศำสตร์
,คณิตศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ กำรงำน
พ้ืนฐำนอำชีพ และสุข
ศึกษำ 

2. เพ่ือให้นักเรียนของ
โครงกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษได้
เรียนกับครูที่เป็น
เจ้ำของภำษำ 

1. ครูชำวต่ำงประเทศ
ที่ใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นสื่อและเป็น
เจ้ำของภำษำ 5 คน  

2. เจ้ำหน้ำท่ี
ประสำนงำนครู
ต่ำงชำติ ครู SIT IN 
จ ำนวน 3 คน 

 

1. ครูชำวต่ำงประเทศ  
มีคุณสมบัติตำม
ระเบียบข้อบังคับกำร
จัดจ้ำง 

 2. ครูชำวต่ำงประเทศ
จัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เจ้ำหน้ำท่ี
ประสำนงำนครู
ต่ำงชำติ ปฏิบัติ
หน้ำท่ีเป็นครู SIT IN 
ประสำนงำนด้วย
ควำมรำบรื่น 

โครงกำรฯสำมำรถจัด
จ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ 
ที่ใช้ภำษำ อังกฤษเป็น
หลัก เป็นเจ้ำของภำษำ 
และมีคุณสมบัติตำม
ระเบียบข้อบังคับกำร
จัดจ้ำงได้คิดเป็น    
ร้อยละ 100 

2,639,000 84,791 1. มีบริษัทจัดหำครู
ชำวต่ำงชำติน้อย 

2. มีข้อจ ำกัดในกำรคัด
สรรครชูำวต่ำงชำติ 
เน่ืองจำกครู
ต่ำงชำติจำกบริษัท
มีจ ำนวนไม่มำก 

มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  3. วัสดุส ำนักงำน 

1. เพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEPให้บรรลุ
เป้ำหมำย  

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิผล 

นักเรียนและครู
โครงกำรห้องเรียน
พิเศษ EP/MEP มี
วัสดุอุปกรณ์
ส ำนักงำนไว้ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

นักเรียนและครูโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP 
ได้เรียน ปฏิบัติงำน อย่ำงมี
คุณภำพ ได้ประสิทธิผล
ของงำน 

นักเรียนและครูใน
โครงกำรฯ มีวัสดุ
อุปกรณ์ส ำนักงำนไว้
ใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพ คิดเป็น  
ร้อยละ 100 

40,000 -507 วัสดุอุปกรณ์บำงอย่ำง
ไม่เพียงพอต่อกำรใช้
งำน ต้องรอจัดซื้อใหม่
ในเทอมถัดไป  

มฐ.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษ

กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิก
ำรเป็น
ภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) (ต่อ) 

  4. จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
เอกสำรวิชำกำร 

1. เพ่ือจัดซื้อ จัดหำ จัดท ำ สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
หนังสือเรียนและเอกสำร
วิชำกำรประกอบ กำรเรียน
ให้เพียงพอ 

2. เพ่ือบ ำรุง, ซ่อมแซม สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ครภุัณฑ์  หนังสือ
และจัดจ้ำงท ำเอกสำรทำง
วิชำกำรประกอบกำรเรียนให้
พร้อมใช้งำน 

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
มีคุณภำพและมี
ประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 

1. นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ทุกคน มีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
หนังสือเรียนและ
เอกสำรวิชำกำร
ประกอบกำรเรียน
อย่ำงเพียงพอกับควำม
ต้องกำร 

2. ครูผู้สอนในโครงกำร 
EP/MEP ร้อยละ100 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ หนังสือเรียน
และเอกสำรวิชำกำร 
ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

1. นักเรียนในโครงกำร 
EP/ MEP ทุกคน มี
ทักษะด้ำนภำษำ 
อังกฤษและมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนเพ่ิมข้ึน 

2. ครูผูส้อนในโครงกำร 
EP/ MEP ทุกคน      
มีรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้กับผู้เรียนที่
หลำกหลำย 

โครงกำรสำมำรถจัดซื้อ
สื่อวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
หนังสือเรียนและเอกสำร
วิชำกำรประกอบกำร
เรียนได้เพียงพอกับควำม
ต้องกำร คิดเป็น       
ร้อยละ 100 

341,000 1,115 กำรจัดส่งหนังสือของ
บริษัทด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
โดยเฉพำะหนังสือวิชำ
วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร ์

มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) (ต่อ) 

  5. นิเทศภำยใน พัฒนำ
บุคลำกรและศึกษำดู
งำนกลุ่มโรงเรียน 
EP/ MEP 

1. เพ่ือพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษของครู และ
บุคลำกรในโครงกำร EP/MEP 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือเปิดโลกทัศน์และพัฒนำ
วิสัยทัศน์ของครู และ
บุคลำกรในโครงกำร EP/MEP 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือประสำนงำนอันดีระหว่ำง
โรงเรียนศรียำนุสรณ์กับ
โรงเรียนเครือข่ำยใน
ต่ำงประเทศและโรงเรียนใน
กลุ่ม EP/MEP  

4. เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติใน
กำรบริหำรและด ำเนินงำน 

1. ครูผู้สอนและ
บุคลำกรใน
โครงกำร 
EP/MEP จ ำนวน 
22 คน 

2. ครชูำวต่ำงชำติ
จ ำนวน  12  คน 

1. ครูผู้สอนในโครงกำร 
EP/MEP สำมำรถน ำ
ควำมรู้และทักษะกำร
สื่อสำรโดยใช้
ภำษำอังกฤษมำพัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. ครูและบคุลำกรใน
โครงกำร EP/MEP 
สำมำรถพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรโดยใช้
ภำษำอังกฤษอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

โครงกำรฯด ำเนินกำร
นิเทศ พัฒนำบุคลำกร
และศึกษำดูงำนได้คิด
เป็นร้อยละ 80 

72,160 56,100 1. ครูขำดควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรนิเทศภำยในและไม่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรนิเทศ 

2. ครูที่เป็นคู่นิเทศมีเวลำ
สอนตรงกัน เป็นอุปสรรค
ต่อกำรเข้ำสังเกตกำรสอน 

3. โรงเรียนต้องจัดกิจกรรม
กับหน่วยงำนอื่นมำก จึงมี
เวลำน้อยในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนส่งผลให้ไม่
สำมำรถจัดกำรศึกษำดู
งำนฯ 

มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษ

กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำ
รเป็นภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) (ต่อ) 

  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์
อำคำรสถำนที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร และ
ส ำนักงำน 

1. เพ่ือจัดสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
สื่อสำรและกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนในโครงกำรได้
มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยและเพียงพอกับ
ควำมต้องกำร  

3. เพ่ือจัดท ำป้ำยนิเทศ ป้ำยชื่อ
โครงกำร ป้ำยผังโครงสร้ำง 
กำรบริหำรงำนหน้ำท่ีของ
บุคลำกรในโครงกำร 

4.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และ
ส ำนักงำนบริเวณโครงกำรฯ 
ให้เหมำะสม 

1. ภำคเรียนที่ 2/62 
   - ทำสีห้อง 6 ห้อง 
   - โต๊ะ + เก้ำอี้

ห้องเรียน 3 ห้อง 
ห้องเรียนละ 30 ชุด 

2. ภำคเรียนที่ 1/63 
   - ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำ

ป้ำย English 
Program 

   - ปรับปรงุภูมิทศัน์
ห้องเรียน 

   - ห้องปฏิบัติกำร ห้อง
ส ำนักงำนและอำณำ
บริเวณ 

ห้องเรียนของ
โครงกำรมีภูมิทศัน์
ห้องเรียนที่ดีข้ึน 
เหมำะกับกำรเรียน
กำรสอน  

โครงกำรฯด ำเนินกำร
ปรับ ปรุงอำคำรสถำนที่
และบริเวณภูมิทัศน์ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 90 

420,000 117,339 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ท ำให้กำร
ท ำงำนในกำรปรับปรุง
ห้องเรียนเสร็จสิ้นช้ำลง 

มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  7. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 

เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่ำวสำร กิจกรรม 
เรื่องรำวต่ำงๆ เหตุกำรณ์
ปัจจุบันที่มีประโยชน์ของ
โครงกำร EP/MEP ใน
รูปแบบต่ำง ๆ 
 

1. นักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย
จำกโรงเรียน
ต่ำงๆในจังหวัด
จันทบุรีอย่ำงน้อย
จ ำนวน 5 โรง 

2. ผู้ปกครอง
นักเรียนปัจจุบัน
และนักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย           
จ ำนวน 250 คน 

สื่อประชำสัมพันธ์
สำมำรถจูงใจให้
ผู้ปกครองเห็นควำม 
ส ำคัญของกำรน ำ
บุตรหลำนเข้ำร่วม
โครงกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรกระทรวง 
ศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ 

โครงกำรฯสำมำรถ
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ได้
คิดเป็นร้อยละ 90 
 

72,110 40,229 1. กำรประชำสัมพันธ์มี
รูปแบบที่ค่อนข้ำงจ ำกัด 
ไม่หลำกหลำย 

2. ขำดสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
ในกำรถ่ำยท ำ Video 

มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  8. วัดควำมสำมำรถ ทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) 

1. เพ่ือประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำน 

2. เพ่ือน ำผลกำรประเมิน
มำพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
โครงกำร 

นักเรียนในโครงกำร 
English Program 
จ ำนวน 164 คน 

นักเรียนในโครงกำร
ร้อยละ 80 สอบผ่ำน
เกณฑ์ในระดับ A2 ข้ึน
ไป 
 

นักเรียนเข้ำสอบ 100 %      
มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย     
คิดเป็นร้อยละ 80 ตำม
เป้ำหมำย 

133,600 87,700 1. นักเรียนยังไม่เห็น
ควำมส ำคัญของกำร
สอบ จึงไม่ต้ังใจสอบ 

2. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร  

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  9. พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรและ
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ภำยในประเทศ 

     9.1 ค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือ
พัฒนำกำรสื่อสำร 
ส ำหรับ ม.ต้น 

1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรในระดับสำกล 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 

3. เพ่ือพัฒนำทักษะทำง
วิชำกำร 

4. เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ
ค้นคว้ำนอกห้องเรียน 

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดี เก่ง และมี
ควำมสุข 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 
86 คน ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำองักฤษ 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น  
มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนสูงข้ึน 

โครงกำรฯสำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
ได้ คิดเป็นร้อยละ 70 

455,800 34,700 กำรจัดค่ำยภำษำให้
นักเรียนยังน้อยเกินไป 
ท ำให้นักเรียนยังขำด
ทักษะในกำรสื่อสำรใน
สถำนกำรณ์จริง 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  9. พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรและ
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ภำยในประเทศ 

     9.2 ค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือ
พัฒนำกำรสื่อสำร 
ส ำหรับ ม.ปลำย 

1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรในระดับสำกล 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 

3. เพ่ือพัฒนำทักษะทำง
วิชำกำร 

4. เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ
ค้นคว้ำนอกห้องเรียน 

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดี เก่ง และมี
ควำมสุข 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
72 คน ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำองักฤษ 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอน
ปลำย มีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนสูงข้ึน 

โครงกำรฯสำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
ได้ คิดเป็นร้อยละ 70 

432,000 37,730 กำรจัดค่ำยภำษำให้
นักเรียนยังน้อยเกินไป 
ท ำให้นักเรียนยังขำด
ทักษะในกำรสื่อสำรใน
สถำนกำรณ์จริง 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) (ต่อ) 

  9. พัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำรและ
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ภำยในประเทศ 

     9.3 ค่ำยยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
ศึกษำ ส ำหรับ
นักเรียนชั้น ม.3 

1. เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ
ให้กับนักเรียนห้องพิเศษ EP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้มีโอกำสเพ่ิมพูน
ควำมรู้นอกเหนือจำกควำมรู้ในห้องเรียน 

2. เพ่ือขยำยศักยภำพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำแก่นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้ได้มีโอกำสรับกำร
สอนเสริมด้ำนวิชำกำรในสำขำต่ำง ๆ   
ที่จะใช้ในกำรเข้ำศึกษำต่อ 

3. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำงกำรศึกษำต่อไป
ในอนำคต สร้ำงควำมกระตือรือร้น 
ส่งเสริมก ำลังใจให้เยำวชนไม่ย่อท้อ มี
ก ำลังใจในกำรพัฒนำศักยภำพที่ดีต่อไป 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3
ห้องเรียนพิเศษ EP 
จ ำนวน 27 คน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ  
ปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ EP 
พัฒนำคุณภำพด้ำน
กำรศึกษำและมีแนวทำง
ในกำรศึกษำต่อในอนำคต 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 16,200 16,200 สถำนกำรณ์ 
COVID-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

14.2 ห้องเรียนพิเศษกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) (ต่อ) 

  9. พัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำรและ
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ภำยในประเทศ 

     9.4 ค่ำยยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
ศึกษำ ส ำหรับ
นักเรียนชั้น ม.6 

1. เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ
ให้กับนักเรียนห้องพิเศษ MEP 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ให้มีโอกำส
เพ่ิมพูนควำมรู้นอกเหนือจำกควำมรู้ใน
ห้องเรียน 

2. เพ่ือขยำยศักยภำพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำแก่นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ให้ได้มีโอกำสรับกำร
สอนเสริมด้ำนวิชำกำรในสำขำต่ำงๆที่
จะใช้ในกำรเข้ำศึกษำต่อ 

3. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำงกำรศึกษำต่อไป
ในอนำคต สร้ำงควำมกระตือรือร้น 
ส่งเสริมก ำลังใจให้เยำวชนไม่ย่อท้อ มี
ก ำลังใจในกำรพัฒนำศักยภำพที่ดีต่อไป 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP จ ำนวน 27 คน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
พัฒนำคุณภำพด้ำน
กำรศึกษำและมี
แนวทำงในกำรศึกษำ
ต่อในอนำคต 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 30,200 30,200 สถำนกำรณ์ 
COVID-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ 
(EP/MEP) (ต่อ) 

  9. พัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำรและ
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ภำยในประเทศ 

     9.5 กิจกรรมทัศน
ศึกษำเพ่ือส่งเสริม
ทักษะ
ภำษำอังกฤษ ม.
ต้น และ ม.ปลำย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภำษำอังกฤษจำก
ประสบกำรณ์ตรง 

2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู ้

 3. เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้น
ต่อกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำรน ำ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษจำก
แหล่งเรียนรู้มำประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP      
จ ำนวน 158 คน 

1. ร้อยละ 80  มีควำม
มั่นใจในทักษะฟัง-พูด
ภำษำอังกฤษ 

2. ร้อยละ 100 นักเรียนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
โดยใช้ภำษำอังกฤษเป็น
สื่อในบรรยำกำศนอก
ชั้นเรียน 

3. ร้อยละ  80 มีทัศนคติที่
ดีต่อกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ และมี
ควำมพึงพอใจกิจกรรม
ที่ใช้ภำษำเป็นสื่อ 

นักเรียนในโครงกำร 
EP/MEP ร้อยละ 100 
เข้ำร่วมกิจกรรมและ
พัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษผ่ำน
กิจกรรมที่จัดให้  

158,600 6,547 1. รถเสีย ท ำให้
เสียเวลำในกำรไป
ต่อ มีเวลำท ำ
กิจกรรมน้อยลง 

2. สถำนที่ไม่ได้ส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้
ภำษำอังกฤษมำก
เท่ำท่ีควร 

 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  10. ค่ำยพัฒนำภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรใน
ต่ำงประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใน
โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษใน
ต่ำงประเทศ ในกำรเรียน
กำรสอน และ
ชีวิตประจ ำวันได้ 

นักเรียนในโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP จ ำนวน 
164 คน 

นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ          
ร้อยละ 100 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 820,000 820,000 สถำนกำรณ์ 
COVID-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  11. แข่งขันทักษะวิชำกำร
และงำน EP/MEP 
OPEN HOUSE 

1. เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ
หลำกหลำยรูปแบบของ
นักเรียนในโครงกำร 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนใน
โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร 
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

3. เพ่ือให้นักเรียนในโครงกำร
ได้น ำเสนอควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษผ่ำน
กิจกรรมต่ำง ๆ 

4. เพ่ือให้นักเรียนในโครงกำร
ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม EP/ MEP 

1. นักเรียนเข้ำร่วมกำร
แข่งขันทักษะ
ภำษำอังกฤษทุก
รำยกำร 

2. นักเรียนในโครงกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 32 คน 

3. ครูผู้ฝึกสอนและ
ควบคุม ดูแลนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 16 คน 

1. นักเรียนได้รับรำงวัล
ระดับเหรียญทองแดง
ข้ึนไปทุกรำยกำร 

2. นักเรียนร้อยละ 80 
ของโครงกำรได้แสดง
ควำม สำมำรถด้ำน
กำรใช้ภำษำ อังกฤษ
หลำกหลำยรูปแบบ
  

นักเรียนเข้ำร่วมแข่ง
ทักษะวิชำกำรได้รับ
เหรียญจำกกำรแข่งขัน 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 

222,610 222,610 นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน  
มีเวลำฝึกซ้อมน้อย 
เน่ืองจำกภำระงำน 
และนักเรียนบำงคน   
มีเหตุผลจ ำเป็นที่ไม่
สำมำรถซ้อมนอกเวลำ
เรียนได้ หรือมีเวลำ
น้อยในกำรฝึกซ้อม 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.2 ห้องเรียนพิเศษกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ (EP/MEP) 
(ต่อ) 

  12. สำนสัมพันธ์ EP/MEP 

เพ่ือให้นักเรียนในโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP 
ทุกระดับชั้นมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และคอยสนับสนุน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

นักเรียนในโครงกำร
ห้องเรียน EP/MEP 
ทุกระดับชั้นจ ำนวน 
158 คน 

นักเรียนในโครงกำรห้องเรียน 
EP/MEP ทุกระดับชั้น มีทัศ
คติที่ดีต่อกำรจัดงำนสำน
สัมพันธ์ EP/MEP คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 57,000 57,000 สถำนกำรณ์ 
COVID-19 

มฐ.1 

รวม 5,910,525 1,611,755   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) 

  1. วัสดุส ำนักงำน 

บุคลำกรภำยในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มี
วัสดุส ำนักงำนและครุภัณฑ์
ส ำหรับใชจ้ัดเตรียม กำร
เรียนกำรสอน 

บุคลำกรกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 40 คน 

ร้อยละ 80 บุคลำกรภำยในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ร้อยละ 100   
มีวัสดุส ำนักงำนและครุภัณฑ์
ส ำหรับใชจ้ัดเตรียมกำรจัดเรียน
กำรสอนวิทยำศำสตร์เพียงพอ    

50,000 35,097 ไม่ม ี มฐ.2 

  2. กิจกรรมกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรวัดผล 

เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำม สำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

บุคลำกรกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 40 คน 

ร้อยละ 80 ครูผูส้อนวิทยำศำสตร์ร้อยละ 100 
พัฒนำหลักสูตรและวัดผล
ประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

20,000 20,000 ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพ
ด้ำนวิชำกำร 

1. ครูผูส้อนจัดกำรเรียนกำร
สอนวิทยำศำสตร์ได้
อย่ำงมีคุณภำพ และมี
ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสูงข้ึน 

2. ครูและบคุลำกรกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ มีรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิทยำศำสตร์ที่มี
ประสิทธิภำพ ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ของผู้เรียน 

1. บุคลำกรกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 40 คน 

2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ม.ต้น 89 คน 

3. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ม.ปลำย 90 คน 

 

ร้อยละ 90 1. ครูผูส้อนวิทยำศำสตร์  ร้อย
ละ 100 จัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
และมีค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์
และ เทคโนโลยีสูงข้ึน 
2. ครูผูส้อนวิทยำศำสตร์  ร้อย
ละ 100 มีกำรสอนวิทยำศำสตร์
ที่มีประสิทธิภำพ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงข้ึน 
3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
พัฒนำตนเองเต็มศักยภำพ 

180,000 60,090 ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  4. ค่ำสำธำรณูปโภค (รวมกับ
สำธำรณูปโภคโรงเรียน 
178,500 บำท) 

เพ่ือให้นักเรียนห้อง เรียน
พิเศษวิทยำศำสตร์ระดับ           
ม.ต้น และ ม.ปลำย มี
สำธำรณูปโภคที่เพียงพอ 
ส ำหรับใช้ประกอบในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น 89 คน 

2. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย 90 คน 

รอ้ยละ 100 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับกำรดูแล
ด้ำนสำธำรณูปโภคในห้องเรียน
อย่ำงเพียงพอ 

- - ไม่ม ี มฐ.2 
 

  5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
งำนวิจัยและโครงงำน 
ส ำหรับ ม.ต้นและ ม.ปลำย 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ
โดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัย/
กำรท ำโครงงำน 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรน ำเสนอ
และกำรแสดงผลงำน 

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น 89 คน 

2. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย 90 คน 

 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ รับกำร
พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำม 
สำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัย/กำรท ำ
โครงงำน 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มี
ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอและ
กำรแสดงผลงำน  

40,000 40,000 ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  6. กิจกรรม "Thammasat 
Open House 2019" 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้
มีควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงวิทยำศำสตร์ให้ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมควำมสนใจอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย 90 คน 

2. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.3/10             
30 คน 

 

ร้อยละ 100 1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำ
และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษทำงวิทยำศำสตร์ให้ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
ร้อยละ 100 ได้รับกำรเรียนรู้
ตำมควำมสนใจ 

64,770 5,280 ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
 
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  7. กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์
ส ำหรับนักเรียน ม.ต้น 
(บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร) 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ ส่งเสริมบคุลิกภำพ
และจรรยำบรรณของนัก 
วิทยำศำสตร์ให้มีควำมเข้ำใจถึง
ควำม ส ำคัญของวิทยำศำสตร์ที่มี
ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำม
สนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ม.ต้น 89 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด ำเนินกิจกรรม
ตำมโครงกำร* 

 

387,860 64,770 ไม่ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์     
โรคโควิด 19  

มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  8. กิจกรรมเรียนรู้ภูมปิัญญำ
ท้องถ่ิน วิชำโลกทั้งระบบ 
ม.2/10 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำม สำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้พัฒนำอย่ำง
เต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
ส่งเสริมบคุลิกภำพและ
จรรยำบรรณของ
นักวิทยำศำสตร์ให้มีควำม
เข้ำใจถึงควำม ส ำคัญของ
วิทยำศำสตร์ที่มีต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.2/10 ท่ี
เรียนวิชำโลกทั้ง
ระบบ 30 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร* 

