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คำนำ 

 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 2564 บัดนี้งานโครงการ/กิจกรรมไดดำเนินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว และเปนไปดวยดี อยางเปนระบบ มี
การศึกษาสภาพปญหาปจจุบัน และความตองการ การกำหนดเปาหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตาม
แผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 จึงขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินการกิจกรรมทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการดำเนินการใน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 ทำใหการดำเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนด ซึ่งเกิด
ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และผูเกี่ยวของ สำหรับใชในการพัฒนางานใหมีความกาวหนาตอไป 

 

         ฝายบริหารงานนโยบายและแผนงาน



สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค         1 

แผนกลยุทธระดับองคกร          2 

งบประมาณ           4 

สรุปผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค/คาเฉลี่ย       4 

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม         6 

ปญหาอุปสรรคท่ีพบ          6 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา        7 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ        8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

ความคาดหวัง  สภาพความสำเร็จท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเมื่อสิ้นปการศึกษา 
ดานนักเรียน 
1. เปนคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจสะอาดและมีทักษะในการดำรงชีวิตใน 

สังคมยุคใหม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีนิสัยใฝรูใฝเรียน รักการอานและการคนควา สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
3. ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู และสามารถนำเสนอ 

ผลงานไดอยางสรางสรรค 
4. มีความเปนไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ความรูความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตตาม 

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีทักษะในการปฏบิัติงานเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ผลิตสื่อ นวัตกรรมหรือใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู นำไปสูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
4. พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสูศตวรรษที่ 21 

ดานผูบริหาร 
1. เปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ด ีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM) ภายใต 

ขอจำกัด 
2. มีความรูความสามรถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติ 

อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
ดานโรงเรียน 

1. เปนโรงเรียนชั้นด ีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย และมีมาตรการการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม เอื้อตอการเรียนรูตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูสูสากล 

2. มีเอกลักษณอันโดดเดนเปนตนแบบของการจัดศึกษา ซึ่งเกิดจากการรวม  คิด รวมปฏิบัต ิรวมพัฒนา  

รวมสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของและประชาสังคม 
ดานผูปกครองและชุมชน 
1. ใหการยอมรับ เชื่อถือ มีความรูสึกรวมเปนเจาของ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
2. จัดตั้งองคกรภาคีเครือขายอุปถัมภ เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับ 

ของสังคม 
 
วิสัยทัศนโรงเรียน 

ภายในป 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล เสริมสรางความเปน
ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 



๒ 

 

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค  

4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
6. ใชแหลงเรียนรู  สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษส่ิงแวดลอมบนพื้นฐานความเปนไทย 

 

เปาประสงค 
ดานนักเรียน 
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผูเรียนมีคุณธรรมจรยิธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ  

ดานการบริหารจัดการ 
1. มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูสำหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3.  โรงเรียนอนุรักษความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม 

กลยุทธระดับองคกร 

 กลยุทธที ่1.  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเทามาตรฐานสากล 
1 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนอานคลอง เขียนคลอง 
2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอยาง

นอย 1 ภาษา 
3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับ

หลักสูตรตามความจำเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม 
5. สงเสริม สนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ(O-NET) และระดับ

นานาชาติ (PISA) มาใชพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน 
6. สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่

หลากหลาย 
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กลยุทธที ่2. ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
1. สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ

รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 
3. สงเสริม สนับสนุน การสรางจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนาแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
4 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธีตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

และยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

กลยุทธที ่3.  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะดานการจัดการ

เรียนรู การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
2. สงเสริมความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย  
4. สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมือ

อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ 
 

 

กลยุทธที ่4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย 
1. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึงเชน การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning informationtechnology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DistanceLearning 
Television : DLTV) 

2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 

กลยุทธที ่5.  พัฒนาโรงเรียนใหมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมยัมีประสิทธิภาพ 
1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสูการปฏิบัต ิการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
6. ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับการชวยเหลือของสถานศึกษาในการจัด

การศึกษา 
7. วางแผนการบริหารอัตรากำลัง สรรหา ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให

สอดคลองกับความตองการจำเปนของโรงเรียน 
 



๔ 

 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำแนกเปน 

ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุนรายหัว 3,403,600  
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 853,960  
3 เงินรายไดสถานศึกษา 1,516,410 หักความเสี่ยง 10% 

