


 
 

สรุปผลภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  2562 

โครงการ 
ค่าร้อยละ

ของ
โครงการ   

ปี62 

ค่าร้อย
ละตาม
แผนกล
ยุทธ์ ปี 

62 

   บรรลุ/   
ไม่บรรล ุ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 90.00 80.00 บรรลุ - ครูควรท านวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่อน 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 82.60 80.00 บรรลุ 1) กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์นกัเรียน
ให้ความสนใจน้อย 2) กิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณติศาสตร์
ยังไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมถือว่ายังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

- 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 74.00 80.00 ไม่บรรล ุ กลุ่มสาระไม่มีเวลาในการติดตามงานจงึ
ท าให้การสื่อสารผิดพลาด และขาดการ
เตรียมความพร้อมในการสอนเพราะ
ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบภาระงานพิเศษ
และงานอื่นๆ มากเกินไป 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากจัด
กิจกรรมหลากหลาย และควรเป็น
กิจกรรมที่ใหม่แตกต่างจากกิจกรรมที่
ผ่านมา 

4 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  80.00 80.00 บรรลุ ยังไม่ไดจ้ัดบางกิจกรรมเพราะกิจกรรม
อื่น ๆ ของโรงเรียนเยอะเกินไป 

- 

5 วิทยาศาสตร์พิเศษ 80.00 80.00 บรรลุ - - 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6 พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัตกิารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

92.00 80.00 บรรลุ - - 
 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 80.00 80.00 บรรลุ - ควรจัดกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้  
8 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 80.00 80.00 บรรลุ - 

9 สุขศึกษาและพลศึกษา 

80.00 80.00 บรรลุ 
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรมีจ ากดั ,ขาด
ความพร้อมด้านสถานทีท่ี่เหมาะสมและ
เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- 

10 การสอนสาระทัศนศิลป ์ 80.00 80.00 บรรลุ - - 

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 81.00 80.00 บรรลุ - งานกลุ่มสาระ เคยเขียนโครงการขอซ้ือ
ตามความจ าเป็น ระยะเวลาและความ
เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ทางงาน
งบประมาณขอให้เขียนโครงการแยกซื้อ
รายการวัสดุตามไตรมาส ไม่ควรขอซ้ือ
ในไตรมาสครั้งเดียวหมด ซึ่งในความ
เป็นจริงไมส่อดคล้องกับการจัดกิจกรรม 
ท าให้ได้รับอุปกรณ์ไม่ทนัต่อการจัด
กิจกรรม 
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12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 86.60 80.00 บรรลุ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

- 

13 การสอนภาษาอังกฤษ ERIC 80.00 80.00 บรรลุ - - 
14 พัฒนาทักษะภาษาจนี 80.00 

80.00 บรรลุ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่เรียนภาษาจีน,นักเรียนไม่ค่อย
กล้าแสดงออก 

- 

15 พัฒนาทักษะภาษาญีปุ่่น 80.00 

80.00 บรรลุ 

เนื่องจากช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเป็นช่วง
ฤดูฝนจึงท าให้นักเรียนบางส่วนไม่
สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได ้

- 

16 พัฒนาและส่งเสริมความเปน็เลศิวิชาการ 80.00 80.00 บรรลุ - - 

17 บริหารส านักงานวิชาการ 80.00 80.00 บรรลุ ขาดคอมพิวเตอร์ส านักงานส าหรับจัดท า
และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 

- 

18 นิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน 80.00 80.00 บรรลุ - - 
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19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 92.20 80.00 บรรลุ งบประมาณบางกิจกรรมไม่เพียงพอ ,
เด็กไม่ลงทะเบียนชุมนุม,มีกิจกรรมอ่ืน
แทรกในชั่วโมงชุมนุม,ครูบางส่วน
เขียนปพ.ไม่ถูกต้อง,บางชุมนุมมนีร.เรียน
ซ้ า,เด็กไม่รู้จักครูผู้สอนชุมนุม, เด็กไม่
เห็นความส าคัญของงการเรียนชมุนุม 

- 

20 งานวัดผลและประเมนิผล 92.00 80.00 บรรลุ มีกิจกรรมต่าง ๆการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก ท าให้ครูมีภาระงาน
ที่เพิ่มมากข้ึน 

- 

21 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 72.00 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

22 ประกันคุณภาพการศึกษา 93.40 80.00 บรรลุ การประกาศวันเวลาการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ก าหนดในกลางปี
การศึกษาท าให้การวางแผนปฏิบัติไม่
แล้วเสร็จ 