 

 
 
 
 

15,800 

 
 
 
 

15,800 

ไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคโค
วิด 19  

มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  9. กิจกรรมสอบ TEDET 
วิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ม.ต้น 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น 90 คน 
 

ร้อยละ 100 1. นักเรียนชั้น ม.1/10, ม.2/10, 
ม.3/10 ร้อยละ 100 ได้รับ
กำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ           

2. นักเรียนชั้น ม.1/10, ม.2/10, 
ม.3/10 ร้อยละ 100 ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

26,700 26,700 ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  10. กิจกรรมค่ำย
วิทยำศำสตร์ส ำหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ม.ปลำย 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ ส่งเสริมบคุลิกภำพ
และจรรยำบรรณของนัก 
วิทยำศำสตร์ให้มีควำมเข้ำใจถึง
ควำม ส ำคัญของวิทยำศำสตร์ที่มี
ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำม
สนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย             
90 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร* 

 

422,140 422,140 ไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคโค
วิด 19  

มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  11. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ ม.4/15 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มคีวำม 
สำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์ให้ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจ
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
ม.4/15              
30 คน 
 

ร้อยละ 100 1. นักเรียน ม.4/15 ร้อยละ 
100 ได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษทำงวิทยำศำสตร์ 
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. นักเรียน ม.4/15 ร้อยละ 
100 ได้รับกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมควำมสนใจ 

19,320 16,820 ได้ปรับรูปแบบ
กิจกรรมโดย

ปฐมนิเทศนักเรียน
ด้วยระบบออนไลน์ 

มฐ.1 
มฐ.3 

  12. กิจกรรมค่ำยพัฒนำ
ศักยภำพนักเรียนห้อง            
ม.5/15 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มคีวำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
ส่งเสริมบคุลิกภำพและจรรยำบรรณของ
นักวิทยำศำสตร์ให้มีควำมเข้ำใจถึงควำม ส ำคัญ
ของวิทยำศำสตร์ที่มีต่อกำรพัฒนำประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
ม.5/15         
29 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

21,320 21,320 ไม่ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์โรคโค
วิด 19  

มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  13. กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร 
ม.ปลำย (น ำเสนอผลงำน
ของนักเรียน ม.6/15) 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ 
2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรฝึกทักษะกำร
น ำเสนอและกำรแสดงผลงำน
ของตนเองให้ปรำกฏ 
3. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.6/15                
30 คน 
 

ร้อยละ 100 1. นักเรียน ม.6/15 ร้อยละ 100 
ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์อย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. นักเรียน ม.6/15 ร้อยละ 100 
ได้เสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรฝึกทักษะกำรน ำเสนอและ
กำรแสดง ผลงำนของตนเองให้
ปรำกฏ 

3. นักเรียน ม.6/15 ร้อยละ 100 
ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมควำมสนใจอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

10,960 8,460 ได้ปรับรูปแบบ
กิจกรรมโดยให้
นักเรียนน ำเสนอ

โครงงำนด้วยระบบ
ออนไลน์ 

มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
 
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  14. กิจกรรมฟิสิกส์สัปยุทธ์ 

1. เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำม สำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสนใจอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย                      
8 คน 
 

ร้อยละ 100 1. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 ได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงวิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ           

2. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม           
ร้อยละ 100 ได้รับกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจอย่ำง
เต็มศักยภำพ 

50,000 - ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.3 
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 รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  15. กิจกรรมเทคนิค
ปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำ 
ม.4/15 ณ ม.รำชภัฏ
ร ำไพพรรณ ี

1. เพ่ือให้นักเรียนห้อง เรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ มีประสบกำรณ์
ตรงรู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงชีววิทยำ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.4/15             
30 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร* 

 

12,000 9}500 
 
 
 
 

ไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคโค
วิด 19  

มฐ.1 
มฐ.3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

     16.1 กิจกรรมพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
ฟิสิกส์ ม.5/15  

1. เพ่ือให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์มีประสบกำรณ์ตรง
รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำง
ฟิสิกส์ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำ 
ศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
กำรใช้เครื่องมือ ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.5/15             
29 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

10,000 10,000 ไม่ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์     
โรคโควิด 19  

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

     16.2 กิจกรรมพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
ฟิสิกส์ ม.6/15 

1. เพ่ือให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์มีประสบกำรณ์ตรง
รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำง
ฟิสิกส์ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำ 
ศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
กำรใช้เครื่องมือ ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.6/15             
30 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

10,000 10,000 ไม่ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์     
โรคโควิด 19  

มฐ.1 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

137 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

     16.3 กิจกรรมเทคนิค
ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
เรื่องควำมลับของ
เซลล์ ม.4/15 

1. เพ่ือให้นักเรียนห้อง เรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์มีประสบกำรณ์ตรง
รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงชีววิทยำ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.4/15             
30 คน 
 

ร้อยละ 100 1. นักเรียนชั้น ม.4/15            
ร้อยละ 100 มีประสบ 
กำรณ์ตรงรูจ้ักใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทำงชีววิทยำ
ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. นักเรียนชั้น ม.4/15            
ร้อยละ 100 ได้เพ่ิมพูน
ควำมรู้ พัฒนำทักษะ และ
เพ่ิมประสบกำรณ์
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนกำร
ใช้เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์ให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

12,500 12,500 ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

     16.4 กิจกรรมเทคนิค
ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
เรื่องล้วงลึกระบบ
ร่ำงกำย ม.5/15 

1. เพ่ือให้นักเรียนห้อง เรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์มีประสบกำรณ์ตรง
รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงชีววิทยำ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.5/15             
30 คน 
 

ร้อยละ 100 1. นักเรียนชั้น ม.5/15            
ร้อยละ 100 มีประสบ 
กำรณ์ตรงรูจ้ักใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทำงชีววิทยำ
ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. นักเรียนชั้น ม.5/15            
ร้อยละ 100 ได้เพ่ิมพูน
ควำมรู้ พัฒนำทักษะ และ
เพ่ิมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนกำรใช้
เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

12,500 12,500 ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

     16.5 กิจกรรมเทคนิค
ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
เรื่องมหัศจรรย์พันธ์ุ
พืช ม.5/15 

1. เพ่ือให้นักเรียนห้อง เรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ มีประสบกำรณ์ตรง
รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำง
ชีววิทยำ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.5/15             
29 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

12,500 560 ไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคโค
วิด 19  

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

     16.6 กิจกรรมเทคนิค
ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
เรื่องโลกของสิ่งมีชีวิต 
ม.6/15 

1. เพ่ือให้นักเรียนห้อง เรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์        มี
ประสบกำรณ์ตรงรู้จักใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำง
ชีววิทยำ ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะ 
และเพ่ิมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.6/15             
30 คน 
 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

12,500 12,500 ไม่ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์     
โรคโควิด 19  

มฐ.1 

  17. กิจกรรม Zero waste 
school สู่น้อง          
ร.ร.บ้ำนต้นกระบก 

เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำม
สนใจอย่ำงเต็มศักยภำพ 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย              
89 คน 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

20,000 20,000 ไม่ได้มีกำรจัด
กิจกรรมเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์     
โรคโควิด 19  

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

  18. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
โครงกำร ฯ 

บุคลำกรภำยในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

บุคลำกรกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 40 คน 
 

ร้อยละ 80 บุคลำกรภำยในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์  ร้อยละ 90 
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์อย่ำง
เต็มศักยภำพ 

80,730 80,730 ไม่ม ี มฐ.2 

  19. กิจกรรมประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงำนโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรฝึกทักษะกำรน ำเสนอและ
กำรแสดงผลงำนของตนเอง ให้
ปรำกฏ 

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น   
89 คน 

2. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ปลำย            
90 คน 

ร้อยละ 100 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ระดับ ม.ต้น และ 
ม.ปลำยร้อยละ 100 ได้รับกำร
เสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรฝึกทักษะกำรน ำเสนอและ
กำรแสดงผลงำนของตนเองให้ปรำกฏ 

45,000 45,000 ไม่ม ี มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
14.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
14.3 ห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(ESMTE) (ต่อ) 

  16. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

  20. กิจกรรมปรับปรุง
ห้องเรียนของนักเรียน 
(ห้อง 321-326) 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเรียน
ของนักเรียนให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ห้องเรียนของ
นักเรียน จ ำนวน    
6 ห้อง            
(ห้อง 321-326) 

ร้อยละ 100 ห้องเรียนของนักเรียน 
จ ำนวน 3 ห้อง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ได้รับกำร
ติดต้ังม่ำนบังแสงเรียบร้อย 

58,200 58,200 ไม่ม ี มฐ.2 
 

รวม 1,594,800 949,767   
รวมของกลุ่มบริหารวิชาการ 17,400,798 6,547,730   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1. ค่าวัสดุครุภัณฑ์     25,000 1,320  มฐ.1 
  - ค่าวัสดุส านักงาน  ครุภัณฑ์  

ค่าซ่อมครภุัณฑ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย  (ใช้งบวัสดุ
วิชาการ10,000) 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. เพ่ือพัฒนาผลทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
(O-Net) 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่านรูเรื่อง (PISA) 

 

1. นักเรียน จ านวน  
2,874  คน 

2. ครูจ านวน 155 คน 
 

1.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทย
สูงข้ึนร้อยละ 3 

2.นักเรียนมี
ผลทดสอบ
ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) 
สูงข้ึนร้อยละ 3 

3. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบการอ่านรู
เรื่อง (PISA) สูงข้ึน
ร้อยละ 3 

 

 - -  มฐ. 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3. วันสุนทรภู่ 1. เพ่ือร าลึกถึงพระคุณของ

ท่านสุนทรภู่ 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมวันสุนทร

ภู่ 

1.นักเรียนจ านวน 2,766  คน 
2. ครูจ านวน  155 คน 
 

1.นักเรียนได้ร่วมร าลึกถึง
พระคุณของทานสุนทรภู่ 

2.นักเรียนได้เข้าร่วมวัน
สุนทรภู่ 

ไม่มีการด าเนินการ 15,000 15,000 ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด 19 

มฐ. 1 
 
 
 

4. วันภาษาไทยแห่งชาติ 1. เพ่ือร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร(ร. 9) ในด้าน
ภาษาไทย 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

3. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยการอ่านภาษาไทย 

 

1. นักเรียนจ านวน 2,766 คน 
2. ครูจ านวน  155 คน 
 

1. นักเรียนได้รับการ   
พัฒนาทักษะ 1)นักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยให้กับนักเรียน
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ครอบคลุม 5 สาระ 
ได้แก่ สาระที่ 1 : การ
อ่าน สาระที่ 2การเขียน  
สาระที่ 3 : การฟัง ดู 
และพูด สาระที่ 4 : 
หลักการใช้ภาษาไทย 

  สาระที่ 5: วรรณกรรม
และวรรณคดี 

  ไม่มีการด าเนินการ  3,000 3,000 ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด 19 

มฐ. 1 



 

 

146 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

5. ค่ายภาษาไทย         
"ศรียารักษ์
ภาษาไทย" 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทย
ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ ครอบคลุม 5 สาระ 
ได้แก่ สาระที่ 1 : การอ่าน 
สาระที่ 2 : การเขียน  สาระ   
ที่ 3 : การฟัง ดู และพูด สาระ
ที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย 
สาระที่ 5 : วรรณกรรมและ
วรรณคดี 

2. พัฒนานักเรียนให้สามารถเขียน
เรียงความ บทความ เรื่องสั้น 
และสารคดีได้ 

3. พัฒนานักเรียนให้สามารถร่วม
ประกวดแข่งขันการเขียน
ประเภทต่างๆ ในระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับประเทศ 

1. พัฒนาทักษะภาษาไทย
ให้กับนักเรียน
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ครอบคลุม 5 สาระ 
ได้แก่ สาระที่ 1 : การ
อ่าน สาระที่ 2 : การ
เขียน  สาระที่ 3 : 
การฟัง ดู และพูด 
สาระที่ 4 : หลักการ
ใช้ภาษาไทย สาระ ที่ 
5 : วรรณกรรมและ
วรรณคดี 

2. พัฒนานักเรียนให้
สามารถเขียนเขียน
เรียงความ บทความ 
เรื่องสั้น และสารคดี
ได้ 

1. นักเรียนโรงเรียนศรียา
นุสรณ์มีความสามารถโดด
เด่นด้านทักษะภาษาไทยทั้ง 
5 สาระ และเป็นแบบอย่าง
ได้ 

2. นักเรียนโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ เป็นนักเขียนเขียน
เรียงความ บทความ  เรื่อง
สั้น และสารคดีได้ 

3. นักเรียนโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ได้รับรางวัลด้าน
ภาษาไทยในระดับจังหวัด 
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ  

   ไม่มีการด าเนินการ  12,000 12,000 ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจากการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อ  
โควิด 19 

มฐ. 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5. ค่ายภาษาไทย  
   "ศรียารักษภ์าษาไทย" 

 3. พัฒนานักเรียน
สามารถประกวด
แข่งขันการเขียน
ประเภทต่างๆ ใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและ
ระดับประเทศ 

 

4. นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าค่ายโครงการ
ค่ายภาษาไทย 
“ศรียารักษ์
ภาษาไทย”     
อยู่ในระดับมาก
ข้ึนไป 

ไม่มีการด าเนินการ  12,000 12,000 ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจากการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อ 
โควิด 19 

 

มฐ. 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ภาษาไทยคู่ชาติด้วย

ศาสตร์ศลิป ์
     6.1 ค่ายยุวกวี     

ศรียานุสรณ ์

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
วรรณศิลป์(การแต่งค า
ประพันธ์) ของนักเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการเขียน ใน
รูปแบบของค าประพันธ์ 

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้าง
เครือข่ายการแต่งค าประพันธ์
ในจังหวัดจันทบุรีได้ 

4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
แข่งขันด้านการแต่งค า
ประพันธ์ในระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ
ได้ 

 

1. ด้านปริมาณ 
(จ านวน 100 คน) 

2. นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ 
จ านวน 100 คน 

 

1 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด และสื่อสาร
โดยการแต่งค า
ประพันธ์2 ร้อยละ 
80 ของนักเรียน
สามารถสร้าง
เครือข่ายการแต่งค า
ประพันธ์ในจังหวัด
จันทบุรี 

3 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
แข่งขันด้านการแต่ง
ค าประพันธ์ในระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศได้ 

ไม่ได้ด าเนินการ  
 

33,000 

 
 

33,300 

ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด 19 

 

 
 

มฐ. 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ภาษาไทยคู่ชาติด้วยศาสตร์

ศิลป ์
5. เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทย การฟัง การ
พูด การอ่าน และการ
เขียนของนักเรียน 

6. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
เหตุผล สื่อความคิดผ่าน
การพูดและการเขียนได้ 

7 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สร้างเครือข่ายการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องได้ 

8. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และ
การสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6.2 ค่ายหมอภาษา

พัฒนา ทักษะ
ภาษาไทย 

   ไม่มีการด าเนินการ 11,000 11,000 ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด 19 

- 

มฐ.1 

7. ค่าย “เสนาะ
เสียงส าเนียง
ไทย” 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ท านองเสนาะของนักเรียน 

2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้าง
เครือข่ายการอ่านท านอง
เสนาะในจังหวัดจันทบุรีได้ 

3.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
แข่งขันด้านการอ่านท านอง
เสนาะในระดับจังหวัดระดับ
ภาคและระดับประเทศได้ 

 

1. เรียนโรงเรียน  
ศรียานุสรณ์ 
จ านวน 100 คน 

 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถอ่านท านอง
เสนาะบทร้อยกรอง
ประเภทต่าง ๆ ได้ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถสร้างเครือข่าย
การอ่านท านองเสนาะใน
จังหวัดจันทบุรี 

3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถ
แข่งขันด้านการอ่าน
ท านองเสนาะในระดับ
จังหวัดระดับภาคและ
ระดับประเทศได้ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
สามารถอ่านท านองเสนาะบท
ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้ 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
สามารถสร้างเครือข่ายการอ่าน
ท านองเสนาะในจังหวัดจันทบุรี 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
สามารถแข่งขันด้านการอ่าน
ท านองเสนาะในระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศได้ 

3.ร้อยละ  

21,000 1,000 มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
8. เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้

ฟิต พิชิต O – NET  
PISA ม.3 และม.6 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ในการสอบ O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ในการสอบ O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ในการสอบ PISA ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ในการสอบ GAT และ 9 
วิชาสามัญ 

1. นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทั้งระดับ 

2. นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทั้งระดับ 

   สามารถสอบและมี
คะแนนวิชาภาษาไทย
ในการสอบ O-NET อยู่
ในเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สามารถสอบ
และมีคะแนนวิชา
ภาษาไทยในการสอบ 
O-NET อยู่ในเกณฑ์
ร้อยละ 80 

3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถสอบ
และมีคะแนนวิชา
ภาษาไทย 

( ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการ)    

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
8. เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ฟิต 

พิชิต O – NET  PISA ม.3
และม.6 

     ในการสอบ PISA อยู่
ในเกณฑ์ร้อยละ 80 

4. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถสอบและมี
คะแนนวิชา
ภาษาไทยในการ
สอบ GAT และ 9 
วิชาสามัญ อยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 80 

( ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ)    

 

รวม 120,000 88,320   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด 
คงเหลื

อ 

1. ค่าวัสดุครุภัณฑ์         
 - วัสดุส านักงาน 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1

เครื่อง 

1.เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2.เพ่ือใช้ในส านักงาน 

 
 
1 เครื่อง 

สามารถพิมพ์
เอกสารและถ่าย
ส าเนาได้ 

มีเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 21,200 - 238 ยังไม่เพียงพอต่อการใช้
งานเน่ืองจากเครื่องเก่า

เสื่อมคุณภาพ 

มฐ.1 

2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

2.1  ทดสอบประเมิน   
ความสามารถ
ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ ม.ต้น
และ ม.ปลาย 

เพ่ือพัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร ์

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ประเมินผลวิชา
คณิตศาสตร์มากกว่า
ร้อยละ  95 

นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เพ่ิม
มากข้ึน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้มากข้ึน ได้รับ
ประสบการณ์นอก
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
อื่น ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

  นักเรียนมีเวลาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
เพราะต้องเข้าเรียน
กับสถาบันกวดวิชาท่ี
ลงทะเบียนไว้ล่างหน้า 

มฐ.1 

  2.2 ส่งเสริมการสอบสู่
ความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET)   

 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21 

นักเรียนสนใจสมัครเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์ใน
ศูนย์สอบต่าง ๆ 500 – 
600  คน 
 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้มากข้ึน ได้รับ
ประสบการณ์นอก
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
อื่น ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

  นักเรียนให้ความสนใจ
สมัครสอบน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.3  สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย 
ของสมาคมคณิตฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับเกียรติ
บัตรแสดงความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์
ปีละ  50  คน 
 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 

นักเรียนมีความสามารถ
ไม่เทียบเท่ากับโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 

  คุณภาพของนักเรียน
ยังไม่ถึงระดับดี 

 

  2.4  สอบคณิตศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฏ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับเกียรติ
บัตรแสดงความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์
ปีละ  50  คน 
 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 

นักเรียนมีความสามารถ
ไม่เทียบเท่ากับโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 

  คุณภาพของนักเรียน
ยังไม่ถึงระดับดี 

 

  2.5  สอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางคณิต 
(ASMO Education) 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับเกียรติ
บัตรแสดงความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์
ปีละ  50  คน 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 

นักเรียนมีความสามารถ
ไม่เทียบเท่ากับโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 

  นักเรียนไม่ให้
ความส าคัญในการ
สอบเพราะเรียนกวด
วิชากันส่วนใหญ่ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

  2.6 แข่งขัน A-MAT 
        และซูโดกุ  

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน า
ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชา
อื่น 

นักเรียนสนใจสมัคร
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร ์

นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เพ่ิม
มากข้ึน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้มากข้ึน ได้รับ
ประสบการณ์นอกสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

  นักเรียนมีประสบการณ์
น้อยในการแข่งขันและ
สนามแข่งขันน้อย ต้อง
ใช้งบประมาณในการ
เดินทางสูง 

 

  2.7 แข่งขันโครงงาน 
คณิตศาสตร ์

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน า
ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชา
อื่น 

นักเรียนสนใจสมัคร
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร ์

นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เพ่ิม
มากข้ึน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้มากข้ึน ได้รับ
ประสบการณ์นอกสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

  นักเรียนมีเวลากับการ
ร่วมกิจกรรมน้อย 

 

 3. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์

1. โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
คุณภาพ และมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์สงูข้ึน  

นักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ทุกคนใน
โครงการ ได้รับการ
ส่งเสริม  และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์         

นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ทุก
คนในโครงการ มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
รายวิชา
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 

ยังไม่ได้ปฏิบัติเน่ืองจากเลื่อน
เวลาเรียน ปัญหาโรคติดต่อ 
โควิด19        

- -  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

      - สอนเสริมนักเรียนที่
มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

2. มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ                   
ทางการเรียนของนักเรียน 

      

 

4. ค่ายพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

       
 

  4.1  ค่ายคณิตศาสตร์  
        ม.ปลาย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ ร่วมคิด
ร่วมท าร่วมแก้ปัญหาใน
ลักษณะการจัดค่าย 

2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความ  เห็นคุณค่าและมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายสมัครเข้าค่าย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียน จ านวน 
300 คน ครูสอนวิชา
คณิตศาสตร์จ านวน  
25 คน 

1. กิจกรรมในค่าย
คณิตศาสตร์ช่วยให้
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ที่ย่ังยืนมี
ประสบการณ์                
สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติการแก้ปัญหา
ได้จริง 

ไม่มีการด าเนินการกิจกรรมน้ี
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด 19 

60,840 60,840  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
ค่าอาหารนักเรียน   

 ค่าอาหารคร ู
 

3. เพ่ือให้นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ประเมินผลมาก
ข้ึน  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงูข้ึน  

4. เพ่ือเสริมสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ให้มี
ความหลากหลาย
น่าสนใจ เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรียน 

 

2. นักเรียนที่ผ่านการ
เข้าค่าย  สามารถ
สอบผ่านการวัด /
ประเมินผลวิชา
คณิตศาสตร์
ประจ าปี                 
การศึกษา 2563   
ได้ครบ 100 %           

3. จัดฐานการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายได้อย่างน้อย 
10 ฐาน 

2. นักเรียนมีความซาบซึ้ง 
เห็นคุณค่า และมีเจต
คติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์มากข้ึน 
  

3. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข้าค่าย
และบูรณาการความรู้
คณิตศาสตร์เข้ากับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้ 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด 
คงเหลื

อ 
 4.2 ค่ายคณิตศาสตร์ 

ม.ต้น 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้

แสดงความสามารถ ร่วมคิด
ร่วมท าร่วมแก้ปัญหาใน
ลักษณะการจัดค่าย 

2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความซาบซึ้ง  เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติทีดี่ต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

3. เพ่ือให้นักเรียนผ่านเกณฑ์
ประเมินผลมากข้ึน  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงูข้ึน  

4. เพ่ือเสริมสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มคีวาม
หลากหลายน่าสนใจ ตามวัย
ของผู้เรียน 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสมัครเข้าค่าย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จ านวน 300  คน ครู
สอนวิชาคณิตศาสตร์
จ านวน 25 คน 

2. นักเรียนที่ผ่านการเข้า
ค่าย  สามารถสอบผ่าน
การวัด /ประเมินผลวิชา
คณิตศาสตร์ประจ าปี                 
การศึกษา 2563  ได้
ครบ 100 %   

 

1. กิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์ช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ย่ังยืน
มีประสบการณ์ สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติการแก้ปัญหาได้จริง 

2. นักเรียน เห็นคุณค่า และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าค่ายและบูรณาการความรู้
คณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆ 
ได้ 

ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อ โควิด 19 

37,960 37,960   
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  3. จัดฐานการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายได้อย่าง
น้อย  10  ฐาน 

      

  - ค่าอาหารนักเรียนค่าอาหาร
คร ูค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

5. สอนปรับพ้ืนฐาน
นักเรียนชั้น ม. 1      
และ ม.4 

1. เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนสนใจเรียน
คณิตศาสตร์ และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์

3. เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน มีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้วิชา
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนวิชาอื่น 

นักเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 สนใจ
สมัครเข้าร่วม
โครงการสอน ปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์    
ชั้นละ  500  คน 

1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างย่ังยืน 
มีความรู้พ้ืนฐานเพียง
พอที่จะเรียนชั้นสูง
ต่อไป 

2. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทั้งโรงเรียนไม่
ต่ ากว่า 2.50 

 

ไม่มีการด าเนินการ
กิจกรรมน้ีเน่ืองจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด 19 

- -   

รวม 12,000 98,562   
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3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

1. ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ
การเรียนการสอน 

       มฐ.1 

  1.1  ค่าวัสดุส านักงาน - - - บุคลากรภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100  
มีวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์
ส าหรับใชจ้ัดเตรียมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เพียงพอ    

25,000 5 ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน
บุคลากรใน กสร. เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมครู
กลุ่มเทคโนโลยี) แต่ได้รับงบวัสดุ
ส านักงานเท่าเดิม ท าให้ไม่
เพียงพอ 

 

  1.2  อุปกรณ์การทดลอง  ,      
        สารเคมี 

- - - นักเรียนทุกระดับที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 มีอุปกรณ์
และสารเคมีประกอบ การเรียน
วิทยาศาสตร์ ได้ท าการทดลอง ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจรงิใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝึกคิด
แก้ปัญหา การท างานเป็นกลุ่ม  

120,000 11,242 ปีการศึกษา 2563 มีการเปลี่ยนมา
ใช้หลักสูตรใหมใ่นระดับ ม.3 และ 
ม.6 เน้ือหาที่ใช้เปลี่ยนไปจ านวน
เงินที่ให้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จึง
ไม่เพียงพอ บริษัทมีรายการของไม่
ครบ ท าให้ได้รับของไม่ครบตามท่ี
สั่งซื้อ 
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3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ 

  2.1 กิจกรรมแสดง 
Science Show ม.ต้น 

  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้
โดยใช้ทักษะกระบวน การทาง
วิทยาศาสตร์ เรียนรู้จาก
ประสบการณจ์ริง ฝึกปฏิบัติ 
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น เกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถ ด้าน
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถ 
แข่งขันทักษะวิชาการ ท้ังภาย 
ในและภายนอกสถานศึกษาจน
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

นักเรียน ม.ต้น             
ทุกระดับชั้นที่
สนใจกิจกรรมการ
แสดง Science 
Show 50 คน 

 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
90 เกิดทักษะกระบวนการคิด  
แก้ไขสถานการณ์ และมีการพัฒนา
ทักษะการน าเสนอความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ มากข้ึน  

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 ได้เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรม 
ได้รับรางวัลหรือชนะการแข่งขัน 
ระดับจังหวัด ระดับเขต และใน
สนามแข่งขันต่าง ๆ 

18,000 8,000 1. วัสดุและอุปกรณ์ ต้อง
ซื้อจากหลายแหล่ง ท า
ให้มีปัญหาเรื่องการเบิก
เงินในโครงการ 

2. การแข่งขันจัดเดือน 
ส.ค. ของทุกปี ท าให้มี
ปัญหาในการใช้เงินตาม
โครงการที่ค่อนข้าง
ล่าช้า 

 

มฐ.1 
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3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.2  กิจกรรมแสดง Science 
Show ม.ปลาย   

  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน               
ให้มีความรู้โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรียนรู้จากประสบการณจ์รงิ 
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น  
ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเน่ือง  

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ ให้สามารถ
แข่งขันทักษะวิชาการ ท้ังภาย 
ในและภายนอกสถานศึกษา 
จนเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

นักเรียน ม.ปลาย 
ทุกระดับชั้นที่
สนใจกิจกรรมการ
แสดง Science 
Show  50 คน 
 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 เกิดทักษะ
กระบวนการคิด แก้ไข
สถานการณ์ และมีการ
พัฒนาทักษะการน าเสนอ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มากข้ึน  

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 ได้เป็นตัวแทน
ไปร่วมกิจกรรม ได้รับ
รางวัลหรือชนะการ
แข่งขัน ระดับจังหวัด 
ระดับเขต และใน
สนามแข่งขันต่าง ๆ 

10,000 7,000 1. การแข่งขันจัดเดือน 
ส.ค. ของทุกปี ท าให้
มีปัญหาในการใช้เงิน
ตามโครงการที่
ค่อนข้างล่าช้า 

2. สนามแข่งขันมีหลาย
ที่ท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออุปกรณ์/
สารเคมีเพ่ิมข้ึน 
งบประมาณท่ีได้รับ           
ไม่เพียงพอ 
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3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

 2.3  .กิจกรรมเครื่องบินบังคับ
วิทยุ (ใช้งบแข่งขัน
วิชาการ 70,000)  

-      ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใชจ้่าย
พานักเรียนไปร่วม
กิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน        ให้มี
ความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จาก
ประสบการณจ์ริง ฝึกปฏิบัติ ให้
ท าได้ คิดเป็น  ท าเป็น เกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถ ด้าน
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถแข่งขัน
ทักษะวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาน ศึกษา จนเป็นที่
ยอมรับของสังคมได้ 

นักเรียน ม.ปลาย             
ที่สนใจกิจกรรม
เครื่องบินบังคับ
วิทยุ 30 คน 

 

ร้อยละ 80 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

- - ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.4  กิจกรรมเครื่องบินบังคับ
พลังยาง (ใช้งบแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 20,000)  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
พานักเรียนไปร่วมกิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน        ให้
มีความรู้โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรียนรู้จากประสบการณจ์รงิ 
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถ
แข่งขันทักษะวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมได้ 

นักเรียน ม.ปลาย            
ที่สนใจกิจกรรม
เครื่องบินพลังยาง           
20 คน 
 

ร้อยละ 80 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

- - ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

       มฐ.1 

  3.1  กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1       
- ค่าอาหารนักเรียน 
ค่าอาหารครู ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน กระบวนการ
และประสบ การณ์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน
กับนักเรียนและนักเรียนกับครูผู้สอน 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและมาตรฐานสากล 

- นักเรียนชั้น ม. 1   
375 คน  

- นักเรียนพ่ีเลี้ยงชั้น               
ม.4/15  ม.5/15 
และ ม.5/7 100 คน  

- ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 40 คน 

 

ร้อยละ 90 *ไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

47,000 38,100 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  3.2  กิจกรรมค่ายทรัพยากร
ธรณีและธรณีวิทยา 

- ค่าอาหารนักเรียน 
ค่าอาหารครู ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าท่ีพักวิทยากร 

1. เพ่ือปลูกฝังเยาวชนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ ให้มีเจตคติที่ดีและ
ตระหนักเห็นความส าคัญของ
การเรียนวิชาธรณีวิทยา 

2. เพ่ือให้เยาวชนโรงเรียนศรียา
นุสรณ์มีประสบ การณ์ตรงรูจ้ัก
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
ธรณีวิทยาได้อย่างถูกต้อง  

3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนชั้น ม.
4 จ านวน 300 
คน   

 

ร้อยละ 80 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

90,220 90,220 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  3.3  กิจกรรมค่ายดารา
ศาสตร์ไล่ล่ากระจุกดาว 

- ค่าอาหารนักเรียน 
ค่าอาหารครู ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

1. เพ่ือปลูกฝังเยาวชนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ ให้มีเจตคติที่ดีและ
ตระหนักเห็นความส าคัญของ
การเรียนวิชาดาราศาสตร์ 

2. เพ่ือให้เยาวชนโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ มีประสบ การณ์ตรง
รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางดาราศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง  
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ และเพ่ิมประสบการณ์
ทางด้านดาราศาสตร์ 

นักเรียนชั้น ม.ปลาย 
ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน  
30 คน 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

22,000 22,000 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   4.1  กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.ต้น 

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท ารูปเล่ม  

 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้
สามารถแข่งขันทักษะ
วิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา จน
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

นักเรียน ม.3 ที่มี
ผลงานโครงงาน 
จ านวน 50 คน  
 

ร้อยละ 80 1. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้
ฝึกปฏิบัติจนสามารถคิด
เป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้ 
อย่างต่อเน่ือง 

2. นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

16,000 7,550 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
การแข่งขันโครงงานใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  4.2  กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือ
น าไปสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

1.ครผูู้สอนจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในราย วิชาวิทยาศาสตร์
สูงข้ึน 

2. ครูและบคุลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยา 
ศาสตร์มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ที่มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน 

- บุคลากรกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ 
30 คน 

-  นักเรียนใน
โรงเรียนทุก
ระดับชั้น 

 

ร้อยละ 80 1. ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 85 
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้
อย่างมีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงข้ึน 

2. ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90 มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิ ภาพ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ และมีผล สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สูงข้ึน 

- - ไม่ม ี  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  4.3  กิจกรรมค่ายไอที พ่ี
สอนน้อง (เว็บ
มาสเตอร์จูเนียร์)- 
ค่าอาหารนักเรียน 
ค่าอาหารครู ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เพ่ือพัฒนาและส่ง เสริมนักเรียนชั้น ม.1 
ที่มีความ สามารถด้านเทคโนโลยี ให้มี
ทักษะทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของ
สังคมได้ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีค่า เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาด้าน เทคโนโลยี
สูงข้ึน 

นักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 100 
คน  

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

27,740 27,740 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  

 

  4.4  กิจกรรมอบรมการ
ซ่อมและประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

 - ค่าอาหารนักเรียน 
ค่าอาหารครู ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เพ่ือพัฒนาและส่ง เสริมนักเรียนชั้น ม.
4/11 (วิทย์-คอม) ให้มีความ สามารถ 
ด้านการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
จนเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีค่า เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาด้าน เทคโนโลยี
สูงข้ึน 

นักเรียนชั้น ม.
4/11 จ านวน 
40 คน 

ร้อยละ 100 *ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ* 

 

20,100 2,100 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด 19  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

5. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้อง 221 

- จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี กระจกปูโต๊ะ 

1. เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน สื่อเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มี
ห้องปฏิบัติการที่มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ห้อง  
(ห้อง 221) 

ร้อยละ 100 ห้องปฏิบัติการทางวิทยา 
ศาสตร์ ร้อยละ 100 ด าเนิน 
การส าเร็จครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ จัดซื้อโต๊ะประชุม 
1 ตัว พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ 
และเก้าอี้ล้อเลื่อน 8 ตัว 

23,940 23,940  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

6. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือจัดเก็บสื่อ
เทคโนโลยี 

 - ซ่อมครุภัณฑ์การเรียนการ
สอน(แจ้งวิชาการ)  ซ่อม
ครุภัณฑ์ห้องพักครู (แจ้ง
งบประมาณ) 

1. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ครูและบุคลกรในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 14 ห้อง  
 

ร้อยละ 100 1. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
100 ได้รับการปรับปรงุ 
พัฒนาเครื่องมือสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย 

2. ครูผู้สอนประจ าห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 100 ได้เพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-- - ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

7. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ห้อง 
111, 121, 131)     - ปิด
กระจกกั้นใต้เคาท์เตอร์พร้อม
ท าชั้น (ใช้งบอาคารสถานที่ 
45,000) 

1. เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ครูและบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
จ านวน 3 ห้อง 
(111  121  131)  
 

ร้อยละ 100 1. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จ านวน 3 
ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้รับการปิดกระจกกั้นใต้
เคาท์เตอร์พร้อมท าชั้นวาง
ของเรียบร้อย 

2. ครูผู้สอนประจ า
ห้องปฏิบัติการทั้ง 3 ห้อง คิด
เป็นร้อยละ 100 มี
ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- - ไม่ม ี มฐ.1 

รวม 420,000 231,957   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

1. ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ
กาเรียนการสอน 

    10,000 10 ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

2. ถวายสังฆทาน 1. เพ่ือนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติพิธีการท าบุญ
ทางศาสนาได้ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีศรัทธา
ในทางพระพุทธศาสนา 

3. เพ่ือนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ
ได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือสร้างแกนน า
เยาวชนด้านจริยธรรม 

1. นักเรียน ม.4 
จ านวน 750คน 

2. นักศึกษา วิชา
ทหาร จ านวน 
90 คน 

3. นักเรียนชุมนุม
พุทธรักษา 
จ านวน 65 คน 

 

1. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติพิธีการ
ท าบุญทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 

2. ให้นักเรียนมี
ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

3. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติมารยาท
ชาวพุทธได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
พิธีการท าบุญทางศาสนา
ได้ถูกต้อง 

2. ให้นักเรียนมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
มารยาทชาวพุทธได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

- - เน่ืองจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัส-โควิดจึง
ไม่สามารถน านักเรียน
ชั้น ม.4 ไปร่วมกิจกรรม
ได้จึงมีนักเรียนของ
ชุมนุมพุทธรักษา และ
ชุมนุมรักษาดินแดนที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3. สอบธรรมศึกษา             
3.1 กิจกรรมพระผู้สอนใน 

          โรงเรียน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

3.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา      
- ค่าอาหารพระ ครูและ  

      นักเรียน ค่าน้ าปานะ ค่า 
      วัสดุอุปกรณ์  

 

1. เพ่ือเผยแผ่และสืบ      
ทอดพระพุทธ ศาสนาให้
มั่นคงย่ังยืนในเยาวชน 

2. เพ่ือเสริมความรู้ใน
พระพุทธศาสนาที่
ถูกต้องให้กับนักเรียน 

3. เพ่ือสร้างศรัทธาท่ีถูกต้อง
ในเรื่องพระพุทธศาสนา
ให้กับเยาวชน 

4. เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนที่สอบได้และ
สร้างเสริมก าลังใจ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น
โรงเรียนศรียา
นุสรณ์ที่สนใจ
จ านวน 2,000 
คน 

นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์มี
ความรู้และความ
เข้าใจในเน้ือหา
พระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้อง 

1. นักเรียนตระหนักยึดมั่น
ในการเผยแผ่และสืบ
ทอดพระพุทธ ศาสนา 
ให้มั่นคงย่ังยืน 

2. นักเรียนได้รับความรู้ ใน
พระพุทธศาสนาท่ีถูกต้อง 

3. นักเรียนเกิดความศรัทธา
ที่ถูกต้องในเรื่อง
พระพุทธศาสนา  

4. นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองจาก
การได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ 

- 
 
 

1,000 
 

18,750 

- 
 
 
1,000 
 

0 

ไม่ม ี มฐ.1 
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

4. น้องจ๋าพ่ีมาแล้ว 
  4.1 กิจกรรมค่ายจิตอาสา 

     - ค่าอาหารนักเรียน 
ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเย็บเล่ม
รายงาน 

4.2 กิจกรรมอบรมเตรียม
ความพร้อมสมาชิก
ชุมนุม น้องจ๋าพ่ีมาแล้ว 
   - ค่าอาหารนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติตน ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง 

2. ปลูกฝังให้นักเรียน เป็นคน 
มีความ เสียสละ มีน้ าใจ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

3. นักเรียนเป็น ตัวอย่างแก่
เยาวชนอื่นในการพัฒนา  
คุณธรรม จริยธรรม 

4. นักเรียนรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการ  
ประชาธิปไตย 

5. สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีใน
กลุ่มเยาวชน ภายในท้องถ่ิน 

- นักเรียนแกนน า
โรงเรียนศรียา
นุสรณ์ จ านวน 300 
คน 

- นักเรียนโรงเรียน   
ศรียานุสรณ์ 3,013 

- เยาวชนในท้องถ่ิน  
500 คน 

1. นักเรียนมีความ
เสียสละเอ้ือเฟ้ือ 
ช่วยเหลือน้องๆ 
ในท้องถ่ิน 

2. นักเรียนรู้จัก
ท างานเป็นทีม
และเป็น ตัวอย่า
เยาวชนภายใน
ท้องถ่ิน 

1. นักเรียนสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนมีความเสียสละ มี
น้ าใจและ ช่วยเหลือผู้อื่น 

3. นักเรียนเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนอื่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

4. นักเรียนรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้
หลักการประชาธิปไตย 

5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
กลุ่มเยาวชนภายในท้องถ่ิน 

 
16,500 

 
 
 

3,000 

 
8,050 

 
 
 

3,000 

ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ใช้งบวัสดุการเรียนการสอน
วิชาการ 10,000) 
  - ค่าถ่ายเอกสารและ 
    เย็บเล่ม 

 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
กับนักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ครอบคลุมทั้ง 
5 สาระ 

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน ใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศ 

 

 - ตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนศรียา
นุสรณ์ที่เข้า
ประกวด/แข่งขัน
ทักษะทางด้าน
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
จ านวน 100 คน 
ในระดับจังหวัด 
ระดับภาคและ
ระดับ 

- นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์เข้า
ร่วมประกวด/
แข่งขันทักษะ
ทางด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
และได้รับรางวัล  

 

1. นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะทางด้านสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมทั้ง 
5 สาระ 

2. นักเรียนสามารถร่วม
ประกวด/แข่งขัน ใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศและ
ได้รับรางวัล 

 

10,000 - ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

6. อุ่นไอรักสายสัมพันธ์เยาวชน
และผู้สูงวัย 

 - ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ 

1. เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนและผู้
สูงวัย 

2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
ด้านความกตัญญูของ
เยาวชนต่อผู้สูงวัย 

3. เพ่ือสร้างให้เยาวชน
เปลี่ยนเจตคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ 

นักเรียนชุมนุม
พุทธรักษา 
จ านวน 70 คน 

นักเรียนชุมนุม
พุทธรักษามีส านึก
ในความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี 
และผู้สูงอายุ 

1. นักเรียนสร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนและผู้สูงวัย 

2. นักเรียนมีจิตส านึกด้าน
ความกตัญญูของเยาวชน
ต่อผู้สูงวัย 

3. นักเรียนสร้างเจตคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ 

 

6,000 0 ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

7. น้อมร าลึกพระคุณแม่ 
- ค่าวัสดุจัดป้ายนิเทศและ

ตกแต่งสถานที่ ปัจจัย
ถวายพระวิทยากร 

- ค่าอาหารว่างผู้ปกครองและ
ครู ค่าอาหารนักเรียน
แสดง ค่าอาหารนักเรียน
ดนตรีไทย 

1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถและ
วัน แม่แห่งชาติ 

2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมใน
เรื่องความ กตัญญูแก่
นักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออก ซึ่งความ 
เคารพรักและกตัญญู
กตเวทีต่อแม่ของตนเอง 

1. นักเรียน ม.1 จ านวน 
375 คน และตัวแทน
แม่ของนักเรียนชั้น  
ม.1 จ านวน 150 คน
เข้าร่วมงาน “น้อม
ร าลึกพระคุณแม่”  

2. นักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์จ านวน 
3,172 คนได้ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จฯ
พระบรมราชีนีนาถ
และวันน้อมร าลึก
พระคุณแม่ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ได้รับการ
ปลูกฝังให้เคารพรัก
และกตัญญูกตเวทีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
แม่ผู้บังเกิดเกล้าของ
ตนเอง 

ไม่ได้ด าเนินการ 17,500 17,500 เน่ืองจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8. ตามรอยบาทตากสิน
มหาราช 
 - ค่าอาหารครูและนักเรียน 

ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายไวนิล 

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินและประวัติศาสตร์
ชาติไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือฝึกฝนนักเรียนท า
โครงงานประวัติศาสตรโ์ดย
ใช้ทักษะการสืบค้น
ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ 5 ข้ันตอน 

3. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 50 คน 

1. นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์

2. นักเรียนท าโครงงาน
ประวัติศาสตร์โดยใช้ทักษะ
การสืบค้นข้อเท็จจริงทาง 5 
ข้ันตอน 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

 

ไม่ได้ด าเนินการ 19,950 19,950 เน่ืองจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

9. ย้ิมง่าย ไหว้สวย  
9.1 กิจกรรมสง่เสริม

ความรู้เรื่องการแสดง
ความเคารพ 

9.2. กิจกรรมอบรม "ศรียา
รักษ์มารยาทไทย 

 - ค่าอาหารครูและ
นักเรียน ค่า
สมนาคุณ ค่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าวัสดุ ของที่ระลึก 

9.3 กิจกรรม ศรียาฯ 
งดงามสืบสาน
มารยาทไทย   

- ค่าสมนาคุณวิทยากร 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องมารยาทไทย
ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือพัฒนาตัวแทนนักเรียน
ให้เป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
มารยาทไทยให้แก่นักเรียน
ได้ตามความเหมาะสม 

-. นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ 
จ านวน 2,800 คน 

 

1. พัฒนาตัวแทนนักเรียนให้
เป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
มารยาทไทย 

2. เป็นการคัดเลือกนักเรียนที่
มีแบบปฏิบัติที่ถูกต้องเป็น
ตัวแทนแข่งขันมารยาท
ไทยและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

3. นักเรียนจ านวน 2,800 คน 
มีองค์ความรู้เรื่องมารยาท
ไทยและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 

ไม่ได้ด าเนินการ 
มีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปใช้ใน
การปรับปรงุพัฒนา

ห้อง 421 
 
 

 
45,800 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 

320 

เน่ืองจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

10. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการ
สอนวิชาสังคม
ศึกษา 
- จัดท าป้าย
นิเทศความรู้
ภูมิศาสตร์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้มีคุณธรรมมจีิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3. เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ความคิดสร้างสรรค์ และได้รับ
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

1. นักเรียน จ านวน 
2,768 คน 

2. นักเรียน ม.4   ม.
5 จ านวน 110 
คน 

3. ครูกลุ่มสาระ
สังคมฯ จ านวน 
20 คน 

1. นักเรียนชัน ม.ต้น  ม.
ปลาย มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมดีข้ึน 

2. นักเรียนชั้น ม.4 –ม.5 มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ฯ 
สาระภูมิศาสตร์ดีข้ึน 

4. นักเรียนชั้น ม.ปลาย
สามารถน าประสบการณ์
ไปใช้ในการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 

1. ผู้เรียนผู้เรียนให้มีความรู้มี
คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2. ผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

4. นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ 
และได้รับประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและ
มาตรฐานสากล 

22,150 0 ไม่ม ี  
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด 
คงเหลื

อ 

11. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสวดมนต์ 
  11.1 กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การสวด

มนต์สรภัญญะ 
     - ค่าอาหารวิทยากร ครูและ

นักเรียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  11.2 จัดค่ายให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียน     

 - ค่าอาหารวิทยากร ครูและ
นักเรียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 

1. เพ่ือพัฒนาตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศต่อไป 

2. เพ่ือให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน มาขยายผล
โดยการเป็นตัวแทนน าสวด
มนต์ประจ าสัปดาห์ทุกวัน
อังคาร 

1. ตัวแทน
นักเรียน 
จ านวน 30 
คน 

2. นักเรียน
โรงเรียน      
ศรียานุสรณ์ 
จ านวน   
2,867 คน 

1. พัฒนาตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศต่อไป 

2. นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
จ านวน 2,867 คน มีองค์
ความรู้เรื่องสวดมนต์และ
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

1. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
จังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศต่อไป 

2. ตัวแทนนักเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน มาขยาย
ผลโดยการเป็นตัวแทน
น าสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ทุกวันอังคาร 

 
 

5,100 
 
 

7,600 

 
 

0 
 
 

7,600 

ไม่มี มฐ.1 
 

12. พัฒนาการผลิตสื่อมัลติมิเดียของผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

- จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ค่าเย็บเล่ม
รายงาน 

1. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การผลิตสื่อมัลติมิเดีย 

2. อบรมเทคนิคการใช้อุปกรณ์
และการเพ่ือผลิตสื่อ
ประเภทมัลติมิเดีย 

. โน๊ตบุ๊ค ครูได้ผลิตสื่อมัลติมิเดียเพ่ือใช้
เป็นสื่อประกอบการสอน 

ได้อุปกรณ์และผลิตสื่อ
ประเภทมัลติมิเดีย 

25,150 150 ไม่มี มฐ.1 
 

รวม 200,000 57.580   
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

1. ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ
การเรียนการสอน 

เพ่ือจัดท าสื่อและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีสื่อจ านวน 8 ชิ้น 
ตลอดปี 2563 

จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

10,000 11  มฐ.1 

2. ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา        มฐ.1 
  2.1  การแข่งขันกีฬา  

     วอลเลย์บอล 
เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาที่มี
ความสามารถพิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลังกาย   
มีสุขภาพแข็งแรง สร้างชื่อเสียง
ให้โรงเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

87,000 -13,090   

  2.2  การแข่งขันกรีฑา เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาที่มี
ความสามารถพิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลังกาย   
มีสุขภาพแข็งแรง สร้างชื่อเสียง
ให้โรงเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

81,000 59,030   

  2.3  การแข่งขัน    
        บาสเกตบอล 

เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาที่มี
ความสามารถพิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลังกาย   
มีสุขภาพแข็งแรง สร้างชื่อเสียง
ให้โรงเรียน 

ไม่มีการ
ด าเนินการ
กิจกรรมน้ี
เน่ืองจากการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ
โควิด 19 

9,000 9,000   
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.4  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพ่ือส่งเสริมนักกีฬา
ที่มีความสามารถ
พิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

บรรลุวัตถุประสงค ์ 18,000 13,800   

  2.5  การแข่งขันกีฬkแฮนด์บอล เพ่ือส่งเสริมนักกีฬา
ที่มีความสามารถ
พิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

บรรลุวัตถุประสงค ์ 24,000 10,500   

  2.6  การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เพ่ือส่งเสริมนักกีฬา
ที่มีความสามารถ
พิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

ไม่ได้แข่งขัน 3,000 3,000 ชมรมฯ ไม่ได้จัดแข่งขัน  

  2.7  จัดจ้างวิทยากร  
(คีตะมวยไทย ทักษะกีฬา
มวยสากล แอโรบิก) 

เพ่ือส่งเสริมนักกีฬา
ที่มีความสามารถ
พิเศษ 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนรักการออกก าลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

บรรลุวัตถุประสงค ์ 18,000 0   
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาและพล
ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

บรรลุวัตถุประสงค ์ - -  มฐ.1 

รวม 250,000 82,251   
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6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

1. ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ
การเรียนการสอน 

มีวัสดุอุปกรณ์ใช้และ
เกิดคงวามสะดวกใน
ส านักงาน 

มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อ
ประโยชน์ใช้สอย  

เพ่ิมศักยภาพใน
การท างานของ
กลุ่มสาระ 

ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนา
ศักยภาพในการท างานด้าน
ศิลปะ 

10,000 -3,240 - มฐ.1 

2. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     
ทัศนศิลป ์

นักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์
ด้านทัศนศิลป์ใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะพ้ืนฐาน
และวิชาเพ่ิมเติม 

อุปกรณ์ ด้าน
ทัศนศิลป์ให้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

มีวัสดุ-อุปกรณ์
ด้านทัศนศิลป์ใช้
ประกอบการ
เรียนการสอนวิชา
ทัศนศิลป์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ครูสามารถพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้าน การ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ 

2. ส่งผลให้นักเรียนเกิด
พัฒนาทักษะความ
ช านาญทางด้านศิลปะ 

30,000 0   
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.2 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
ดนตรีไทย 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีไทย ให้มีสภาพดีพร้อมส าหรับใช้
ประกอบในการเรียน 

2. มีสื่อประกอบการเรียนวิชาศิลปะ
พ้ืนฐานและชุมนุมดนตรีไทยได้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดซื้อวัสอุปกรณ์             
2. จัดซ่อมบ ารุงงาน

ดนตรีไทยให้มีอายุ
การใช้งาน                                                          

 

1.  มีสื่อการเรียนการ
สอน ประกอบในการ
เรียนวิชาศิลปะ
พ้ืนฐานและชุมนุม
ดนตรีไทยได้
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูสามารถพัฒนาศักยภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน การ
เรียนการสอนวิชาดนตรีไทย 

2. ส่งผลให้นักเรียนเกิดพัฒนาทักษะ
ความช านาญทางด้านดนตรีไทย 

 

35,000 9,100   

  2.3 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  
นาฏศิลป ์

นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป ์

วัสดุ-อุปกรณ์ ด้าน
นาฏศิลป์ให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

ครูสามารถพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้าน การ
เรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป ์

 

1. ครูสามารถพัฒนาศักยภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน 
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป ์

2. ส่งผลให้นักเรียนเกิดพัฒนา
ทักษะความช านาญทางด้าน
นาฏศิลป ์

25,000 0   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ดนตรีสากล 

นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนประกอบการ
เรียนวิชาดนตรีสากล 

วัสดุ-อุปกรณ์ 
ด้านดนตรีสากล
ให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

มีวัสดุ-อุปกรณ์ และสื่อ
การเรียนการสอนใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ                       

1. ครูสามารถพัฒนาศักยภาพ
และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้าน การเรียนการ
สอนวิชาดนตรีสากล 

2. ส่งผลให้นักเรียนเกิดพัฒนา
ทักษะความช านาญ
ทางด้านดนตรีสากล 

55,000 3,250   

3. ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ด้านดนตรีไทย 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกด้านดนตรีไทยได้
อย่างถูกต้องตามแบบแผน
มาตรฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเทคนิค
ข้ันสูงสู่ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรีไทย 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 

จ านวนนักเรียน 
30 คน 

นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะเทคนิคการเล่น
ดนตรีไทยที่สูงข้ึน เช่น
บรรเลงเพลงประเภท
เด่ียว(เครื่องดนตรี/ขับ
ร้อง)ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  นักเรียนได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมอจัฉริยภาพด้าน
ดนตรีไทยตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ทุกประการและมีการ
ฝึกทักษะจนเกิดความ
ช านาญสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆ ทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับภาค 

15,000 0  มฐ.1 
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

    ความสามารถด้านดนตรีไทยสู่การ
แข่งขันและการศึกษาในระดับสูง
ต่อๆไป 

4. เพ่ือฝึกประสบการณ์ตรงและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันใน
โอกาสต่างๆ 

5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ สืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

6. เพ่ือเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต ให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

   และบรรเลงเพลงไทย
ประกอบกิจกรรมต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  -  ค่าอาหารครูและ
นักเรียน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

     - -   

4.  ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ด้านนาฏศิลป์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
นาฏศิลป์ให้กับผู้เรียน 

2. เพ่ือส่งเสริมทักษะและความช านาญ
ด้านนาฏศิลป์ให้กับผู้เรียน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะนาฎศิลป์ตามแบบ
แผนมาตรฐานให้สามารถเข้าแข่งขัน
ในโอกาสต่างๆ  

4. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นคุณค่า และ
ภาคภูมิใจศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย 

นักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์จ านวน 
50 คน 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้าน
นาฏศิลป์มากข้ึน 

2. นักเรียนได้รับการซ้อมและ
พัฒนาทักษะความ
ช านาญด้านนาฏศิลป์ 
เพ่ือเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านนาฏศิลป์จน
ได้รับรางวัลระดับเขตและ
ระดับภาค 

1. นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษด้านนาฏศิลป์มากข้ึน 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่า
ร าได้อย่างถูกต้องสวยงาม 

3. นักเรียนเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะจนได้รับรางวัลระดับ
เขตและระดับภาค 

4. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

15,000 15,000  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

 5. เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มี
สุนทรียภาพทางด้าน
นาฏศิลป ์

6. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะจากการเข้าร่วม
การแสดงบนเวทีในกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในและนอก    
สถานศึกษา 
 

    5. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ
ทางด้านนาฏศิลป์ 

6. นักเรียนมีจิตสาธารณะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงบนเวทีภาครัฐ
และเอกชน 

- -   

  -  ค่าอาหารครูและนักเรียน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

5. ส่งเสริม
อัจฉริยภาพ 
ด้านทัศนศิลป์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน
ในด้านทัศนศิลป์ 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคด้าน
ศิลปะสู่การแข่งขันในโอกาสต่างๆ 

3. เพ่ือฝึกประสบการณ์ตรงและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมแล
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต ให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษทางด้าน
ทัศนศิลป์
จ านวน 35 คน 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์มากข้ึน 

2. นักเรียนได้รับการซ้อม
และพัฒนาทักษะความ
ช านาญด้านทัศนศิลป์
เพ่ือเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านทัศนศิลป์
ศิลป์จนได้รับรางวัลระดับ
เขตและระดับภาค 

 

1. นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีการพัฒนาเทคนิค
ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

4. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

5. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะด้านทัศนศิลป์ 

15,000 15,000  มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

 6. เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย   

 
 

  3. นักเรียนมีการ
สร้างสรรค์งาน
ด้านทัศนศิลป์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. นักเรียนร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้
อย่างชื่นชม และเห็น
คุณค่า 

- -   

  -  ค่าอาหารครูและนักเรียน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 

         

รวม 200,000 39,100   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

1. ค่าวัสดุส านักงานและ 
   วัสดุการเรียนการสอน 

       มฐ.1 

1.1 ค่าวัสดุส านักงาน
และวัสดุฝึกงาน 

     คหกรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนด้านทักษะ
อาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ที่เรียนวิชาการงานอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

22,000 2,211   

1.2 ค่าวัสดุส านักงาน
และวัสดุฝึกงาน
ประดิษฐ์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนด้านทักษะ
อาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ที่เรียนวิชาการงานอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

8,000 0   

1.3 ค่าวัสดุส านักงาน
และวัสดุฝึก งาน
ธุรกิจ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนด้านทักษะ
อาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ที่เรียนวิชาการงานอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

8,000 -36   

1.4 .ค่าวัสดุส านักงาน
และวัสดุฝึกงาน
อุตสาหกรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนด้านทักษะ
อาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ที่เรียนวิชาการงานอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

8,000 630   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา 
ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

1.5 ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

    7,800 86   

2. ส่งเสริมอาชีพอิสระ
เพ่ือการมีรายได้
ระหว่างเรียน 
(ตลาดนัดโรงเรียน) 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 

2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้นักเรียน
วิชาการงานอาชีพ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

2.4 เพ่ือส่งเสริมอาชีพอิสระให้
นักเรียน 

2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
การจัด 

นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ทุกคน 

การจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

   มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 

 

 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด 
คงเหลื

อ 
1.5 ค่าวัสดุ

ส านักงาน 
    7,800 7,714   

2. ส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือ
การมีรายได้ระหว่างเรียน 
(ตลาดนัดโรงเรียน) 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะ
อาชีพ 

2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
นักเรียนวิชาการงานอาชีพ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2.4 เพ่ือส่งเสริมอาชีพอิสระให้นักเรียน 
2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด 

นักเรียนโรงเรียน 
ศรียานุสรณ์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ทุกคน 

การจัดการเรียน
การสอน พัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

   มฐ.1 

  2.1 กิจกรรมหน่ึงโรงเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ศึกษาดู
งานการทอเสื่อ บ้าน
ท่าแฉลบ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ของผู้เรียนด้าน
ทักษะอาชีพ 
 

นักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 20 คน 

การจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

5,700 5,700   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 

 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้นักเรียน
วิชาการงานอาชีพ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

2.4 เพ่ือส่งเสริมอาชีพอิสระให้
นักเรียน 

2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
การจัด 

       

  2.2 ตลาดนัดโรงเรียน     3,000 3,000   
  2.3 กิจกรรมการผูกผ้า  

     และการจับจีบผ้า 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะอาชีพ 

 

นักเรียนโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ ท่ีอยู่
ในชุมนุมช่างน่ารัก 
30 คน 

 โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

4,000 4,000   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 
 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา 
ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  2.4 อบรมงานไม้ การท า    
    ป้ายชื่อต้ังโต๊ะ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 
 

 

นักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 30 คน 

 โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

4,000 4,000   

  2.5 ค่ายอาหารสู่งาน 
    อาชีพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 

 

นักเรียนโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 30 คน 

 โครงการไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

9,500 9,500   

รวม 80,000 29,091   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1. ค่าวัสดุส านักงาน และ

วัสดุการเรียนการสอน        
 - ค่าวัสดุส านักงาน 

1. เพ่ือให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
บริหารจัดการระดม                      
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ภายในกลุ่มสาระฯ          
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
มีวัสดุส านักงาน                     
จัดการเรียนการสอน,  
การปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของ                 
กลุ่มสาระฯ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    
มีทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ           
มีวัสดุส านักงาน
เพียงพอ และพร้อม 
ใช้งาน 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
บริหารจัดการวัสดุ
ส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล  

  
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    
มีทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มสาระฯ                           
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มี
วัสดุส านักงาน
เพียงพอ            
จัดการเรียนการสอน,               
การปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มสาระฯ  

20,000 940 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา- การ
ทดสอบ CEFR ม.3 และ ม.6 
(ใช้งบยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
วิชาการ 150,000 ) 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาความสามารถ                       
ทางภาษาอังกฤษ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นักเรียนได้รับ   
การพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้พัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนเข้ารับ                         
การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

2. น าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียน                
การสอน 

- - 1. นักเรียนบางส่วน            
ไม่ต้ังใจท าแบบทดสอบ 

2. นักเรียนไม่เห็น
ความส าคัญในการสอบ 

มฐ.1 
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8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 

       มฐ.1 

3.1 Siyanuson Silent 
Auction 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์เรียนรู้ 
ภาษาและวัฒนธรรม            
ของเจ้าของภาษา 

2. เพ่ือสร้างลักษณะนิสัย
จิตอาสาให้ความ
ช่วยเหลือออกสู่ชุมชน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนชั้น ม. 5
โรงเรียนศรียานุสรณ ์
จ านวน 400 คน 

1. นักเรียนชั้น ม.5   
มีประสบการณ์
เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา    

2 นักเรียนชั้นม.5          
มีลักษณะนิสัย                     
จิตอาสาให้                   
ความช่วยเหลือ
ออก สู่ชุมชน 

1. นักเรียนชั้น ม.5        
มีประสบการณ์เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

2. นักเรียนชั้น ม.5      
ร้อยละ 80 มีลักษณะ
นิสัยจิตอาสา ให้ความ
ช่วยเหลือออก                     
สู่ชุมชน 

3,500 0 นักเรียนต้องการ
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับโครงการ 
Siya Silent Auction 
มากข้ึน 
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล         
3.2 มัคคุเทศน์น้อยสองภาษา 1. เพ่ือสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนน าทักษะสื่อสาร
ทางภาษาใช้แนะน าการ
ท่องเท่ียวในชุมชน
จันทบุรี 

2. สร้างความเข้าใจใน
อาชีพมัคคุเทศก์อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพ่ือฝึกทักษะการ
ท างานเป็นทีม ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนในชุมนุม
มัคคุเทศก์และ
นักเรียนที่สนใจ                   
เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40 คน 
 

1. ผู้เรียนน าทักษะ
สื่อสารทางภาษา          
ใช้แนะน าการ
ท่องเท่ียวในชุมชน
จันทบุรี 

2. ผู้เรียนเข้าใจใน
อาชีพมัคคุเทศก์
อย่างถูกต้อง 

3. ผู้เรียนมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID -19 

16,150 16,150   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
- ค่าอาหารนักเรียน       
ค่าสมนาคุณวิทยากร      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

        

3.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถทาง
ภาษาผ่านการเรียนรู้
ประวัติ และกิจกรรม
วันคริสต์มาส 

2. เพ่ือสร้างทักษะการ 
เรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตก 

 
 
 

นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 
เข้าร่วมกิจกรรม            
วันคริสต์มาส  
 

1. นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมวัน
คริสต์มาสได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพตาม
ทักษะผู้เรียนในยุค 
Thailand 4.0             
ผ่านการเรียนรู้            
จากกิจกรรม    

2. นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
มากข้ึน  

1. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
วันคริสต์มาสได้รับการ
ส่งเสริม และพัฒนา                    
อย่างเต็มศักยภาพผ่าน                
การประกวดบัตรอวยพร 
การจัดป้ายนิเทศ การตอบ
ค าถาม และกิจกรรมต่าง ๆ 
บนเวที 

2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตก 

 

14.500 445   
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 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
- ค่าของรางวัล         

3.4 กิจกรรมวันตรุษจีน 1. เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียน ได้
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวิธี
ปฏิบัติ ความเป็นมา
เก่ียวกับประเพณีตรุษจีน 
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
คนไทย และคนไทยเชื้อ
สายจีนในประเทศไทย           

2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี             

ในวิชาภาษาจีนมากข้ึน 
สามารถน าภาษาจีนไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนชั้นม.1-ม.6
เข้าร่วมกิจกรรม            
วันตรุษจีน  
 

1. นักเรียนน าความรู้
ที่ได้เรียนมาและ
ได้รับมาร่วมตอบ
ค าถามใน
กิจกรรมตรษุจีน 

2. นักเรียนได้รางวัล
จากการตอบ
ค าถามใน
กิจกรรม                       
วันตรุษจีน 

 
 

1. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวัน
ตรุษจีนเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ 
ความเป็นมาเกี่ยวกับ
ประเพณีตรุษจีน 
ความสัมพันธ์ทีดี่ 

ระหว่าง คนไทย และคน
ไทยเชื้อสายจีนใน
ประเทศไทย             

2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดี             

ในวิชาภาษาจีนมากข้ึน 
สามารถน าภาษาจีนไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

5,000 90 1. มีความจ ากัดใน              
ด้านงบประมาณ    
ท าให้การเชิญ     
คณะเชิดสิงโตมา
ร่วมงานแสดง อาจจะ
ไม่ได้แสดงศักยภาพ
ได้อย่างเต็มที่ 

2. ระยะเวลาท่ีจัด
กิจกรรมวันตรุษจีน     
อาจจะสั้นเกินไป
เพราะไม่อยากรบกวน
เวลาเรียนของ
นักเรียน 
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8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
- ค่าของรางวัล      
ค่าเชิดสิงโต 

        

3.5 พัฒนาห้องเรียน
ภาษาจีน 

เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา เพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ ปรับปรุง
ทัศนียภาพให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 นักเรียนห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน  
พึงพอใจในการพัฒนาห้องเรียน
ภาษาจีน 

นักเรียนห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน
พึงพอใจในการพัฒนาห้องเรียน
ภาษาจีน และมีทักษะการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน  

2,500 0 -  

- ค่าป้ายนิเทศ         
3.6 พัฒนาการเรียน

การสอน
ภาษาญ่ีปุ่น 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน  
การสอนภาษาญ่ีปุ่น และการ
ท ากิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ญ่ีปุ่น 

 

นักเรียนที่เลือกเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น, 
นักเรียนแผนการเรียน
ศิลป์ภาษาญ่ีปุ่นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา                   
ตอนปลาย และ 
นักเรียนที่เลือก
กิจกรรมชุมนุม
ภาษาญ่ีปุ่น 

นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่น                          
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์
ภาษาญ่ีปุ่นในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
นักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม
ภาษาญ่ีปุ่น ท ากิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่น                          
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์
ภาษาญ่ีปุ่นในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
นักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม
ภาษาญ่ีปุ่นมีวัสดุอุปกรณ์ท า
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

3,000 3,000   

- ค่าวัสดุอุปกรณ์         
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8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/
ประเด็น
พิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

4. งานวันนิทรรศการญ่ีปุ่น เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ
ทางด้าน              
ภาษาญ่ีปุ่น และเปิด
โอกาสให้นักเรียน
ทั่วไปได้เรียนรู้ภาษา 
และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

ร้อยละ 90 นักเรียน
ได้แสดงความ 
สามารถทางด้าน
ภาษาญ่ีปุ่น และ
นักเรียนทั่วไปได้
เรียนรู้ภาษา และ 
วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

ร้อยละ 80 นักเรียน
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านภาษาญ่ีปุ่น 
และนักเรียนทั่วไปได้
เรียนรู้ภาษาและ 
วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

นักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถ
ทางด้านภาษาญ่ีปุ่น และนักเรียนทั่วไปได้
เรียนรู้สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

32,600 -95 กิจกรรมมี
ค่อนข้างมากท าให้
ระยะเวลาใน                
การจัดงานไม่
เพียงพอ 

มฐ.1 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล 
ค่าป้ายไวนิล 

        

5. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ภาษาญ่ีปุ่น (ต๊กโกวคิ้วป้าย) 

ฝึกฝนนักเรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมแข่งขัน 
ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 
และเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนในโครงการ 
เข้าร่วมการแข่งขัน
ประมาณ ปีละ     
10 ครั้ง 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขัน 

- นักเรียนในโครงการ  เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ญ่ีปุ่นจ านวน 4 ครั้ง 

- นักเรียนในโครงการได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันภาษาญ่ีปุ่นเพชรยอดมงกุฎ 

- นักเรียนในโครงการสอบติดคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบรับ
ตรงปกติ เลือกสอบวิชาความถนัด
ภาษาญ่ีปุ่น (Pat 7.3 สอบได้ 285 คะแนน) 

-  เน่ืองจากปีน้ีเกิด
ปัญหาโรคระบาด
โควิด 19  การ
แข่งขันรายการ
จ านวนมากได้ถูก
ยกเลิกไป 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ค่ายภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักเรียน 
Intensive Course 

1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามความถนัดและความสนใจ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดย
การท ากิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
ร่วมกันในกิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย 
และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 120 คน 

1. ผู้เรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามความ
ถนัดและความสนใจ 

2. ผู้เรียนมีทักษะ ทั้ง 4 
ทักษะร่วมกันในท า
กิจกรรมเด่ียว กิจกรรม
คู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย 
และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 

3. ผู้เรียนมีทัศนคติ ท่ีดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 

เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID -19 

22,750 22,750  มฐ.1 

- ค่าอาหารครูและ
นักเรียน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

        

รวม 120,000 43,280   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
1. งานส านักงาน 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคลอ้งกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1.1 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 

 
1. เพ่ือให้ส ำนักงำนของ

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
ได้ดีวัสดุ-ครุภัณฑ์ใช้ใน
ในส ำนักงำน 

2. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ในกลุ่มบริหำร
งบประมำณและ
บุคลำกรของโรงเรียน   
ศรียำนุสรณ ์

มีวัสดุ-ครภุัณฑ์ 
ส ำนักงำนที่สนับสนุน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มบริหำร
งบประมำณและ
บุคลำกร 

วัสดุ-ครภุัณฑ์    
ที่ใช้ในส ำนักงำน 
ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนอยู่ใน
ระดับดีมำก 

มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ-
ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในส ำนักงำน 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ในงำน
กำรเงิน งำนพัสดุ ฯ และงำน
สำรบรรณ ของโรงเรียน 
เป็นไปตำมโครงกำร และ
วัตถุประสงค์ พร้อมสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
เป็นได้ด้วยดี และมี
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

73,000 -3,774 -ไม่ม ี มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
1. งานส านักงาน (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1.2 ปรับปรุงซ่อมบ ำรุงเครื่อง

อ ำนวยควำมสะดวก 
อุปกรณ์/เครื่องใช้ส ำนักงำน 

  - ค่ำจ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศ 

1. เพ่ือปรับซ่อมเครื่อง 
ปรับอำกำศให้ใชง้ำน   
ได้ดีและคงทนถำวร 

2. เพ่ือให้มีและปรับซ่อม
บ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้สำมำรถใช้งำน 
สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียน กำรสอน และกำร
บริหำรงำนในโรงเรียน 
ได้เป็นอย่ำงดี 

ล้ำงท ำควำมสะอำด 
จ ำนวน 164 เครื่อง 

ให้บรรยำกำศใน   
ชั้นเรียนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นไป
ด้วยดีและท ำให้
เครื่องปรับอำกำศ
สภำพกำรใช้งำนได้ดี
และเป็นกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำตำม
มำตรกำรประหยัด
พลังงำนของโรงเรียน 

มีกำรด ำเนินงำน ล้ำงท ำ
ควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทุกเครื่องภำยในโรงเรียน
ทุกเครื่อง เป็นไปตำม
โครงกำรและวัตถุประสงค์ 
ล้ำงท ำควำมสะอำด
มำกกว่ำปริมำณท่ีขอปรับ
ซ่อมบ ำรุงล้ำงท ำควำม
สะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
จำกจ ำนวน 164 เครื่อง  
เป็นจ ำนวน 256 เครื่อง  
เป็นเงิน (102,400.-บำท) 

100,000 -2,400 1. เงินงบประมำณที่ได้รับไม่
พอในกำรด ำเนินกำร 
เพรำะในกำรล้ำงท ำควำม
สะอำดครั้งน้ีเป็นกำรล้ำง
ตัวเครื่อง ไม่ใช่แค่ล้ำงแผ่น
กรองอย่ำงเดียว 

2. เวลำช่ำงมำซ่อมมีบำงครั้ง
คุยกันเสียงดัง 

3. เวลำช่ำงมำล้ำงท ำควำม
สะอำดอยำกให้ครูที่อยู่ใน
ห้องต่ำงๆช่วยดูแลช่ำง
ที่มำซ่อมล้ำงให้กับงำน
พัสดุด้วยเพรำะงำนงำน
พัสดุไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีดูแล 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
1. งานส านักงาน (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
  - ค่ำจ้ำงปรับซ่อม

เครื่องปรับอำกำศ 
  
 
 
 
 
 
 
 - ค่ำซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับ  กำร

เรียนกำรสอน 

1. เพ่ือปรับซ่อมเครื่อง 
ปรับอำกำศให้ใช้งำนได้
ดีและคงทนถำวร 

2. เพ่ือให้มีและปรับซ่อม
บ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้สำมำรถใช้งำน 
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน และกำร
บริหำรงำนในโรงเรียน 
ได้เป็นอย่ำงดี 

ซ่อมจ ำนวน      
164 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน 125 เครื่อง 

ให้บรรยำกำศในชั้นเรียน
ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นไปด้วยดีและ
ท ำให้เครื่องปรับอำกำศ
สภำพกำรใช้งำนได้ดี
และเป็นกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำตำม
มำตรกำรประหยัด
พลังงำนของโรงเรียน 
-ให้เครื่องใช้ส ำนักงำน
และอุปกรณ์กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนใช้งำนได้
ดีเบื้องต้นก่อน  ถ้ำซ่อม
ไม่ได้จะได้ด ำเนินกำร
หำอุปกรณ์มำทดแทน
ของเก่ำที่ช ำรุด 

- มีกำรด ำเนินงำนจัดซ่อม 
เครื่องปรับอำกำศ ตำมที่
บุคลำกร ในกำรแจ้งซ่อม ทุก
ครั้ง อย่ำงรวดเร็ว และเป็นไป
ตำมโครงกำร อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้
เครื่องปรับอำกำศมีสภำพกำร
ใช้งำนได้ดี และบริกำรครู และ
นักเรียน ให้ใช้งำนได้
เหมือนเดิมทุกครั้ง 

- มีกำรด ำเนินงำนกำร      
จัดซ่อมตำมกำรแจ้งซ่อม 
จำกบุคลำกรในโรงเรียน 
เป็นไปตำมโครงกำร 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 

-13,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,300 

- ไม่มี สำมำรถตำม   
ช่ำงซ่อมมำด ำเนินกำร
ซ่อมได้อย่ำงรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
- กำรซ่อมอุปกรณ์   

จะให้ซ่อมได้เฉพำะ  
ที่ใช้ในส ำนักนักงำน 
ส่วนในห้องเรียนใช้งบ
วิชำกำร เพรำะได้
งบประมำณในกำรจัด
ซ่อมน้อย 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
2. งานนโยบายและแผน 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
2. พัฒนำงำนนโยบำยและ

แผนงำน 
1. เพ่ือให้บุคลำกรในโรงเรียนมี

ส่วนร่วมในกำรก ำหนดงำน/
โครงกำร ที่ควรด ำเนินกำร
ในแผนปฏิบัติรำชกำรของ
โรงเรียนปีงบประมำณ 
2563 

2. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรที่สอดคล้อง และ
ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
โรงเรียน  

3. เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

1. รองผู้อ ำนวยกำร 
ประธำนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่
แผนงำนของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ หัวหน้ำงำน
กำรเงิน และครู
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์

2. คณะกรรมกำร
แผนงำนของโรงเรียน 
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

1. โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2563 ท่ี
เกิดจำกกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรใน
โรงเรียน 

2. บุคลำกรใน
โรงเรียนปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
2563 

 

1. บุคลำกรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนด
งำน/โครงกำร ท่ีควร
ด ำเนินกำรในแผนปฏิบัติ
รำชกำรของโรงเรียน
ปีงบประมำณ 2563 

2. แผนปฏิบัติรำชกำรที่
สอดคล้อง และครอบคลุม
ทุกพันธกิจของโรงเรียน  

3. ผลกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำร เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

15,000 7,025 - มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
3. งานสารบรรณ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3. พัฒนำงำนสำรบรรณ/  
    ศรียำรวมใจลดใช้พลังงำน 

1. เพ่ือให้งำนด้ำนเอกสำร
ของโรงเรียนมีควำม
คล่องตัว เป็นระเบียบ 
สะดวก และรวดเร็ว 

2. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกร่วม
ใจกันในกำรลดใช้
พลังงำนไฟฟ้ำของ
โรงเรียน 

1. บุคลำกรของ
โรงเรียน จ ำนวน 
207 คน 

2. ปริมำณกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ
ของโรงเรียน
ลดลง  

1. เอกสำรรำชกำรมี
กำรจัดเก็บ
ระเบียบ ปลอดภัย 
และเกิดผลดีต่อ
รำชกำร 

2. บุคลำกรของ
โรงเรียนร่วมใจลด
กำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ 

- ร้อยละ 95 ของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเอกสำร
ของโรงเรียน มีควำม
คล่องตัว เป็นระเบียบ 
สะดวก และรวดเร็ว  

- ร้อยละ 66.67 ของกำรใช้
ไฟฟ้ำของโรงเรียนลดลง 

10,000 0 - มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. งานบริหารการเงินและบัญชี 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4. พัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี 1. เพ่ือให้กำรบริหำรงำน

ด้ำนกำรเงินของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ได้
มีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำงำน
กำรเงิน ให้เป็นไปตำม
ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง 

3. เพ่ือเป็นกำรใช้
งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน
เป็นประโยชน์โดย
ประหยัด 

ควบคุมกำรเบิกจ่ำย
ของฝ่ำย/กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ฯลฯ 
ตำมงำน โครงกำร
และแผนปฏิบัติกำร 

มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมโครงกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิด
ประสิทธิผลต่อ
โรงเรียน ในกำรใช้
เงินอย่ำงคุ้มค่ำและ
ประหยัด ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อรำชกำร 

1. กำรบริหำรงำนกำรเงินมี
ประสิทธิภำพ 

2. มีกำรพัฒนำงำนกำรเงิน
เป็นไปตำมระเบียบกำรคลัง 

3. มีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
อย่ำงเป็นประโยชน์ 
ประหยัดและ คุ้มค่ำ 

3,000 1,780 - มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5. พัฒนำงำนด้ำนพัสดุและ  
    สินทรัพย์ 
 

1. เพ่ือให้บุคลำกรได้มี
ควำมรู้ มีทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน 

2. เพ่ือให้งำนพัสดุ และ
สินทรัพย์ของโรงเรียน 
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
ระบบ และมีกำรพัฒนำ
งำนที่ดี อย่ำงต่อเน่ือง 

3. เพ่ือสะดวกในกำร
ให้บริกำรเบิก-จ่ำย งำน
พัสดุและสินทรัพย์ แก่
บุคลำกรของโรงเรียน 

1. ครูและบคุลำกร
ของโรงเรียน 
จ ำนวน 203 คน 

1.ผู้ปฏิบัติงำน มี
ควำมรู้ มีทักษะใน
กำรปฏิบัติงำนและ
ปฏิบัติงำนและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตำม
ระเบียบงำนของ
พัสดุ 

มีกำรด ำเนินงำนในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีงำนพัสดุ 
และสินทรัพย์ ของโรงเรียน
ตำมระเบียบพัสดุฯ โดย
เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  

1,000 1,000 -ไม่ม ี มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร 

ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

1. Intensive         
  - จัดจ้ำงครู

ชำวต่ำงชำติ 
2. คอมพิวเตอร์       
    เช่ำคอมพิวเตอร์ 

(เพ่ิม) บริกำร
อินเตอร์เน็ต / 
อุปกรณ์ไร้สำย
พร้อมเซิฟเวอร์
ควบคุม 

3. กิจกรรม        
จัดค่ำยต่ำง ๆ  
ให้นักเรียน     
จัดแข่งขันกีฬำ
ภำยใน 

นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  ของ
ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ร้อยละ  90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

- - ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร  
    ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

4. กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน   

 - ค่ำใช้จ่ำย 
กิจกรรมลูกเสือ  

   ยุวกำชำด 
- น ำนักเรียนไป

ทัศนศึกษำ                         
- ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม

ชุมนุม 
5. ค่ำสำธำรณูปโภค 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค

ส ำหรับห้องเรียน
ปรับอำกำศ 

6. ค่ำวำรสำร  
 - ค่ำวำรสำร

โรงเรียน 

นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  ของ
ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ร้อยละ  90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

  ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร 
    ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

7. ค่ำคู่มือนักเรียน
และผู้ปกครอง  

  - ค่ำคู่มือนักเรียน
และผู้ปกครอง 

8. ค่ำจ้ำงบุคลำกร 
 - ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่

ปฏิบัติงำนของ
โรงเรียน 

9. MSEP              
   - จัดซื้อสื่อ  ต ำรำ   
     ภำษำอังกฤษ 
   - จ้ำงครูสอนเสริม      
   - จัดค่ำย  
     Campus  Tour          
   - สอบประเมิน 
     ควำมสำมำรถ               

นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน ร้อยละ 90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้
จ่ำยในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

  ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร  
    ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

   - ค่ำใชจ้่ำยน ำ 
     นักเรียนไป 
     ทัศนศึกษำ 
10. ห้องเรียนวิทย์     
   - จัดค่ำยพัฒนำ 
     กระบวนกำร 
    ทำงวิทยำศำสตร์        
  - ศึกษำนอกสถำนที่  
    เสริมประสบกำรณ ์              
  - จัดกิจกรรม 
     เผยแพร่ผลงำน 
     ด้ำนวิชำกำร 

นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  ของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน ร้อยละ 90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้
จ่ำยในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

  ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร

ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

11. EP                    
- จัดค่ำย

ภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักเรียน 
EP 

- ค่ำยภำษำ 
ต่ำงประเทศ               

- สอนเพ่ิมเติมและ
เสริมคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ เป็น
ภำษำอังกฤษ            

- กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชำกำร 
และ MEP/EP 
Open House 

 นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  ของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ร้อยละ  90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

  ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร

ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

- กิจกรรม One   
  Day Trip 
- งำนประกันคุณภำพ 
   กำรศึกษำนักเรียน 
   โครงกำร English  
   Program 
- ปรับปรุงภูมิทศัน์   
  และปรับปรุงห้อง  
  136 เป็น 
  ห้องปฏิบัติกำร 
  คอมพิวเตอร์       
- กำรจัดซื้อสื่อ   
  อุปกรณ์  เอกสำร 
  วิชำกำร 

นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  ของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน ร้อยละ 90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้
จ่ำยในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

  ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. ระดมทรัพยำกรและกำร

ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
เพ่ือจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

 - กำรจัดซ่อมสื่อ   
   วัสดุอุปกรณ์     
   และครุภัณฑ์  

12. ทุนกำรศึกษำ       
  - ทุนกำรศึกษำ 
    ส ำหรับนักเรียน 
    เรียนดี แต่ 
    ขำดแคลน                  

นักเรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  ของ
ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ร้อยละ 90 
 

สำมำรถจัดหำเงินไว้ใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

  ไม่สำมำรถระดม
ทรัพยำกรได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานระบบควบคุมภายใน 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7. พัฒนำระบบควบคุม

ภำยใน 
1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรควบคุม

ภำยในให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือป้องกันหรือลดควำม
ผิดพลำด ควำมเสียหำย กำร
รั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำร
ทุจริต ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินและกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบของ
ฝ่ำยบริหำร 

ผู้บริหำรและคร ู
ทุกคนในโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ ์

ผู้บริหำรและครูทุก
คนเห็นประโยชน์
และควำมจ ำเป็น
ของระบบกำร
ควบคุมภำยในและ
ให้ควำมร่วมมือใน
กำรด ำเนินกิจกรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์มีกำรจัดท ำ
ระบบควบคุมภำยในที่มี
ระบบและประสิทธิภำพ 

3,000 3,000  เน่ืองจำกมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูแบบกำร
จัดท ำระบบควบคุม
ภำยในใหม่จึงท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรจัดท ำ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
                  
8. งานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
8. พัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน   1. เพื่อให้งำน

ตรวจสอบภำยใน ได้
ปฏิบัติงำนอย่ำง
อิสระ  เพื่อลดควำม
เส่ียงในงำนต่ำง ๆ 
ของโรงเรียน  

  2. เพื่อให้งำนกำรเงิน 
และพัสดุ มีควำมถูก
ต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

  3. เพื่อให้บุคลำกร
ภำยในโรงเรียน และ
ภำยนอกได้เข้ำใจ
ระบบกำรปฏิบัติงำน  

มีระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน 
อย่ำงน้อย 1 
ระบบ  ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้ำท่ีใน
โรงเรียน
ก่อให้เกิดควำม
ถูกต้องของงำน
กำรเงิน, งำนพัสดุ 
 

ระบบงำนกำรเงนิ,
งำนพัสดุตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส และ
เป็นระบบ 

 

  1. งำนตรวจสอบภำยใน 
ได้ปฏิบัติงำนอย่ำง
อิสระ  และช่วยลด
ควำมเส่ียงในงำนต่ำง ๆ 
ของโรงเรียน  

  2. งำนกำรเงิน และพัสดุ 
มีควำมถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

  3. บุคลำกรภำยใน
โรงเรียน และภำยนอก
เข้ำใจระบบกำร
ปฏิบัติงำน  

 

- - บุคลำกรที่เป็นผู้
ตรวจสอบบำงคนเพ่ิง
เริ่มปฏิบัติงำน จึงยังขำด
ควำมช ำนำญในกำร
ท ำงำนตรวจสอบภำยใน 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
9. งานโครงการธนาคารโรงเรียน 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9. พัฒนำงำนธนำคำร

โรงเรียน 
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน

และบุคลำกรในโรงเรียน 
รู้จักกำรออมเงินเป็น
ลักษณะนิสัย 

2. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้นักเรียนและบุคลำกร
ในโรงเรียนในกำรฝำก
และกำรถอนเงินกับ
ธนำคำรโรงเรียน 

1. นักเรียนและบุคลำกร
ในโรงเรียนจ ำนวน 
2,782 คน ได้ออมเงิน
กับธนำคำรโรงเรียน 

2. ธนำคำรโรงเรียนได้
อ ำนวยควำมสะดวก
แก่นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
จ ำนวน 2,782 คน ใน
กำรฝำกและถอนเงิน 

1. นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
รู้จักกำรออมเป็น
ลักษณะนิสัย 

2. นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรฝำกและถอน
เงินกับธนำคำร
โรงเรียน 

1. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน รู้จักกำรออม
เงินเป็นลักษณะนิสัย 

2. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับควำม
สะดวกในกำรฝำกและ
กำรถอนเงินกับธนำคำร
โรงเรียน 

3. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนด ำรงชีวิต
ประจ ำวันตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

5,000 5,000 1. บุคลำกรในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีมีคำบ
สอนค่อมเวลำพัก
กลำงวันของนักเรียน
ท ำให้กำรท ำงำน
ล่ำช้ำบ้ำง 

2. ธนำคำรโรงเรียนมี
ช่องรับฝำก-ถอนเงิน
ที่เล็กท ำให้นักเรียน
ที่มำรับบริกำรไม่ได้
ยินเสียงเจ้ำหน้ำท่ี
ธนำคำรเวลำเรียกชื่อ
รับสมุดคืน 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
9. งานโครงการธนาคารโรงเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9. พัฒนำงำนธนำคำรโรงเรียน 3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน

และบุคลำกรใน
โรงเรียนด ำรงชีวิต
ประจ ำวันตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

3. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำรยอด
นักออมดีเด่น 
ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 200 คน  

3. นักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียน
ด ำรงชีวิตตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนเห็น
คุณค่ำและ
ประโยชน์ของ
กำรออมทรัพย์ 

1. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียน รู้จักกำรออม
เงินเป็นลักษณะนิสัย 

2. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับควำม
สะดวกในกำรฝำกและ
กำรถอนเงินกับธนำคำร
โรงเรียน 

3. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนด ำรงชีวิต
ประจ ำวันตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

  1. บุคลำกรในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีมีคำบสอนค่อม
เวลำพักกลำงวันของ
นักเรียนท ำให้กำร
ท ำงำนล่ำช้ำบ้ำง 

2. ธนำคำรโรงเรียนมีช่อง
รับฝำก-ถอนเงินที่เล็ก
ท ำให้นักเรียนที่มำรับ
บริกำรไม่ได้ยินเสียง
เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรเวลำ
เรียกชื่อรับสมุดคืน 