 รวมงบประมาณ 5,773,970  
 

สรุปผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค/คาเฉลี่ย 

ที่ โครงการ 
สภาพความสำเร็จ 

คาเฉลี่ย 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรและ
คอมพิวเตอร 

  4.88 

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนทางดานคณิตศาสตร   4.75 

3 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

 
 4.50 

4 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ พัฒนาศักยภาพสังคมศึกษา    4.75 

5 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
 4.37 

6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

 
 4.40 

7 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ" 

 
 4.75 

8 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน   4.65 

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   4.88 

10 โครงการสรางเสริมนิสัยรักการอานหองสมุดมีชีวิต      4.88 

11 โครงการโรงเรียนสุจริต   4.65 

12 โครงการหองเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   4.40 

13 โครงการพัฒนาระบบเรียนรูคูกิจกรรม (open House)   4.50 

14 โครงการการแขงขันกรีฑาสีภายใน “ส.ร.ม. ตรังเกมส 64” ประจำป 2564   4.88 

15 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในเครื่องแบบ   4.70 

16 
โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวสูการบริการรอบดานเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 

 
 4.75 

17 โครงการสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน   4.00 

18 โครงการโรงเรียนคุณธรรม    4.88 

19 โครงการสนับสนุนใหการบริการสารสนเทศ   4.88 

20 โครงการการพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา   4.50 

21 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    4.88 



๕ 

 

22 โครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน Best practice (One teacher One practice)    4.37 

23 โครงการปจฉิมนิเทศ   4.50 

24 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลการศึกษา   4.88 

25 โครงการเสริมสรางประสบการณอาชีพและการศึกษาเพื่อการมีการมีงานทำ   4.88 

26 โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   4.88 

27 โครงการนิเทศภายใน   4.50 

28 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามนโยบาย   4.88 

29 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานดนตรีสูความเปนเลิศ   4.60 

30 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู  

 
 4.75 

31 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   4.00 

32 โครงการพัฒนาเครือขายขอมูลและการบริการ   4.88 

33 
โครงการสงเสริมงานรับนักเรียนและจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนป
การศึกษา 2564   

 
 4.88 

34 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   4.88 

35 โครงการเสริมสรางศักยภาพกลุมสาระการเรียนรู   4.40 

36 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการสูผูเรียน   4.50 

37 
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนสูการเรียนรูการศึกษาทางเลือก 
Self  Study 

 
 4.75 

38 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ   4.50 

39 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564   4.50 

40 โครงการพัฒนาระบบฝายงานบริหารงานกิจการนักเรียน   4.88 

41 โครงการวันสำคัญภายในสถานศึกษา   4.88 

42 โครงการสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข   4.88 

43 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   4.40 

44 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา   4.75 

45 โครงการจางบุคลากร โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   4.70 

46 โครงการจางวิทยากรทองถิ่น โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   4.75 

47 โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   4.65 

48 โครงการมุทิตาจิตเสริมสรางขวัญครูเกษียณโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   4.88 

49 โครงการพัฒนาบุคลากร   4.40 

50 โครงการพัฒนาสำนักงานฝายบริหารงานบุคคล   4.50 

51 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ   4.88 

52 โครงการสานความสัมพันธภาคีเครือขาย      4.88 

53 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม    4.50 

54 โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน    4.40 

55 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอนามัย   4.75 

56 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและบริการ   4.00 



๖ 

 

57 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา    4.88 

58 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   4.45 

 

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 

1. ผูเรียนสามารถสูความเปนเลิศในดานตางๆ ได 
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ 
3. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภยัคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความรุนแรงในรปูแบบ

ตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 
4. ผูเรียนมีจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
5. ผูเรียนมีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธีตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

และยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
6. มีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะดานการจัดการ

เรียนรู การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณ 
10. ลูกเสือ มีระเบียบวินัย มีความอดทน 
11. ลูกเสือ ไดใชชีวิตรวมกับผูอื่น รูจักทำงานรวมกับผูอื่น 
12. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู 
13. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
14. นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
15. นักเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
16. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มมากขึ้น 
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
18. นักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี 

 
ปญหาอุปสรรคที่พบ 
 1. มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำใหตองปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินกิจกรรม 
 2. ไมสามารถรวมกลุมนักเรียนได จึงทำใหกิจกรรมบางอยางดำเนินการไดลำบาก 

