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คำนำ 
 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปี
การศึกษา 2565  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษาสภาพของ
โรงเรียน  จากรายงานการประเมิน กำหนดกลยุทธ์หลักที่สามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ความสำเร็จและกำหนดโครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ฉบับนี้  
ใช้เป็นแนวทางในการทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2565  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

 
 

 
                 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง                   หน้า
  
 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1
 ๒. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๙ 
 ๓. โครงการ งานวิจัย ๑๒ 
 ๔. โครงการ พัฒนาหลักสูตร ๑๕ 
 ๕.  โครงการ ห้องสมุด ๑๘ 
 ๖. โครงการงานการเรียนการสอน ๒๐ 
 ๗. โครงการ การพัฒนาระบบงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล ๒๒ 

 ๘. โครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยครู ๒๔ 
          มืออาชีพผ่านชุมชนการ  เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
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รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

 
โครงการ       พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นักผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป้าหมายหลัก กพด.     เป้าหมายหลักท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ที ่   5 High Quality Principles คือ การพัฒนาผู้นำโรงเรียนให้มี

ความมุ่งมั่น รักที่จะพัฒนาเด็ก และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย 
อีกท้ังสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งผลิตและสร ้างเยาวชนที ่ เข้มแข็งเพราะ
สถาบันการศึกษาคือผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ โดยผู้บริหารสถานศึกษาคือ
ผู้นำที่จะดึงศักยภาพของนักเรียนออกมา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความ
เข้มเข็ง มีคุณธรรม และจะเป็นพื้นฐานของความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศต่อไป   

กลุ่มงาน     บริหารงานวิชาการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่า

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตร24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้เร ียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำเป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันและเอา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรกไว้ในองค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือ
การเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเร่งรัด การปฏิรูปการศึกษา
โดยเน้นการปฏิรูปด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
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 โครงการนี้ทำการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ  ของปีการศึกษา 2562 ที่มีเป้าหมายครู
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามหลักสูตร และดำเนินการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการดำเนินงานพบวา่มี
ปัญหาและเวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่
สามารถสอนเนื้อหาได้ท้ังหมด รวมถึงการจัดกิจกรรมในโครงการยังไม่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการปีการศึกษา 2563 จึงได้ปรับปรุงโดยทำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดย
มุ่งเน้นที่การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผ่านกระบวนการ PLC โดยทำการเพิ่มกิจกรรม 
คือ กิจกรรมการยกระดับผลสัมทธิ์ทางการเรียน TFE และ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างแท้จริง 

ดังนั้นโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
โดยเน้นสิทธิเด็กเป็นสำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้
สนองต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 
                    

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ผลผลิต (Output) 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ  
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 2.4  เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ร้อยละ 100 เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

 3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ทุกคน 
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และมีการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
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4 .กิจกรรม / วิธีดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียม  (P) 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
1.4  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 
เมษายน 2564 - 
เมษายน 2565  

คณะครูโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ 

2 ขั้นดำเนินการกิจกรรม  (D) 
2.1 ประชุมคณะดำเนินงานเพื่อชี ้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2 .2 จ ัดเตร ียม   จ ัดซ ื ้อ   ว ัสด ุอ ุปกรณ์   ในการทำ
โครงการ 
2.3  ดำเนินงานแผนงานที ่กำหนดไว้ โดยมีการจัด
กิจกรรมในโครงการดังนี้ 
      - งานการเรียนการสอน 
      - พัฒนาระบบทะเบียน 
      - พัฒนาหลักสูตร 
      - งานวิจัยในช้ันเรียน 
      - ห้องสมุด 
      - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
เมษายน 2564 - 
เมษายน 2565 

คณะครูโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (C) 
3 .1 ผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการฯ  น ิ เทศต ิดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด               

เมษายน 2564 - 
เมษายน 2565 

  

คณะครูโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ 

4 ขั้นสรุป  (A) 
4.1  สรุปประเมินโครงการ 
4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายวิชาการ 

 
เมษายน 2564 - 
เมษายน 2565 

คณะครูโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6.  งบประมาณ 
ท่ี ประเภทงบประมาณ ตามแผน (บาท) จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 39,000 31,560 7,440 
2 เงินอื่น ๆ (ระบุ)........................    
 รวมทั้งสิ้น 39,000 31,560 7,440 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 80.92 
     ❑   ตามแผน      
    ต่ำกว่าแผน     7,440     บาท  
 ❑  สูงกว่าแผน........................บาท 
 

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ข ้ า ร า ชก า ร ค ร ู บ ุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์ ร ้อยละ 100 เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนร้อยละ 100 ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