 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
10. งานยานพาหนะ 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
10. ค่ำซ่อมบ ำรุงและ 

ค่ำน้ ำมัน 
ยำนพำหนะ 

 

1. เพ่ือให้กำรใช้ยำนพำหนะ
ของโรงเรียน มีควำม
ปลอดภัยในชีวิต 

2. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนขับ
รถ มีควำมละเอียด ควำม
รอบคอบ ควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้ยำนพำหนะของ
โรงเรียน และได้ปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบ
กำรจรำจร 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนของโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1. รถยนต์โรงเรียน 6 คัน 
และรถจักยำนยนต์      
1 คัน 

1. รถยนต์โรงเรียน และ
รถจักรยำนยนต์ทุกคัน 
มีคุณภำพดี พร้อมใช้
งำนในกำรเดินทำงไป
รำชกำรและมคีวำม
ปลอดภัย 

- มีกำรด ำเนินงำนให้บริกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้
ยำนพำหนะ ส ำหรับครู 
นักเรียน และบุคลำกร ตำม
กำรขอใช้รถยนต์ของโรงเรียน 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียนทุกครัง้ 
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และ
โครงกำร และเดินทำง
ปลอดภัยทุกครั้งในกำร
ให้บริกำร 

- มีกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 
ตำมอำยุกำรใช้งำนและเข้ำ
ศูนย์เพ่ือตรวจสอบสภำพของ
รถยนต์ก่อนให้บริกำรทุกครัง้ 

490,000 178,798 -ไม่ม ี มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
11. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
11. พัฒนำงำน

ติดตำม
ประเมินผล 

1. เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2562  

2. เพ่ือสรุปผลกำรใช้
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำป ี

3. เพ่ือให้ฝ่ำย กลุ่มสำระฯ 
และงำน ได้รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน ปัญหำและ
อุปสรรคของกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

1. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน และครู
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
จ ำนวน 155 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนศรี
ยำนุสรณ์ จ ำนวน 
2,733 คน 

 

1. 
คณะกรรมกำ
รสถำนศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน 
ครูและ
นักเรียน
โรงเรียน          
ศรียำได้มี
ส่วนร่วมใน
กำรรำยงำน 

1. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ครูและ
นักเรียนโรงเรียนศรียำนุสรณ์ มี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน/
โครงกำร และพัฒนำงำนติดตำม
ประเมินผล 

2. ร้อยละ 100 ของฝ่ำย กลุ่มสำระฯ 
และงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

3. ร้อยละ 100 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนได้ตำมก ำหนดเวลำ 

20,000 1,360 ไม่ได้จัดประชุมสัมมนำ
เพ่ือสรุปข้อเสนอแนะ 
และปัญหำที่เกิดข้ึน 
เน่ืองจำกเกิดโรคระบำด 
โควิด 

มฐ. 2 
 

รวม 6,850,000 1,534,825   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
1. งานส านักงาน 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1.1 วัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์

ส ำนักงำนของ
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคลทีส่ำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

1. ส ำนักงำนกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล 
มีเครื่องปริ้นเตอร์
แทนเครื่องที่
ช ำรุด จ ำนวน    
1 เครื่อง 

 

1. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรมีเครื่อง
ปริ้นเตอร์พร้อมใช้
ในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำร 

  ไม่มี มฐ.2 
   - ซื้อวัสดุส ำนักงำน 25,000 -14,855 

  - จัดซื้อธงชำติขนำดใหญ่ 10 ผืน  
4,700 

 
4,700 

  - ค่ำจ้ำงซักเครื่องนอนครูและภำร
โรงเวร 

 
4,320 

 
360 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนำส ำนักงำน   
     กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    1.2.1 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์

 
 
 

7,000 

 
 
 

-7,500 
    1.2.2 จัดท ำสต๊ิกเกอร์ห้อง 15,000 15,000 
    1.2.3 จัดท ำตู่เก็บอุปกรณ์ 
            และเอกสำรส ำนักงำน 

16,945 1,945   

    1.2.4 จัดซื้อจำนรับสัญญำณ 
            ดำวเทียม 

9,400 20   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
2. งานวางแผนอัตราก าลัง 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
2. จัดจ้ำงบุคลำกร 
2.1.1 ค่ำจ้ำงครูอัตรำจ้ำง 1 คน 

 2.1.2 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี 6 คน 
 2.1.3 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี 
         คอมพิวเตอร์ 1 คน 
 2.1.4 ค่ำจ้ำงคนงำน  20 คน 
 2.1.5ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ 3คน 
 2.1.6 ค่ำจ้ำงครูต่ำงชำติ 7 คน 
 2.1.7 ค่ำจ้ำงครูจีน 2 คน 
 

1. มีบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนต่ำง ๆ 
ครบถ้วน 

2. มีบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ด้ำน
ภำษำ ครบถ้วน 

ครูอัตรำจ้ำง 1 คน 
เจ้ำหน้ำท่ี 7 คน 
คนงำน 20 คน 
พนักงำนขับรถ 3 คน 
ครูต่ำงชำติ  7 คน 
ครูจีน 2 คน 

คุณภำพ             
เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ 

 
189,000 
855,600 
189,000 

 
2,205,200 

410,400 
2,549,520 

241,000 

 
-44,100- 
70,385 

900 
 

-248,400 
22,800 
10,800 

108,000 

ไม่ม ี มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3.1 สร้ำงขวัญก ำลังใจ
บุคลำกร 

    - กิจกรรมจัดท ำคู่มือ 
ปฏิบัติงำนประจ ำปี 

1. เพื่อพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

2. เพื่อให้ครูต้ังใจ
ปฏิบัติงำนมีขวัญ
ก ำลังใจท่ีดี 

3. สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่
ครูท่ีต้ังใจปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

4. เพื่อให้ครูเกิดควำมรัก
ในองค์กร และใน
วิชำชีพครู 

1. คู่มือปฏิบัติงำน    
200  เล่ม 

2. ไม่มีกำรจัด
ปฐมนิเทศครู 

-จัดช่อดอกไม้  
10  ช่อ 

3. ประชุม อบรม 
สัมมนำ คนละ
ไม่ต่ ำกว่ำ  20 
ช่ัวโมง      

1. ครูมีขวัญก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
ท่ีดีขี้นและเกิด
ควำมรัdสำมัคคี
ในองค์กรมำกขึ้น 

2. ครูได้รับควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ
มำกยิ่งขึ้น 

 

เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 
ท่ีไม่มีกำรไปทัศน
ศึกษำ เนื่องจำกติดส
ถำณกำรณ์โควิท 19 

9,000 
 

6,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 

150,000 

0 
 

6,000 
 
 
 
 

-32,999 
 
 

150,000 

ไม่มี มฐ.2 
 

    - กิจกรรมปฐมนิเทศ    
      ครูใหม ่
    - กิจกรรมจัดช่อดอกไม้  
      แสดงควำมยินดี 
      ให้ก ำลังใจ 
    - กิจกรรมจัดงำนปีใหม่ 
3.2 พัฒนำบุคลำกร  
   - กิจกรรมอบรม 

ประชุม สัมมนำ 

 - กิจกรรมศึกษำดูงำน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

3.3 กิจกรรมกตัญุตำ 
     ศรียำจำรย์ 
     - จัดท ำป้ำยบนเวที  

หอประชุมและ
เวที ใหญ่ 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ให้กับครูในโรงเรียนและครูท่ี
เกษียณอำยุ 

ครูทุกคน และครู
ท่ีเกษียณอำยุ
รำชกำรและแขก
ผู้มีเกียรติ 

ครูโรงเรียน            
ศรียำนุสรณ์ 
เกิดควำมรัก
สำมัคคีมำกขึ้น 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 4,000 4,000 ไม่มี  

4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4. กำรส่งเสริมวินัยและ

กำรรักษำวินัยของครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

เพื่อให้บุคลำกร ได้รับควำม
รับควำมรู้ด้ำนงำนวินัยและ
กำรรักษำวินัยของทำง
รำชกำรและเข้ำใจตรงกัน 
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกคน 

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ใน
โรงเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนตำม
ระเบียบวินัยของ
ทำงรำชกำร 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ -----    
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                

5. งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมนอกหลักสูตร) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5. กิจกรรมนอกหลักสูตร 

   5.1 กิจกรรมวันที่ 5 ธันวำคม 2562, 
วันคล้ำยวันพระ-รำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และ
วันสถำปนำ 

   5.2 วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จ 
พระนำงเจ้ำสุทิดำ  พัชรสุธำพิมล
ลักษณพระบรมรำชินี 

  5.3 กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวัน
เข้ำพรรษำ 

  5.4 กิจกรรมวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
  5.5 กิจกรรมวันพิเศษอื่นๆ 
     1. วันคล้ำยวันสวรรคต  พระนำงเจ้ำ

ร ำไพพรรณ ี
     2. วันคล้ำยวันสวรรคต ร.7 

1. เพ่ือให้นักเรียนครู
และบุคลำกรของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
เข้ำร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนเป็นอย่ำงดี 

2. เพ่ือให้นักเรียน ครู
และบุคลำกรของ
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญควำม
จ ำเป็นที่ต้องเข้ำร่วม
กิจกรรมกับชุมชน 

นักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์ 

1.ด ำเนินกิจกรรมและ
เข้ำร่วมกิจกรรมได้
อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 

2.จัดบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆได้
อย่ำงเหมำะสมจน
เป็นที่ยอมรับของ
สถำบันและองค์กร
ต่ำง ๆ 

1. นักเรียนครูและบุคลำกร
ของโรงเรียนศรียำนุสรณ์
เข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชน
เป็นอย่ำงดี 

2. นักเรียน ครูและบุคลำกร
ของโรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ควำมจ ำเป็นที่ต้องเข้ำร่วม
กิจกรรมกับชุมชน 

50,000 
 
 

 
 

 
10,000 

 
 

30,000 
 
 

15,000 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                

5. งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ต่อ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
 3. วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
     สมเด็จพระศรีพัชรินทรำฯ 
 4. วันปิยะมหำรำช 
 5. วันลอยกระทง 
 6. วันสมเด็จพระนเรศวร 
 7. วันพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ 
 8. วันสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 
     มหำรำช 
 9. วันที่ระลึกมหำเจษฎำบดินทร์ 
10. วันจักรี 
11. วันรพี 
12. วันก่อต้ังโรงเรียน  
13. กิจกรรมที่หน่วยงำนภำย 
     นอกขอควำมร่วมมือ 

    - -  มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6. สำยสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน 
6.1 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6  
6.2 ประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

เครือข่ำย 
 6.3 เย่ียมบ้ำนนักเรียน 
 6.4 ค่ำคัดกรองนักเรียน SDQ 
 6.5 จัดท ำคู่มือผู้ปกครองนักเรียน 

ปี 2563 
 6.6 ชื้อกระเป๋ำแฟ้มครูประจ ำชั้น 
 6.7 สรุปรำยงำนประจ ำปี 

- เพ่ือให้ผู้ปกครองและครู
ที่ปรึกษำได้มีโอกำสได้
รู้จักร่วมมือกันและกันใน
กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและแก้ปัญหำ
ของนักเรียนทั้งด้ำนกำร
เรียนและพฤติกรรม ได้
อย่ำงเหมำะสม 

- เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทรำบ
พฤติกรรมทั้งทำงด้ำน
กำรเรียน และด้ำน
พฤติกรรม ในช่วงเวลำท่ี
อยู่ในโรงเรียน 

- เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมกำร
เครือข่ำยผู้ปกครอง 
ระดับห้องเรียน 

ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์    
ทุกคน 

- ผู้ปกครองทุกคน
ร่วมมือกับทำง
โรงเรียนในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนทุกคนได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลือ 
ส่งเสริม เต็มตำม
ศักยภำพ 

- ภำคเรียนที่ 1/2563
ผู้ปกครองให้ควำม
ร่วมมือร้อยละ 92.60 

- ภำคเรียนที่ 1/2563
ผู้ปกครองระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2, 3, 5 
และ6 ให้ควำมร่วมมือ
ร้อยละ 93.57 

 
 

68,500 
68,500 

- 
- 

3,875 
2,000 

 
 

6,620 
39,875 

- 
- 

3,875 
2,000 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 
ไม่ได้ด ำเนินกำร 
เน่ืองจำกติดปัญหำ
สถำนกำรณ์โควิด 19 

มฐ.1 
มฐ. 3 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.1 งำนวันเยำวชนแห่งชำติ  

ปี 2563 
1. จัดกิจกรรมวันเยำวชนได้ 
2. จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน

ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
เยำวชนดีเด่น 

3. คณะกรรมกำรนักเรียนฝึก
กำรท ำงำนเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภำพ 

2,751 คน นักเรียนเข้ำใจบทบำท
หน้ำท่ีของเยำวชนที่ดี 
สำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง
เหมำะสม 

1. ร่วมจัดกิจกรรมวัน
เยำวชนแห่งชำติ ปี 2563
กับสภำเด็กและเยำวชน
จันทบุรี ท่ีลำนขนถ่ำย
สินค้ำของ อบจ.จันทบุรี 
วันที ่26 กันยำยน 2563  

2. ไม่ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ
นักเรียนที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นเยำวชน
ดีเด่น 

3. คณะกรรมกำรนักเรียนได้
ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภำพ ตำม
วัตถุประสงค์ 

1,000 1,000 จำกสถำนกำรณ์ที่ไม่
ปกติ กำรเกิดโรคระบำด 
ท ำให้กำรคัดเลือก
เยำวชนดีเด่น ไม่
สำมำรถกระท ำได้ จึง
ไม่ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ
นักเรียน 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.2 กำรเลือกต้ังกรรมกำร

นักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 
1. ได้คณะกรรมกำรนักเรียนปี

กำรศึกษำ 2563 ท่ีมำจำก
กำรเลือกต้ัง 

2. จัดกิจกรรมรณรงค์กำร
เลือกต้ังตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 

3. น ำหลักธรรมำภิบำล และ
วงจรคุณภำพ PDCA มำใช้
ในกำรด ำเนินงำน 

4. คณะกรรมกำรนักเรียนได้
ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภำพ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีค่ำนิยมหลัก 12 
ประกำร และใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2,728 คน  1. ได้คณะกรรมกำรนักเรียนปี
กำรศึกษำ 2563 ท่ีมำจำก
กำรเลือกต้ัง 

2. จัดกิจกรรมรณรงค์กำร
เลือกต้ังตำมระบอบ
ประชำธิปไตย ได้ 

3. น ำหลักธรรมำภิบำล และ
วงจรคุณภำพ PDCA มำใช้
ในกำรด ำเนินงำน ได้ 

4. คณะกรรมกำรนักเรียนได้ฝึก
กำรท ำงำนเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภำพ  

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีค่ำนิยมหลัก 12 
ประกำร และใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1,000 13 1. นักเรียนบำงส่วนไม่ใช้
สิทธ์ิเลือกต้ัง จ ำนวน
ร้อยละ 12.72  
(จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 2,428 คน  
ไม่มำใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
จ ำนวน 347 คน)  

 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.3 จัดซื้อปลอกแขนของ

คณะกรรมกำรสภำ
นักเรียน 

1. จัดซื้อปลอกแขนสัญลักษณ์ 
2. คณะกรรมกำรนักเรียนมี

ควำมภำคภูมิใจในกำร
ท ำงำน 

20 อัน - นักเรียนภำคภูมิใจ
ในกำรท ำงำน 
สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

1. จัดซื้อปลอกแขน
สัญลักษณ์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมกำรนักเรียนมี
ควำมภำคภูมิใจในกำร
ท ำงำน 

4,000  0 ไม่ม ี มฐ.1 

7.4 พิธีไหว้ครู ปีกำรศึกษำ  
2563 

1. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
จัดพิธีไหว้ครูได้ 

2. นักเรียนทุกคนร่วมมือกันจัด
พำนไหว้ครู  กระเช้ำผลไม้
ถวำยพระ และเขียน
ข้อควำมเทิดพระคุณคร ู

3. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
น ำหลักธรรมำภิบำล และ
วงจรคุณภำพ PDCA มำใช้
ในกำรท ำงำน 

2,751 คน 1. นักเรียนทุกคนได้
แสดงควำมกตัญญู
ต่อคุณครูอย่ำง
พร้อมเพรียง 

2. คณะกรรมกำรสภำ
นักเรียน  เข้มแข็ง  
มีประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนเป็นทีม 

 

ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 45,000 4,500 สถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
เน่ืองจำกภำวะโรค
ระบำด ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.5 ตักบำตรวันข้ึนปีใหม่ 

2563 
1. จัดพิธีท ำบุญตักบำตรอำหำรแห้ง

พระสงฆ์  100 รูป 
2. นักเรียนทุกห้อง  ทุกคน  ร่วมพิธี

ตักบำตรอย่ำงพร้อมเพรียงกัน 
พร้อมด้วยคุณครูทุกคน 

3. คณะกรรมกำรนักเรียนฝึกกำร
ท ำงำนเป็นทีม โดยใช้หลักธรรมำภิ
บำล วงจรคุณภำพ PDCA และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2,751 คน 1. นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม ได้สร้ำง
ทำนบำรมี รู้จัก
กำรให้ กำร
เสียสละ มีจิต
อำสำ 

2. คณะกรรมกำร
สภำนักเรียน 
ชมรมเด็กดีศรียำ
นุสรณ์ เป็น
องค์กรนักเรียนที่
เข้มแข็ง 

1. จัดพิธีท ำบุญตักบำตร
อำหำรแห้งพระสงฆ์ 100 รูป 
ได้ตำมวัตถุประสงค ์

2. นักเรียนทุกห้อง ทุกคน ร่วม
พิธีตักบำตรอย่ำงพร้อมเพรียง
กัน พร้อมด้วยคุณครูทุกคน 

3. คณะกรรมกำรนักเรียนได้ฝึก
กำรท ำงำนเป็นทีม โดยใช้
หลักธรรมำภิบำล วงจร
คุณภำพ PDCA และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 

7,200 0 ไม่มีปัญหำอุปสรรค มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.6 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
กำรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำม
กฎ ระเบียบ ข้อตกลงต่ำง 
ๆ ของโรงเรียน 

2. คณะกรรมกำรนักเรียนจัด
งำนปฐมนิเทศนักเรียนชั้น 
ม.1 และ  ม.4 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. คณะกรรมกำรนักเรียนมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
เป็นทีม โดยน ำหลักธรรมำภิ
บำล หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทำงของวงจรคุณภำพ 
PDCA มำใช้ในกำรท ำงำน 

1,025 คน 1. นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนท่ีดี 
เมื่อเข้ำมำเรียนในโรงเรียน 

2. คณะกรรมกำรสภำ
นักเรียนเป็นองค์กรท่ี
เข้มแข็ง  มีประสบกำรณ์
ตรง ได้ท ำงำนเป็นทีม 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

34,000 34,000 สถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
เน่ืองจำกภำวะโรค
ระบำด ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 6 1. จัดงำนมอบประกำศนียบัตร 

และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน 
ชั้น ม.6 

2. ครูทุกคนร่วมแสดงควำม
ยินดี แก่นักเรียนที่จบ
กำรศึกษำ 

3. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม โดย
น ำหลักธรรมำภิบำล วงจร
คุณภำพ PDCA และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงมำใช้ 

615 คน 1. นักเรียนชั้น ม.6  
มีขวัญก ำลังใจ 
และมีควำมรัก
สถำบันมำกข้ึน 

2. คณะกรรมกำร
สภำนักเรียนรู้กำร
ท ำงำนเป็นทีม มี
ควำมเข้มแข็งมำก
ข้ึน 

 

ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 35,400 35,400 สถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
เน่ืองจำกภำวะโรค
ระบำด ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.8 ค่ำยพัฒนำคุณภำพ

คณะกรรมกำร
นักเรียนและขยำย
เครือข่ำยจิตอำสำ   
ศรียำนุสรณ ์

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
หลักธรรมภิบำล 

2. มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

3. ได้พัฒนำตนเองและทรำบ
บทบำทหน้ำท่ีในกำรเป็นผู้น ำ
นักเรียน 

4. ได้ฝึกกำรน ำหลักธรรมำภิบำล
มำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน
อย่ำงเป็นระบบ 

5. ได้น ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนทุก
ข้ันตอน 

140 คน 1. นักเรียนมีกำรพัฒนำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมวิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
โรงเรียน 

2. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับหลักธรรมำภิบำล
และทรำบบทบำทหน้ำท่ีของ
กำรเป็นผู้น ำท่ีดี 

3. นักเรียนสำมำรถท ำงำนเป็น
ทีม  น ำหลักธรรมำภิบำล
และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
งำนได้อย่ำงเป็นระบบ 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

50,000 50,000 สถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
เน่ืองจำกภำวะโรค
ระบำด ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.9 เล่มน้ีพ่ีให้น้อง 1. จัดหำอุปกรณ์กำรเรียน

พ้ืนฐำน  อุปกรณ์กีฬำ น ำไป
มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนที่
ขำดแคลนในจังหวัดจันทบุรี  
โดยควำมร่วมมือของนักเรียน
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์

2. ชวนน้อง ๆ ร่วมกันพัฒนำ ใน
ด้ำนปรับภูมิทัศน์ ของ
โรงเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้น้อง ๆ 
น ำควำมดีสำกล 5 ประกำร 
มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

4. จัดกิจกรรมนันทนำกำร กีฬำ
พ้ืนบ้ำน ส่งเสริมควำมสำมัคคี
ของหมู่คณะ และรักษำไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงำม 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำ ใน
โรงเรียนที่เป็น
เป้ำหมำย ภำยใน
จังหวัดจันทบุรี 

1. คณะกรรมกำร
สภำนักเรียนมี
ศักยภำพในกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำรจิตอำสำ 

2. นักเรียนโรงเรียน
เป้ำหมำย มีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ ท่ีดี
จำกรุ่นพ่ี และมี
แรงบันดำลใจ    
ในกำรเรียน    
กำรด ำรงชีวิต เพ่ือ
เป็นเยำวชนที่ดี 

ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ - - สถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
เน่ืองจำกภำวะโรค
ระบำด ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.10 ศึกษำดูงำนของ