 3. การเบิกจายงบประมาณไมทันตอกิจกรรม 

 4. กิจกรรมเกิดความลาชา เนื่องจากมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
 5. นักเรียนบางสวนไมสามารถรวมกิจกรรมออนไลนได 
 6. บางกิจกรรมไมสามารถจัดได เนื่องจากมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 

 7. มีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จึงทำใหไมสามารถเขากิจกรรมได 
 8. กิจกรรมใชงบประมาณมากกวาที่กำหนดไว เนื่องจากตองมีการ ตรวจ ATK  



๗ 

 

 9. กิจกรรมไมเปนไปตามกำหนดการ 

 10. มีกิจกรรมอื่นเขามาแทรก ระหวางการดำเนินโครงการ 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 

1. โครงการควรใชเวลาใหมากกวานี ้
2. โครงการควรจัดกิจกรรมใหเปนลำดับมากกวานี้ 
3. ควรมีการเปลี่ยนกิจกรรม ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

4. ควรมีการตรวจ ATK ในทุกวันที่จัดกิจกรรม 

5. ควรใหเวลาในการปฏิบัติแตละกิจกรรมมากกวานี้ 
6. โครงการควรมีเจาหนาที่พยาบาลใหมากกวานี้ เพื่อการตรวจที่เร็วขึ้น 

  



๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 
  



๙ 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
“................................................................” 

 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖4   
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๑๐ 

 

บันทึกขอความ 

สถานศึกษา  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  

ที่  ร.ร. ส.ร.ม. ................. /๒๕๖4            วันที่  ................................. 
เรื่อง   รายงานการดำเนินงานโครงการ“…………………………………………….” 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 

ขาพเจา.......................................................................... ตำแหนง ........................................................ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการ “.............................................” ตามแผนปฏิบัติการ                         ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖1  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ คือ  

1) 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหวางวันที่  ............................................................. บัดนี้ โครงการ 

“.................................................................”  ไดดำเนินการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ“สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ” ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ลงชื่อ         ผูรายงาน      
                                                                (......................................)  

 

                                                       ลงชื่อ        งานแผนงานฯ 
                                                             (...................................)        

 

ความคิดเห็นรองผูอำนวยการโรงเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 

        ลงชื่อ                  
                                                                      (นางสาวสมร  จันทรรัตน) 

         รองผูอำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
ความคิดเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ         
                     (นายจุมพล  ทวีตา) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 
 
 



๑๑ 

 

แบบรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำป  ปการศึกษา  ๒๕๖4 

 
๑.  ชื่อโครงการ     
๒.  สนองกลยุทธโรงเรียน     
๓.  สนองกลยุทธ สพฐ.          
๔.  ผูรับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผูรับผิดชอบ    
ฝาย/งาน/กลุม        

๕.  วัตถุประสงค 
     5.1 ผลผลิต 
    5.2 ผลลัพธ 
๖.  เปาหมาย 
     6.1 ดานปริมาณ    
     6.2 ดานคุณภาพ    
 
๗.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
     มาตรฐานที่ 1 
      มาตรฐานที่ 2 
    มาตรฐานที่ 3 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 
๙.  การมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ……………………………………………………………. ไดมีหนวยงานภายนอกและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.  
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวชี้ความสำเร็จ 
รอยละของผลสำเร็จ 

เปาหมาย ผลการดำเนินการ 
มาตรฐานที่ 1 
 

  

มาตรฐานที่ 2 
 

  

มาตรฐานที่ 3   

 



๑๒ 

 

  ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเปนรอยละ   
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม  มีคาเฉลี่ย    

       อยูในระดับ   
เกณฑการสรุปผลคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80      ระดับนอยที่สุด  
   1.81 – 2.60   ระดับนอย 
   2.61 – 3.40   ระดับปานกลาง 
   3.41 – 4.20   ระดับดี 
   4.21 – 5.00   ระดับดีมาก 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(   ) เงินระดมทรัพยากร 
(   ) เงินรายไดสถานศึกษา 
(   ) เงินอื่นๆ ...................................................................................................... 

       ๑๑.๒ การใชงบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใชไป  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ .............................................. มีขอคนพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
1) จุดเดนของโครงการ :  
2) จุดควรพัฒนาของโครงการ :  
3) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : - 

ลงชื่อ.............................................. ผูรายงาน     
        (.........................................) 

                
                  ลงชื่อ.............................................. ผูรายงาน         
                                                                      (..........................................) 

 
 
 
 
 
 

 