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการประกัน
คุณภาพเป็นความรู้ใหม่ส าหรับครู 
ผู้รับผิดชอบควรให้ความรู้ความเข้าใจ
แกครูอย่างสม่ าเสมอ 

23 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 92.00 80.00 บรรลุ - - 
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24 งานแนะแนว 82.00 80.00 บรรลุ สถาบนัการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนวยังไม่มีความหลากหลาย 

- 

25 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 80.00 80.00 บรรลุ กิจกรรมบางอย่างต้องลงพื้นที ่ซึ่งจะ
ล าบากในฤดูฝน ห้องหรือส านักงานของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไม่ม ีล าบาก
ในการจัดเก็บเอกสารและชิน้งาน  

เนื่องจากกิจกรรมของงานมีหลาย
กิจกรรม ควรมีผู้รับผิดชอบหลักในแต่
ละกิจกรรมย่อย ควรมีห้องสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่เป็ดสัดส่วนและ
ควรด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ให้
ต่อเนื่อง 

26 โรงเรียนสีเขียว 75.00 80.00 ไม่บรรล ุ 1) คณะครูยังขาดความตระหนกั มีครูส่ง
แผนบูรณาในรูปแบบไฟล์ก่อนจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนคิดเปน็ร้อยละ 
20 ของครูทั้งหมด 2) ภาระงานของครูมี
มาก ท าให้บางงานคณะครูไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร 3) บางกิจกรรมไม่
สามารถท าได้ทนั  4) การด าเนนิบาง
กิจกรรมไม่ได้ออกจากจิตส านึกนักเรียน
ท่าที่ควร  5) บุคลากรในการขับเคลื่อน
ไม่เพียงพอ 

1) ติดตามการบูรณาการเรียนการสอน
ของคณะครูให้กระชับมากกว่าเดิมและ
ให้มีการรายงาน ผู้ปฏิบัติและไมป่ฏิบัติ
และมีการทวงติดตามงานเปน็ระยะ 2) 
แจ้งย้ าเตือนในการประชุมประจ าเดือน
,เพิ่มคณะท างานห้องเรียนสีเขียว 
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27 งานพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง 75.00 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

28 งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 82.80 80.00 บรรลุ 1) ไม่มีเจ้าหน้าที่ส าหรับตดิตั้งอปุกรณ์  
2) การดูแลระบบเครือข่ายต้องอาศัยผู้มี
ความรู้ความช านาญ 3) ไม่มีงบส ารอง
ซ่อมบ ารุงอุปกรณฺระบบเครือข่าย ท าให้
อุปกรณ์บางอย่างใช้งานได้ไม่เปน็
ประสิทธิภาพ 

- 

29 ห้องเรียนแห่งอนาคต 70.00 80.00 ไม่บรรล ุ มีผู้ด าเนนิงานเพียง 1 คน ไม่เพียงพอต่อ
ภาระงาน  

- 

30 
โรงประลองตน้แบบทางวิศกรรม (Fabrication 
Lab) 

100.00 80.00 บรรลุ - - 

31 พัฒนางานโครงการพระราชด าริ 70.00 80.00 ไม่บรรล ุ - - 
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32 พัฒนาระบบงานห้องสมุด 80.00 80.00 บรรลุ 1) การตรวจบันทึกการอ่านของนักเรียน
รายสัปดาห์ครูบางส่วนไม่ไดต้รวจและ
ไม่ได้สง่รูปเล่มรายงาน ส่งผลให้นักเรียน
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของบนัทึกการ
อ่าน   2) นักเรียนใช้เทคโนโลยมีาก
เกินไป 

1) ควรสร้างความตระหนักรักการอ่าน
ให้ครูในโรงเรียน เพื่อช่วยกันเสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน  2) ควรมีการขอความ
ร่วมมือโดยระดมทรัพยากรจากสมาคม
ผู้ปกครองฯ เพื่อสนับสนุนหนงัสือที่
ทันสมัยและนา่สนใจ 3) ครูที่ปรึกษา
ควรมีบทบาทในการก าชับ เอาใจใส่ 
การส่งบนัทึกการอ่าน 

เฉลี่ยกลุ่มงานบริหารวิชาการ 81.96 
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1 ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 100.00 80.00 บรรลุ - - 

2 พัฒนางานอาคารสถานที ่ 74.00 80.00 ไม่บรรล ุ 1) ความจ ากัดดา้นงบประมาณ  2) 
ความรู้ความช านาญของบุคคล 