คณะกรรมกำรสภำ 
1. เพ่ือน ำคณะกรรมกำร

สภำนักเรียนไปศึกษำดู
งำนเก่ียวกับสภำ
นักเรียน ที่โรงเรียน
สมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร หรือ 
โรงเรียนที่มีผลงำนดีเด่น
ด้ำนสภำนักเรียน 

2. เพ่ือให้คณะกรรมกำร
นักเรียนได้เห็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำศักยภำพ
ตนเอง 

80 คน นักเรียนภำคภูมิใจในกำร
ท ำงำน สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 42,960 42,960 สถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
เน่ืองจำกภำวะโรค
ระบำด ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
8. งานรักษาความปลอดภัย 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
8. ปรับปรุงควำมปลอดภัย

และจรำจรในโรงเรียน 
 1) ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

- เพ่ือติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิดและอุปกรณ์เสริม 
ภำยในบริเวณโรงเรียน 

- โรงเรียนมีกล้อง
วงจรปิดท่ีสำมำรถ
แสดงภำพภำยใน
ห้องเรียน ห้องพัก
ครู หรือบริเวณ
โรงเรียนท่ีเป็นจุด
เส่ียง รวม 16 จุด 

- โรงเรียนมีระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยท่ีคลอบ
คลุมในจุดเส่ียงหรือจุด
ท่ีมักเกิดเหตุอันก่อ
ควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของโรงเรียน 
บุคลำกรและนักเรียน 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

110,000.- 4,500 - มฐ. 2 
 

    2) ปรับปรุงและซ่อมบ ำรุง
ระบบกล้องวงจรปิด 

- เพื่อปรับปรุงและซ่อม
บ ำรุงระบบกล้องวงจร
ปิดและอุปกรณ์เสริม
ภำยในบริเวณโรงเรียน 

- กล้องวงจรปิดใน
งำนบริหำรงำน
บุคคล จ ำนวน  
64 ชุด สำมำรถใช้
งำนได้ร้อยละ 
100 

- กล้องวงจรปิดในงำน
บริหำรงำนบุคคล 
จ ำนวน 64 ชุด 
สำมำรถใช้งำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ  

- จัดซื้อและจัดจ้ำง
ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ทดแทนตัวกล้อง
เดิมที่ช ำรุด 

50,000.- 9,000 - มฐ. 2  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
8. งานรักษาความปลอดภัย (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

  3) ปรับปรุงจรำจรใน
โรงเรียน 

- เพื่อพัฒนำ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ทดแทนวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องหมำย
จรำจรภำยในโรงเรียน 

- เพื่อจัดท ำสต๊ิกเกอร์
สัญลักษณ์ควบคุม
ระบบกำรเข้ำออกของ
รถยนต์และ
จักรยำนยนต์ใน
โรงเรียน 

 
 
 
 

- โรงเรียนมีอุปกรณ์ 
สัญลักษณ์และ
เครื่องหมำยจรำจร
ภำยในโรงเรียนให้
สำมำรถใช้งำนได้ 

- รถยนต์ของ
บุคลำกร 
รถจักรยำนยนต์
ของนักเรียนมี
สต๊ิกเกอร์
สัญลักษณ์ในกำร
ควบคุมกำรผ่ำน
เข้ำออกโรงเรียน 

- โรงเรียนมี
เครื่องหมำยและ
สัญลักษณ์กำรจรำจร
ภำยในโรงเรียนท่ี
ส่ือสำรกับบุคลำกร
ภำยในและผู้มำติดต่อ
รำชกำรได้ 

- โรงเรียนมีกำรควบคุม
กำรผ่ำนเข้ำออก
โรงเรียนของรถยนต์
และรถจักยำนยนต์
ของบุคลำกรและผู้มำ
ติดต่อรำชกำรอย่ำง
เป็นระบบ 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

17,000.- -135,735 - มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
9. งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

9.1 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   -  รณรงค์วันงดสูบบุหรีโ่ลก 
   -  รณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพ

ติดสำกล 
   -  กิจกรรมงดเหล้ำ

เข้ำพรรษำ 
   -  จัดส ำรวจนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงและ
ตรวจหำสำรเสพติดใน
ปัสสำวะ โดยครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

1.  ให้ควำมรู้แก่นักเรียน
เรื่องโทษ และพิษภัย
ของยำเสพติด 

2. ท ำกำรรณรงค์ทุก
รูปแบบเพ่ือต่อต้ำน  
ยำเสพติด 

3. หำวิธีกำรส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนหันมำ
เล่น  กีฬำ  ดนตรี  
และศิลปะ 

4. ปฏิบัติตำมนโยบำยของ
รัฐบำลเก่ียวกับกำร
ป้องกันยำเสพติด 

1. นักเรียนจ ำนวน    ทั้ง 6 
ระดับ มีควำมรู้เก่ียวกับ
โทษภัยและกฎหมำยยำ
เสพติด 

 2. นักเรียนทุกคนให้ควำม
ร่วมมือในกำรรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด 

3.นักเรียนทุกคน 
  ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

โดยกำรเล่นกีฬำ ดนตรี  
และศิลปะ 
4. นักเรียนทุกคนให้ควำมร่วม 

มือป้องกันยำเสพติด 

1. นักเรียน ท้ัง 6 ระดับ 
มีควำมรู้เก่ียวกับพิษภัย
ยำเสพติดรวมทั้งโทษ
ทำงกฎหมำยยำเสพติด 

2. นักเรียนทั้ง 6 ระดับ  
ร่วมมือในกำรรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด 

3. นักเรียนทั้งหมดหันมำ
เล่นกีฬำ ดนตรี และ
ศิลปะ เมื่อมีเวลำว่ำง 

4. นักเรียนปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรป้องกันยำ
เสพติดของโรงเรียน
และรัฐบำล 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

 มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
9. งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9.2 สัปดำห์รณรงค์ต่อต้ำน         

โรคเอดส์  เน่ืองในวัน
เอดส์โลก 

1. เพ่ือสอนให้นักเรียนทุกคน 
เข้ำใจถึงผลเสียของกำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

2. สร้ำงควำมตระหนักใน
คุณค่ำและควำมส ำคัญของ
กำรรักนวลสงวนตัว และ
กำรมีพฤติกรรมทำงเพศที่
ถูกต้อง 

3. ฝึกฝนทักษะต่ำงๆ ที่จ ำเป็น
ต่อวัยรุ่นเช่น กำรวำงตัว 
กำรคบเพ่ือนทักษะกำร
ปฏิเสธและกำรป้องกัน
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
โดยเฉพำะเอดส์  

- นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำ
ตอนต้นและตอน
ปลำยทุกคน ได้รับ
ควำมรู้และ
แนวทำงปฏิบัติใน
เรื่องเพศที่ถูกต้อง 

 

- ลดปัญหำ
พฤติกรรมทำงเพศ 
ที่ไม่เหมำะสมของ
นักเรียนและปรับ
พฤติกรรมไปใน
ทิศทำงที่ถูกต้อง 
และป้องกันโรค
เอดส์ได้ 
 

1. นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
ครบทุกคน 

2.  นักเรียนมีควำมรู้ทัศนคติ
และกำรปฏิบัติในเรื่อง
เพศในทิศทำงที่ถูกต้อง
เหมำะสม 

3. นักเรียนมีควำมพึงพอใจ
ในกิจกรรมที่จัด 

 

5,000.- 10 - มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
9. งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9.3 สถำนศึกษำสีขำว 
    - กิจกรรม  
    TO BE NUMBER ONE 

 

1. เพ่ือลดปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติดและอบำยมุข
ในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ 

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
กำรด ำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
อบำยมุขนอกสถำนศึกษำให้
มีควำมเข้มแข็งและย่ังยืน 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
สถำนศึกษำในกำรน ำไป
พัฒนำและสร้ำงระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด อบำยมุข ปัจจัยเสี่ยง
รอบสถำนศึกษำในทุกพ้ืนที่ 

1. คณะกรรมกำร
ห้องเรียนสีขำว  
ของโรงเรียน    
ศรียำนุสรณ์ 
100% 

2. นักเรียนห่ำงไกล
ยำเสพติดและ
กำรทะเลำะ
วิวำท 100% 

 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนศรี
ยำนุสรณ์ มีจิต
สำธำรณะ รู้จัก
เสียสละ มีภำวะ
ควำมเป็นผู้น ำและ
ผู้ตำมท่ีดี 

2. โรงเรียนเป็น
สถำนศึกษำท่ีปลอด
จำกยำเสพติด  
และเหตุทะเลำะ
วิวำท 

 

สถำนศึกษำสีขำวปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุข 
กิจกรรม to be 
number- one 

20,000.- 
 
 
 

17,600  มฐ.1  
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
10.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
10.1 ค่ำยพัฒนำเยำวชน

ต้นแบบด้ำนศีลธรรม 
1. จัดโครงกำรค่ำยพัฒนำ

เยำวชนต้นแบบด้ำน
ศีลธรรมได้ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กำร
ใช้ชีวิตในกำรอยู่ค่ำย 
ภำยใต้ควำมมีวินัย  
เคำรพ อดทน 

3. นักเรียนน ำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เรื่องควำมดี
พ้ืนฐำนสำกล 5 
ประกำร ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภำวะผู้น ำ  ผู้ตำมท่ีดี 
ผ่ำนบทฝึกของ 5 ห้อง
ชีวิต เนรมิตนิสัย 

 - นักเรียนชั้น ม.1 
จ ำนวน 375 คน 

- คณะกรรมกำรสภำ
นักเรียนและ
อำสำสมัครพ่ีเลี้ยง 
จ ำนวน 125 คน 

- พระวิทยำกร 5 รูป 
และคณะวิทยำกร 
20 คน 

- ครู 40 คน 

- นักเรียนมีกำรพัฒนำ
ระดับคุณธรรม  
จริยธรรม  ด้ำนวินัย  
เคำรพ  อดทน 

- นักเรียนแกนน ำ
สำมำรถท ำงำนเป็นทีม  
และเป็นต้นแบบเด็ก
เก่งและดี ตำมวิถี
วัฒนธรรมชำวพุทธ  
หลักของควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร  และ 
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย 

ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

189,000 189,000 เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์ไม่
ปกติ เกิดภำวะโรค
ระบำด ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
.................................................................................................................. 

10. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกบั

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

10.2.ค่ำยส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
นักเรียนชั้น ม.4 

1. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน 
มีหลักของศีล สมำธิ ปัญญำ 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณใ์นกำร
ด ำเนินชีวิต ในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่ำงกัลยำณมิตร 

3. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนคุณธรรม 
มีควำมอดทนอดกลั้นในกำรด ำเนิน
ชีวิต  

1. นักเรียน ม.4 จ ำนวน 
750 คน 

2. นักเรียนพ่ีเลี้ยง
จ ำนวน 60 คน 

3. ครู จ ำนวน 100 คน 
 

นักเรียนที่ผ่ำนค่ำย
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สำมำรถ
น ำหลักธรรมข้ัน
พ้ืนฐำนไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมี
ควำมสุข 

ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 330,900 329,700 เปลี่ยนแปลง
งบประมำณเป็น
โครงกำรอบรมรม
คุณธรรม จริยธรรม
ส ำหรับนักเรียน 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์
โรคระบำด ไวรัส             
โควิด-19 

มฐ.1 
มฐ.2 

 

10.3.อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สวดมนต์ประจ ำ
สัปดำห์ 

1. เพ่ือเป็นกำรฝึกเยำวชนให้ด ำเนิน
ชีวิตด้วยหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำ 

2. เพ่ืออบรมระเบียบวินัยให้เยำวชน
ด ำเนินไปอย่ำงถูกต้องด้วย
หลักธรรม 

3. เพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรแก้ไขปัญหำ
พฤติกรรมด้วยหลักคุณธรรม 

นักเรียนโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ จ ำนวน 2,768 
คน 
 
 

นักเรียนโรงเรียน  
ศรียำนุสรณ์ ร้อยละ 
90  ด ำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมด้วยรำกฐำน
ตำมหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำและ
ศำสนำท่ีตนนับถือ
อย่ำงสันติสุข 

1. นักเรียนสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตด้วยหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำ 

2. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัยให้เยำวชนด ำเนินไป
อย่ำงถูกต้องด้วยหลักธรรม 

3. นักเรียนมีทักษะในกำร
แก้ไขปัญหำพฤติกรรมด้วย
หลักคุณธรรม 

  ไม่ม ี มฐ.1 
มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
10.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
10.4 สำนสัมพันธ์ บ้ำน วัด 

โรงเรียน 
    1) กิจกรรมวัดคู่พัฒนำด้ำน

ศีลธรรม 

1.จัดกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 

2.จัดกิจกรรมให้นักเรียน
พัฒนำตนเอง  เป็นไป
ตำมหลักควำมดีพ้ืนฐำน
สำกล 5 ประกำร 

- นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ ์ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร
จ ำนวน 2,751 คน 

- นักเรียนทุกคนส่ง
สมุดบันทึกควำมดี 

- นักเรียนมีกำรพัฒนำ
ระดับคุณธรรมจริยธรรม  
ด้ำนวินัย  เคำรพ อดทน 

- นักเรียนแกนน ำสำมำรถ
ท ำงำนเป็นทีม  และเป็น
ต้นแบบเด็กเก่งและดี 
ตำมวิถีวัฒนธรรม 

1.จัดกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 

2.จัดกิจกรรมให้นักเรียน
พัฒนำตนเอง  เป็นไป
ตำมหลักควำมดี
พ้ืนฐำนสำกล 5 
ประกำร 

0  ไม่ม ี มฐ.1 

  2) จัดสอบตอบปัญหำธรรม
ทำงก้ำวหน้ำ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ร่วมโครงกำรสอบตอบ
ปัญหำธรรมะ ทำง
ก้ำวหน้ำ ต้ังแต่รอบ
คัดเลือก ระดับภำค 
ชำติ 

นักเรียนจ ำนวน 
2,751 คน 

 

นักเรียนสอบผ่ำนรอบ
คัดเลือกจ ำนวน 524 คน 

มีนักเรียนเข้ำร่วมสอบ
ระดับชำติ และได้รำงวัล
ชนะเลิศระดับภำค 

0  ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
10.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
  3) กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี 1. นักเรียนจัดกิจกรรม

ทอดกฐินสำมัคคีที่วัดใน
ชนบท 

2. นักเรียนได้ร่วมกัน
ท ำงำนเป็นทีม ตำม
แนวทำงของวงจร
คุณภำพ 

3. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงำน องค์กร
ภำยนอก ตลอดจน
ชุมชนในชนบท 

นักเรียนจ ำนวน 
2,751 คน 
 

- นักเรียนได้ปัจจัย
เพ่ือน ำไปถวำยวัด
ในชนบท ได้ตำม
เป้ำหมำย 

- นักเรียนมีควำมรู้ 
ทักษะในกำรท ำงำน
ร่วมกับชุมชนได้ 

- นักเรียนมีควำม
สำมัคคีกัน 

1. นักเรียนจัดกิจกรรมทอดกฐิน
สำมัคคีที่วัดในชนบท 

2. นักเรียนได้ร่วมกันท ำงำนเป็นทีม 
ตำมแนวทำงของวงจรคุณภำพ 

3. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงำน องค์กรภำยนอก 
ตลอดจนชุมชนในชนบท 

0  ไม่ม ี มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
.................................................................................................................. 

10. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
10.5. คนดีศรียำนุสรณ์ 1. เพ่ือส่งเสริมกำรท ำควำมดี 

   ของนักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง 
   และพัฒนำศักยภำพของ 
   ตนเองและสังคม 
2. เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
   ให้แก่นักเรียนให้มีควำม 
   ประพฤติดี ขยัน หมั่นเพียร 
 

นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์   
ร้อยละ 90     
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
 และ 6 
 

นักเรียนโรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
ร้อยละ 90 มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล ด ำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของ              
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงทั่งถึง 
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
 

1. นักเรียนตระหนักถึง
กำรท ำควำมดีอย่ำง
ต่อเน่ืองและพัฒนำ
ศักยภำพของตนเอง
และสังคม 

2. มีกำรเสริมสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้แก่
นักเรียนให้มีควำม
ประพฤติดี ขยัน 
หมั่นเพียร 

41,700 245 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำด ไวรัสโควิด-19 จึง
ไม่สำมำรถจัดพิธีเชิดชู
เกียรติคนดีศรียำนุสรณ์ 

มฐ.1 
มฐ.2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
11.  งานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
11.1 ส่งเสริมวินัยนักเรียน 1. นักเรียนปฏิบัติตนตำมระเบียบ

ของโรงเรียน 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีเคำรพใน

กฎกติกำข้อบังคับ 
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีควำม

สุภำพและรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 
4. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมือง

ดีตำมวิถีประชำธิปไตย 
5. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้น ำท่ี

เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

นักเรียนโรงเรียน
ศรียำนุสรณ์
จ ำนวน 2,766 คน 

นักเรียนมีควำม
สุภำพ มีวินัย เป็น
ผู้น ำ มีควำม
รับผิดชอบ กล้ำ
แสดงออก เคำรพ
และปฏิบัติตนตำม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติตนตำม
ระเบียบของโรงเรียน 

 

28,000 5,700 1.นักเรียนเรียกร้องสิทธิของ
ตนโดยไม่เคำรพกฎกติกำ 
ไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีของตน 
เรียกร้องสิทธิเพ่ือควำม
พึงพอใจของตนไม่เป็นไป
ตำมหลักกำรเป็นพลเมือง
ดีตำมวิถีประชำธิปไตย 

มฐ.1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
11.  งานส่งเสริมวินัยนักเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

11.2 เวทีคนกล้ำ
ศรียำคนเก่ง 

1. ส่งเสริมให้
นักเรียนกล้ำ
แสดงออกตำม
ควำม สำมำรถ
ของตนอย่ำง
เหมำะสม 

2. นักเรียนใช้เวลำ
ว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ 

-  นักเรียนสมัครประกวดร้องเพลง 30 คน 
-  นักเรียนสมัครประกวดกำรเต้น จ ำนวน 

16 ทีม 
-  นักเรียนสมัครประกวดดนตรี จ ำนวน 16 

วง 
-  นักเรียนสมัครประกวดวงดนตรี จ ำนวน 

10 วง 
-  นักเรียนสมัครประกวดหนังสั้น จ ำนวน 

16 ทีม 
-  นักเรียนสมัครประกวดวำดกำร์ตูน 

จ ำนวน 16 ทีม 
-  นักเรียนสมัครแข่งขันกีฬำจ ำนวน 32 ทีม 
-  นักเรียนจ ำนวน 2,000 คน ชมกำร

ประกวดทั้ง 7 รำยกำร 

1. นักเรียนกล้ำ
แสดงออก 

2. นักเรียนมี
ควำม
รับผิดชอบ 

3. นักเรียนใช้
เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์ 

4. ประพฤติตน
เป็นคนดีมี
ระเบียบวินัย 

1. นักเรียนกล้ำ
แสดงออกตำม
ควำมสำมำรถของ
ตน 

2. นักเรียนใช้เวลำว่ำง
เป็นประโยชน์ 

24,000 348 1. ระยะเวลำไม่เพียงพอ
เน่ืองจำกมีกิจกรรมบน
เวทีหลำยกิจกรรม 

2. ประกวดหนังสั้น และ
ประกวดวำดกำร์ตูน   
ไม่มีผู้สมัคร 

มฐ. 1 

รวม 8,349,620 1,263,709   
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
1. งานส านักงาน 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
1.1 วัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
   1.1.1 วัสดุส ำนักงำน 
   1.1.2 กิจกรรมอบรมผูกผ้ำ

ส ำหรับลูกจ้ำงชั่วครำว
เพ่ืองำนพิธีกำร 

   1.1.3 จัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับ
จัดงำนเลี้ยง 

 
 
 

- เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำนใช้ในงำนของ
กลุ่มบริหำรทั่วไปอย่ำง
เพียงพอ 

- เพ่ือสำมำรถบริกำร
เครื่องด่ืมพร้อมอำหำร
ว่ำงแก่ผู้เข้ำรับบริกำรได้
อย่ำงเพียงพอ 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของ
บุคลกรในกำรจัดกำรและ
ตกแต่งสถำนที่ในงำนพิธี
กำรต่ำง ๆ ได้อย่ำง
เหมำะสม 

- มีวัสดุ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน  

- มีครุภัณฑ์ ถำด ชุด
กำแฟ ผ้ำคลุมโต๊ะ 

-  มีบุคลำกรในกำร
จัดสถำนที่ในงำน
พิธีกำรต่ำง ๆเพ่ิม
มำกข้ึน 

 

- บริหำรจัดกำรและ
ด ำเนินกำรกิจกรรม
กลุ่มบริหำรทั่วไปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- บริกำรภำชนะอำหำร
และเครื่องด่ืม และ
อ ำนวยควำมสะดวก
เป็นกำรสร้ำง 
ควำมประทับใจแก่   
ผู้เข้ำรับบริกำร 

- มีกำรตกแต่งสถำนที่ใน
งำนพิธีกำรต่ำง ๆ 
อย่ำงสวยงำม 

ร้อยละ 85 ของครู 
บุคลำกร นักเรียน ได้รับ
ควำมพึงพอใจระดับดี  
แต่ยังมีบำงกิจกรรม 
ยังไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ คือ 
ยังไม่ได้มีกำรจัดอบรมผูก
ผ้ำส ำหรับลูกจ้ำงเพ่ืองำน
พิธีกำร 

 
5,000 

22,500 
 
 

19,800 

 
-124,869 

540 
 
 

4,877 

เน่ืองจำกเกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส 
 โควิด – 19 ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรจัด
อบรมได้ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
2. งานสารสนเทศ 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
2.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

สำรสนเทศ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูล

สำรสนเทศพ้ืนฐำนและ
จ ำเป็นของโรงเรียน ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน  

2. เพ่ือเป็นแหล่งบริกำรและ
เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
โรงเรียนแก่ผู้ใช้งำน 

สำรสนเทศกลุ่ม
สำระและฝ่ำยงำน
จ ำนวน 35 คน 

ข้ำรำชกำรครู
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
ที่ท ำงำนเก่ียวกับ
สำรสนเทศของฝ่ำย
งำนและกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

1. จัดซื้อและพัฒนำโปรแกรม
เก่ียวกับงำนสำรบรรณ ที่ url 
http://www.siya.ac.th/eoff
ice/ เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับ
กำรอบรมและขยำยผลไปยัง
กลุ่มสำระฯและฝ่ำยงำน 
จ ำนวน 1,000 บำท 

20,500 20,500 เน่ืองจำกติด
สถำนกำรณ์ โควิด 19 
ทำงงำนสำรสนเทศจงึ
ไม่ได้จัดอบรมให้
สำรสนเทศกลุ่มงำน 
แต่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ
ติดต้ังโปรแกรมส ำหรับ
งำนอบรม 

มฐ. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siya.ac.th/eoffice/
http://www.siya.ac.th/eoffice/
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
3.1 ปรับปรุง พัฒนำ ซ่อมแซม 

อำคำรสถำนที่              
(ดังรำยละเอียดที่แนบ)   

1. เพ่ือให้อำคำร  
ห้องเรียน สถำนที่
พร้อมใช้ในสภำพที่ดี มี
ควำมปลอดภัยแก่ครู 
นักเรียน 

2. เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน 
วัสดุ อุปกรณ์ ต่ำงๆที่
ใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเรียน
ของนักเรียน 

3. เพ่ือให้เกิดควำม
สวยงำมของอำคำรทุก
อำคำรส่งเสริมผู้เรียน
ด้ำนสุขภำพจิต 

อำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ
ต่ำงๆในโรงเรียน  
จ ำนวน  9 หลัง 
หอประชุม 1  หลัง  
ศูนย์กีฬำ 1 หลัง 
และห้องน้ ำนักเรียน  
51 ห้อง ห้องน้ ำครู  
16 ห้อง 

นักเรียนร้อยละ 100  
มีสภำพแวดล้อม
และอำคำรเรียนที่ดี  
วัสดุ อุปกรณ์อยู่ใน
สภำพปลอดภัย  มี
บรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ และ
ได้รับควำมสะดวก
ต่อกำรเรียน 

- ท ำกำรเปลี่ยนพัดลมแบบ
ใบพัดเป็นพัดลมแบบโคจร 

- จัดท ำร่องระบำยน้ ำหลัง
อำคำร 1 ถึง อำคำร 2 

- ปรับปรุงห้องน้ ำครูชำย 
อำคำร 4  

- จัดซื้อ ถังลม พร้อมชุดปืน
ลม ส ำหรับซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่ำง ๆ  

- ปรับปรุงเคำน์เตอร์อ่ำง
ห้องวิทยำศำสตร์ 

- ซ่อมแซมไฟฟ้ำและระบบ
น้ ำประปำ ตลอด
ปีงบประมำณ 

900,000 -138,825 - ขำดบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

- กำรขอควำม
อนุเครำะห์จำก
หน่วยงำนภำยนอกยัง
ขำดกำรให้ควำม
ร่วมมือ 

- อุปกรณ์บำงชนิดอยู่ใน
สภำพที่เก่ำมำก 
เน่ืองจำกขำด
งบประมำณในกำร
ด ำเนินกำร 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
4. งานสิ่งแวดล้อม 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค  
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
4.1 สวนสวย

โรงเรียนงำม 
1. เพ่ือสร้ำงทุกพ้ืนที่ของโรงเรียนให้มี

บรรยำกำศเหมำะส ำหรับกำรเรียนกำร
สอน 

2. เพ่ือให้มีอำกำศที่บริสุทธ์ิเน่ืองจำก
โรงเรียนอยู่ใจกลำงเมืองจึงจ ำเป็นมำก 
ส ำหรับต้นไม้ในกำรช่วยฟอกอำกำศเสีย 

3. เพ่ือสร้ำงสถำนที่ให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ศึกษำธรรมชำติ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรวมทั้ง
บุคลำกรของโรงเรียนมีส่วนร่วมเห็น
คุณค่ำ และตระหนักในกำรดูแล รักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อม
ที่ก ำลังเป็นปัญหำใหญ่ของโลก 

พ้ืนที่ 100 % ของ
อำคำรเรียนและ
ห้องเรียนทุกห้อง 
ทุกอำคำร (หน้ำ
อำคำรเรียนหน้ำ- 
หลังห้องน้ ำ  ริมรั้ว
ก ำแพงและบริเวณ
พ้ืนที่ในโรงเรียน  
ต้นไม้  สนำมหญ้ำ  
สวนพักผ่อน) 

ร้อยละ100 ของ
บุคลำกรในโรงเรียน
เห็นคุณค่ำและได้รับ
ประโยชน์ จำก
สิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ
โรงเรียนให้มีบรรยำกำศ
เหมำะส ำหรับกำรเรียนกำร
สอน อำกำศที่บริสุทธ์ิ มี
ต้นไม้ ในกำรช่วย  ฟอก
อำกำศเสียนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ศึกษำธรรมชำติ 
นักเรียนรวมทั้งบุคลำกรของ
โรงเรียนมีส่วนร่วมเห็น
คุณค่ำ และตระหนัก 
ในกำรดูแล รักษ์สิ่งแวดล้อม 

70,000   805  1. ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ส่วน
หย่อมบำงจุดยังไม่
สำมำรถตัดแต่งต้นไม้
บริเวณสวนหย่อมที่ตน
รับผิดชอบได้ 

2. บุคลำกรบำงท่ำนขำด
ควำมช ำนำญในกำรตัด
หญ้ำ / พ่นยำ / ใส่ปุ๋ย 
3. ขำดสถำนที่พักฟ้ืนต้น
ได้ และ ขำยำยพันธ์ุไม้ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
5. งานจัดการขยะ 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
5.1 โรงเรียนปลอดขยะ 1.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ประเภทของขยะและสำมำรถบอก
วิธีกำรจัดกำรกับขยะได้อย่ำงครบ
วงจร 

3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมตระหนักถึง
ผลเสียท่ีจะก่อให้เกิดมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัยของ
ตนเองและคน  รอบข้ำง 

4.เพ่ือสร้ำงควำมรักและเจตคติที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนศรียำนุสรณ ์

 

นักเรียนโรงเรียนศรี
ยำนุสรณ์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
จ ำนวน 2,751 คน 
ข้ำรำชกำรครู 
จ ำนวน 153 คน 
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 21 คน ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำร
โรงเรียนปลอดขยะ 

นักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ร้อยละ 80 
ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบในกำร
รักษำและก ำจัดขยะ 
รักษำสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ โดยนักเรียน 
ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ร้อยละ 80 ปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบในกำร
รักษำและก ำจัดขยะ รักษำ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

50,000 21,883 1. นักเรียนส่วนน้อยที่
ยังคงน ำถุงพลำสติก
ใช้ใส่ของมำจำกบ้ำน 

2. นักเรียนยังขำด
จิตส ำนึกที่ดีในกำร
ลดปริมำณกำรน ำ
ขยะมำในโรงเรียน 

3. บุคคลภำยนอกท่ีมำ
ขอใช้สถำนที่ใน
โรงเรียนยังให้ควำม
ร่วมมือในโครงกำร
ไม่ 100 % 

มฐ. 2 
 

 
 
 
 
 



 

264 

 
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
6. งานสวัสดิการ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
6.1 ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้

ภำยนอกสถำนศึกษำ 
1. เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจของ

ทีมงำนฝ่ำยนักกำรฯ 
(ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำง
ชั่วครำว) ในบริหำรทั่วไป
ประกอบด้วย ชำย 7 คน 
หญิง 13 คน ยำม 3 คน  
รวม 23 คน 

2. เพ่ือเป็นสร้ำงขวัญ 
ก ำลังใจกำรปฏิบัติงำนใน
แต่ละปีกำรศึกษำ 

ครูในทีมงำนบริกำร
และลูกจ้ำงประจ ำ
และลูกจ้ำงชั่วครำว
จ ำนวน 23  คน   

ร้อยละ100 
บุคลำกรได้รับ
สวัสดิกำรและสร้ำง
ทัศนคติไปใน
ทำงบวกร่วมกันของ
ทีมงำนบริหำรทั่วไป 

 45,000 4,500 เน่ืองจำกติดสถำนกำรณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สำมำรถ
น ำลูกจ้ำงและนักกำรไป
ศึกษำดูงำน แหล่งเรียนรู้
นอกสถำนศึกษำได้ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7.  งานประชาสัมพันธ ์
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.1 พัฒนำงำน

ประชำสัมพันธ์ 
1. เพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยใน

และภำยนอกองค์กร 
2. เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรของโรงเรียนต่อ
สำธำรณชน 

3. เพ่ือกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

4. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรและ
นักเรียนในฝ่ำยงำน
ประชำสัมพันธ์ด้ำนทักษะ
พิธีกร กำรบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรภำยในสถำนศึกษำ 

 

- ครู บุคลำกร นักเรียน
ในโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ได้รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรจำกกำร
ประกำศเสียงตำมสำย
อย่ำงถ่ัวถึง 

- ครู บุคลำกร นักเรียน
ในโรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ได้รับควำม
สะดวกจำกกำร
ให้บริกำรเสียงตำมสำย
อย่ำงถ่ัวถึง 

- ครู บุคลำกร ชุมชน
รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ
อินเตอร์เน็ต วิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อสิง่พิมพ์ 
ป้ำยประกำศ ป้ำย
โฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ชัดเจนและทั่วถึง 

- ครู บุคลำกร นักเรียน
ได้รับฟังข้อควำมจำก
กำรประกำศเสียงตำม
สำยชัดเจน 

-  ครู บุคลำกร นักเรียน ร้อย
ละ 100 ได้รับข่ำวสำรทั้ง
ภำยในและภำยนอก
องค์กรที่มีประสิทธิภำพ 

- กิจกรรมสง่เสริมกำร
ประชำสัมพันธ์ โดยยึด
หลักกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
ประสบควำมส ำเรจ็ 

- กำรประชำสัมพันธ์โดยผ่ำน
สื่อต่ำงๆและเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

 

156,500 22,849 - เกิดสถำนกำรณ์ 
COVID -19 จึงท ำให้เกิด
อุปสรรคในกำรท ำงำน
งำน ท ำให้ท ำงำนได้ไม่
ครบตำมวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 

มฐ. 2 
 

 
 
 
 



 

266 

 
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
7.  งานประชาสัมพันธ ์(ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
7.1 พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ 1. เพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำย

ภำยในและภำยนอก
องค์กร 

2. เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรของโรงเรียนต่อ
สำธำรณชน 

3. เพ่ือกำรบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 

4. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรและ
นักเรียนในฝ่ำยงำน
ประชำสัมพันธ์ด้ำน
ทักษะพิธีกร กำรบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรภำยใน
สถำนศึกษำ 

- ครู บุคลำกร 
นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำฝึกอบรม
ด้ำนงำน
ประชำสัมพันธ์ 
งำนพิธีกร 

 

- ครู บุคลำกรใน
โรงเรียนศรียำ
นุสรณ์ ได้รับกำร
พัฒนำและ
ฝึกอบรมด้ำนงำน
พิธีกรอย่ำงทั่วถึง 

- ระบบให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรและผลงำนของ
โรงเรียนในรูปแบบ สื่อ
สิ่งพิมพ์ เสียงตำมสำย 
สถำนีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ 
เอกสำร ป้ำยประกำศ 
แผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์  
ประสบควำมส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำย 

  - เกิดสถำนกำรณ์ 
COVID -19 จึงท ำให้
เกิดอุปสรรคในกำร
ท ำงำนงำน ท ำให้
ท ำงำนได้ไม่ครบตำม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                
8. งานอนามัยโรงเรียน 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.1.ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 1.เพ่ือให้ครู นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
ได้รับบริกำรสง่เสริม
สุขภำพตำมกิจกรรม
งำนอนำมัยโรงเรียน 

2.เพ่ือส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของ
ร่ำงกำยให้ได้มำตรฐำน 

3.เพ่ือพัฒนำสุขภำพ
นักเรียน บุคลำกรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ให้
ทุกคนมีสุขภำพดี 
สำมำรถด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงมีควำมสุขและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 

ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักเรียน ใน
โรงเรียนศรียำนุสรณ ์

1.ร้อยละ 100 ครู 
นักเรียนและบุคลำกร
ในโรงเรียนได้รับบริกำร
ส่งเสริมสุขภำพตำม
กิจกรรมงำนอนำมัย
โรงเรียน 

2.ร้อยละ 95 มีกำร
ส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของ
ร่ำงกำยให้ได้มำตรฐำน 

3. ร้อยละ 95 ของครู 
บุคลำกรในโรงเรียน 
นักเรียน มีสุขภำพดี
สำมำรถด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงมีควำมสุข และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 

บรรลุตำมเป้ำหมำย 42,100 6,987 ไม่ม ี มฐ. 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                
8. งานอนามัยโรงเรียน (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 

8.2 ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส ำหรับนักเรียน(เก็บเงิน
จำกนักเรียน) 

1. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียนมี
หลักประกัน เมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึน 

2. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียนมี
ควำมมั่นใจในกำร
ด ำเนินชีวิต 

3. เพ่ือเป็นขวัญและ
ก ำลังใจ 

นักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับ
กำรบริกำรด้ำน
ประกันอุบัติเหตุ
อย่ำงครบถ้วน 

นักเรียนและ
บุคลำกรประมำณ 
3,500 คน 

บรรลุตำมเป้ำหมำย เบี้ยประกัน 
350 บำทต่อ
คน (เก็บจำก
นักเรียน) 

- ไม่ม ี มฐ. 1 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่งานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
9. งานโภชนาการ และร้านค้าสวัสดิการ 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
9.1 โรงอำหำรดีมีสุขลักษณะ 1. มีเครื่องอ ำนวยควำม

สะดวกเพียงพอต่อกำร
บริกำรแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

2. เพ่ือควำมสะอำด 
เหมำะสมด้ำน
สุขำภิบำลอำหำร และ
จัดจ ำหน่ำยอำหำรที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร
แก่คณะ  ครู บุคลำกร
และนักเรียน 

มีอุปกรณ์ท ำควำม
สะอำด เพียงพอต่อ
กำรบริกำร เช่น 
สก๊อตไบรท์ น้ ำยำ
ล้ำงจำน, เครื่อง
กรองน้ ำสแตนเลส , 
ตู้น้ ำเย็น 

ครู บุคลำกรและนักเรียน
ผ่ำนกำรประเมินควำม
สะอำดจำกหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องอยู่ในระดับดี 
(A3)  และพัฒนำจนเกิด
เป็นนิสัยของนักเรียนทุก
คนและให้บริกำรแก่
ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภำพ
งำนด้ำนบริกำร 

ควำมสะอำดอยู่ในระดับดี 
(A3)  และพัฒนำจนเกิด
เป็นนิสัยของนักเรียนทุก
คนและให้บริกำรแก่ชุมชน
ได้ทั่วถึง เพ่ิมประสิทธิภำพ
งำนและส่งเสริมให้นักเรียน
มีพลำนำมัย แข้งแรง
สมบรูณ์มีควำมสุข 

15,000 4,410 ไม่ม ี มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
10. งานโสตทัศนศึกษา 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
10.1 พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 1. เพ่ือพัฒนำสื่อ

ทัศนูปกรณ์ให้มีควำม
ทันสมัยและมีคุณภำพ 

2. เพ่ือจัดซื้อสื่อ
โสตทัศนูปกรณ ์

ครู บุคลำกร และ 
นักเรียน โรงเรียนศรี
ยำนุสรณ์ 

ครู บุคลำกร และ
นักเรียนได้ใช้สื่อ
ทัศนูปกรณ์ที่ดีมี
คุณภำพ 

ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค ์ 95,600 8,680 ไม่ม ี มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
11.  งานระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
11.1 พัฒนำเครือข่ำยโทรศัพท์

ภำยในองค์กร 
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนำ
ระบบเครือข่ำยโทรศัพท์
ภำยในโรงเรียน 

1. เครือข่ำยโทรศัพท์
ภำยในองค์กร ร้อย
ละ 100 ได้รับกำร
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

2. หน่วยงำนภำยใน
องค์กรมรีะดับควำม
พึงพอใจต่อ
ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของเครือข่ำย
โทรศัพท์ที่ได้รับกำร
พัฒนำ ต้ังแต่ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

1. เครือข่ำยโทรศัพท์
ภำยในโรงเรียน
เชื่อมโยง และสำมำรถ
ใช้งำนได้ทุกจุด  

2. สำมำรถโอน
สำยโทรศัพท์ระหว่ำง
กลุ่มงำนต่ำง ๆ ใน
โรงเรียนได้ 

3. ระบบตู้เชื่อมเครือข่ำย
โทรศัพท์และ
สำยโทรศัพท์มีควำม
แข็งแรงทนทำน 

ระบบเครือข่ำยโทรศัพท์
ภำยในโรงเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 
รวมถึงได้รับกำรพัฒนำ 
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
ซ่อมและบ ำรุงรักษำ
เครือข่ำยสำยโทรศัพท์
ภำยใน 
 

60,000 60,000 ตู้สำขำท่ีท ำกำรควบคุม
ระบบเครือข่ำยโทรศัพท์
ภำยในตกรุ่น  
ท ำให้หำอะไหล่ในกำร
ซ่อมบ ำรุงได้ยำก 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

                  
11.  งานระบบสาธารณูปโภค (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
11.2 ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ 1. เพ่ือพัฒนำระบบ

ประปำภำยในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประปำให้มีสภำพพร้อม
ที่จะใช้งำนอยู่
ตลอดเวลำ 

3. เพ่ือจัดหำวัสดุอุปกรณ์
ประปำใหม่ มำ
สับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่ำ 
ที่เสื่อมสภำพ 

ติดต้ังระบบปั้มน้ ำ
แรงดันจ ำนวน      
1 ระบบ 
 

1. มีน้ ำประปำใช้ใน
กิจกำรของ
โรงเรียนอย่ำง
ทั่วถึงสะอำดและ
เพียงพอ 

จัดซื้อและติดต้ังระบบปั้มน้ ำ
แรงดัน 1 ระบบ 

120,000 -8,400 เน่ืองจำกระบบปั้มน้ ำ
แรงดันมีแรงดันสูง 
รวมทั้งระบบท่อส่งน้ ำ
ภำยในโรงเรียนเก่ำท ำให้
ท่อส่งน้ ำเกิดกำรช ำรุด
หลำยจุด 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
12. งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 

 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
12.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรศึกษำ 
1. เพ่ือมีคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

2. เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์
และร่วมมือกับชุมชนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

3. เพ่ือครูและบุคลำกรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และชุมชน 

4. เพ่ือให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนกับ
ชุมชน 

 

1.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   
ข้ันพ้ืนฐำนและครูโรงเรียน 
ศรียำนุสรณ์ จ ำนวน 166 คน 

 2 คณะกรรมกำรสมำคมศษิย์เก่ำ, สมำคม
ผู้ปกครองและครูศรียำนุสรณ์ จ ำนวน   

    50 คน 
3. องค์กรต่ำงๆ ในชุมชนอย่ำง

น้อย 20 แห่ง  
 

- ร้อยละ 100 ของ
กรรมกำร
สถำนศึกษำและ
กรรมกำรสมำคมมี
ส่วนร่วมใน                   
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

-.ร้อยละ 90 ของ
องค์กรในชุมชนมี
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกิจกรรม
ซึ่งกันและกัน 

- ร้อยละ 95 ของ
ชุมชนพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย 20,000 2,572 กำรเข้ำร่วมประชุมมีผู้
เข้ำประชุมไม่ครบทุก
ท่ำน เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรบำงท่ำน
ติดภำรกิจในวันเวลำท่ี
ก ำหนดกำรประชุม 
 
 

มฐ. 2 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
12. งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ (ต่อ) 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
12.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรศึกษำ 
5. เพ่ือบริกำรข่ำวสำรและ

เป็นแหล่งวิทยำกำรใน
กำรแสวงหำควำมรู ้

6. เพ่ือให้บริกำรในกำรจัด
กิจกรรม ร่วมกิจกรรมซึง่
กันและกันระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน 

4. ผู้ปกครองนักเรียน 
จ ำนวน 3,722 คน 

5 นักเรียน จ ำนวน 
3,722 คน 

 

- ร้อยละ 100 ของ
กรรมกำรสถำนศึกษำ
และกรรมกำรสมำคมมี
ส่วนร่วมใน                   
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

-.ร้อยละ 90 ขององค์กร
ในชุมชนมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กิจกรรมซึง่กันและกัน 

- ร้อยละ 95 ของชุมชน
พึงพอใจในกำร
ให้บริกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
                  
13.  งานเกียรติภูมิ 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ปัญหา

อุปสรรค 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา ปริมาณ คุณภาพ ยอด คงเหลือ 
13.1 กำรจัดท ำวำรสำร    

ศรียำสำร 
1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและรำยงำน

ผลงำนของนักเรียน ครู 
บุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นของ
โรงเรียน 

2. เพ่ือจัดเก็บเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ 
ที่เป็นผลงำนของครู นักเรียนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
หมวดหมู่ 

3. เพ่ือแสดงผลงำนของบุคลำกร 
นักเรียนไว้ในกำรสืบค้น 

4. เพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ต่ำงๆ ด้วยวำรสำร “ศรียำสำร” 
ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ตรงตำมเกณฑ์
ปริมำณท่ีก ำหนดไว้
ครบถ้วน นักเรียน 
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ของโรงเรียน
ศรียำนุสรณ ์

มีคุณภำพตรงตำม
เป้ำหมำยทุก
ประกำร นักเรียน 
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  ได้รับ
ส่งเสริม และพัฒนำ
งำนทุกด้ำนของ                                           
โรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
และสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจแก่
โรงเรียน 

ด ำเนินงำนได้ครบถ้วนทุก
วัตถุประสงค์ สำมำรถ
น ำเสนอวำรสำรของ
โรงเรียนได้ตรงตำม
ก ำหนดเวลำและได้เผยแพร่
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนทั่วไป 
ได้รับทรำบแล้ว 

150,000 -10,500 - มฐ. 2 
 

รวม 1,792,000 -76,168   
รวมทั้งหมด 35,902,418 9,940,246   
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คณะท ำงำนของงำนติดตำมประเมินผลโรงเรียน 
 

นางปิยะวดี  ใจคง    ท่ีปรึกษา 
นางกชกร  มิ่มกระโทก    หัวหน้า 
นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ   กรรมการ 
นางทองใบ  สารจันทร์    กรรมการ 
นางสาวพิชญ์สินี  นิจสุข    กรรมการ 
นางสาวยุวดี  แก้วสอน    กรรมการ 
นายจุมพล  ค ารอต    กรรมการ 
นางสาววันทนี  กุลสวัสด์ิ    กรรมการ 
นางสาวพัชรี  แถวเนิน    กรรมการ 
 
 

 

 