- 

3 สัมพันธช์ุมชน  95.40 80.00 บรรลุ - - 

4 พัฒนางานโภชนาการ 63.60 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

5 งานประชาสัมพนัธ ์ 96.00 80.00 บรรลุ - - 
6 วิทยบริการและโสตทัศนูปกรณ ์ 100.00 80.00 บรรลุ - - 

7 ส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระ 80.00 80.00 บรรลุ 1) นักเรียนที่เข้าร่วมบางโครงการไม่ได้
ด าเนินงานตามที่ก าหนด   2) การ
จ าหน่ายยงัมีการขายเร่ภายในบริเวณ
โรงเรียน 

- 

8 ธนาคารโรงเรียน 60.00 80.00 ไม่บรรล ุ นักเรียนยังให้ความส าคัญของการออมไม่
ดีเท่าที่ควร 

- 

9 หอพักนักเรียน 74.00 80.00 ไม่บรรล ุ 1) นักเรียนไม่มีระเบียบวินยัในตนเอง  
2) ห้องน้ านักเรียนหญิงไม่เพียงพอ 

- 

10 ส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามัย 83.60 80.00 บรรลุ ไม่มีบุคลากรอยู่ประจ าห้องพยาบาล - 
เฉลี่ยกลุ่มงานบริหารทั่วไป 82.66 
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1 งานนิเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 84.00 80.00 บรรลุ กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนนิการ
เนื่องด้วยเปลี่ยนสถานที่ท างานใหม่และ
คณะครูมีชั่วโมงสอนค่อนข้างมาก 

- 

2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 81.80 80.00 บรรลุ บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลมี
น้อยและครูที่ปรึกษาบางคนให้
ความส าคัญกบังานระบบดูแลนอ้ย 

- 

3 ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม 83.00 80.00 บรรลุ 1) กฎระเบียบบางข้อยังไมช่ัดเจน  2) 
ขาดการเตรียมการวางแผนเพื่อด าเนิน
โครงการตามที่ขอจัดงบประมาณ 3) 
ขาดความร่วมมือจากผูป้กครอง 

- 

4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 81.00 80.00 บรรลุ 1) กิจกรรมบางกิจกรรมรบกวนเวลา
เรียนของนักเรียน   2) นักเรียนบางส่วน
ยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 

- 

5 พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 82.00 80.00 บรรลุ   - 



6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย 85.60 80.00 บรรลุ การด าเนินงานจากองค์กรภายนอก 
บางครั้งขาดการสนบัสนุนในเร่ืองของ
งบประมาณ 

- 

7 งานรักษาความปลอดภัย 80.00 80.00 บรรลุ - - 

8 To Be Number One 88.00 80.00 บรรลุ - - 

เฉลี่ยกลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน 83.18 
  

   
 

 
   

  

โครงการ 
ค่าร้อยละ

ของ
โครงการ   

ปี62 

ค่าร้อย
ละตาม
แผนกล
ยุทธ์ ปี 

62 

   บรรลุ/   
ไม่บรรล ุ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

1 พัฒนางานสารบรรณ 68.40 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

2 งานพฒันาระบบสารสนเทศ 60.00 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

3 พัฒนางานบุคลากรโรงเรียนแมส่ะเรียง 95.60 80.00 บรรลุ มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ - 

4 พัฒนางานร้านค้าสวสัดิการ 81.60 80.00 บรรลุ ร้านค้าเปน็แหล่งก าเนิดขยะภายใน
โรงเรียน 

- 

5 พัฒนากลุ่มส านักงานบริหารงานอ านวยการ 70.00 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 70.00 80.00 ไม่บรรล ุ - - 

เฉลี่ยกลุ่มงานบริหารงานอ านวยการ 74.27 
  

  



 

 
โครงการ 

ค่าร้อยละ
ของ

โครงการ   
ปี62 

ค่าร้อย
ละตาม
แผนกล
ยุทธ์ ปี 

62 

   บรรลุ/   
ไม่บรรล ุ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

1 พัฒนาด้านการเงินบัญช ี 100.00 80.00 บรรลุ - - 

2 แผนงานโรงเรียน 80.00 80.00 บรรลุ - - 

3 พัฒนาระบบบริหารงานพสัด ุ 92.00 80.00 บรรลุ 1) บุคลากรไม่เพียงพอและขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความช านาญในการค านวน
ราคากลาง ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยัง
หน่วยงานอื่นและใช้เวลานาน 2) ความ
ไม่ชัดเจนของระเบียบฯ ท าให้การ
ตีความแตกต่างกัน 

- 

4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 80.00 80.00 บรรลุ - - 
เฉลี่ยกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 88.00 

  
  