 
- ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
งานทะเบียน และงานวัดผล 
- ตรวจรายงานการสร้างตารางเรียน
ตารางสอน 
- เขียนบันทึกเข้าเรียนเข้าสอน 
- เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน 
IEP และบันทึกหลังแผน 
- เขียนแบบบันทึก ยืม คืนหนังสือ 
- เขียนรายงานหนังสือเข้าใหม่ 
- เขียนงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เขียนบันทึกแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- เขียนบันทึกการส่งแผนการสอน 
- เขียนบันทึกการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ 
- เขียนบันทึกการวิพากษ์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- เขียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
งานทะเบียน และงานวัดผล 
- รายงานการสร้างตารางเรียน
ตารางสอน 
- แบบบันทึกเข้าเรียนเข้าสอน 
- รายงานการใช้แผนการจัดการ
เรียนการสอน IEP 
- แบบบันทึก ยืม คืนหนังสือ 
- แบบบันทึกหนังสือเข้าใหม่ 
- แบบบันทึกวิจัยในช้ันเรียน 
- แบบบันทึกแฟ้มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบบันทึกการส่งแผนการสอน 
- แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการวิพากษ์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
 
 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึ กษา
โร ง เร ี ยนปางมะผ ้ าพ ิทยาสร รพ์  
ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น และมีการตรวจสอบ
และประเมินความรู ้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
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8. สรุปโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ร้อยละ 100 เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคน
ร้อยละ 100 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
3. ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา
โรงเร ียนปางมะผ้าพ ิทยาสรรพ ์ร ้อยละ 100 
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1-6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์ร้อยละ 100 ตารางเรียนตารางสอน 
2. ครูร้อยละ100 สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ และทำการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
3. ครูและนักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ร ้อยละ 90  
มีความรู้ความเข้าใจในงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
4. ครู ร้อยละ 95 สามารถสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนของตนเองได้ 
5. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
และมีการตรวจสอบและประเมินความรู ้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
 

 
1. ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนเรียนรวมได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างถูกวิธี 
3. ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
และมีการทำการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูผู้สอน
สามาถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถตรงกับศักยภาพ และ
นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
5. ครู นักเรียน และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานทะเบียน 
และงานวัดผลและประเมินผล 
6. งานห้องสมุดมีระบบเป็นหมวดหมู่ง ่ายกว่าสืบค้น  สามารถ
จัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอต่อการสืบค้นให้กับนักเรียน  

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. เวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีกำหนดไว้  
2. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมายังเน้นท่ีการสอนเนื้อหา ยังไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  
3. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นยังไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมากเท่าท่ีควร 
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4. มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคเรียนคือเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยตามที่ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้ครูต้องเริ่มกระบวนการวิจัยใหม่ท้ังหมด 
5. ระบบอินเตอร์เน็ตในห้องสมุดยังคงมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ตลอด 
6. ด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื ่องของอุปกรณ์ไอซี ทำให้อุปกรณ์ในงานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผลที ่ใช ้ป ัจจุบ ันมีความล้าหลัง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร ์ที ่ ใช ้ปฏิบ ัต ิงานด้านงานทะเบียน  
การทำงานล่าช้าและการจัดระบบท่ียังไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดการเสียเวลาในการดำเนินงานต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในคร้ังนี้ 
 1. ควรจัดกิจกรรมท่ีซ่อมเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ 
 2. ควรปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีได้ระบุไว้ในแต่ละโครงการย่อยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
 
10. สรุปในภาพรวม 

     10.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม  ในคร้ังนี้   
 1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นและสนใจในการเข้าร่วม 
กิจกรรม

2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีตนเองต้องการได้จากห้องสมุด 
 3. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการ ศิลปะและบันเทิง 
 4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 5. โรงเรียนมีกฎระเบียบวินัยท่ีสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
 6. ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงานเพื่อให้นักเรียนพฒันาทักษะของตนเองอยู่
เสมอ และ ครูยังสร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  
 7. ครูมีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 8. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมหรือ โครงการต่างๆ  
 9. ครูเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยมีการทำงานวิจัยในช้ันเรียน 
 10. ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน 
ภายนอกสถานศึกษาให้การสนับสนุน  
 11. ชุมชนช่วยสอดส่องดูแลความประพฤติกรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อพบพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของ นักเรียนก็จะแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยทันที  
 
     10.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในคร้ังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
นอกเหนือ วาระทาให้เวลาตามปฏิทินท่ีกาหนดไว้ไม่เป็นตามท่ีวางแผนไว้  
 2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้มากขึ้น 
 3. ให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น 
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 4. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 5. การให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ยัง ไม่มีความชัดเจน  
 6. โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ ท้ังด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้ได้
เข้า ร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู และยังเป็นการ
สร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
 7. โรงเรียนควรมีการนำผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
 8. เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
 9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ และบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ 
 

ผู้รายงาน................................................... 
          (..................................................) 
      ตำแหน่ง ………………………………………… 

     รายงาน ณ วันที่............เดือน......................พ.ศ................ 
 

ความเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 เห็นชอบ 
 แก้ไข / ปรับปรุง................................................................................................ 
 มอบหัวหน้างานแผนดำเนนิการต่อไป 

ลงชื่อ......................................... 
       (นายวิราว์  วัฒนกิจ)                                      

     ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์
 

 

 

 

 

 

  



๘ 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมที่ 1 ระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด
แผนปฏิทินการดำเนินการตามกิจกรรมท่ี
เสนอ โดยกำหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

คำส่ังแต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสายงาน 

บริหารโรงเรียน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ปฏิบัติจริง  มีการเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล  

แฟ้มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  ใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการ 
 

ปฏิบัติจริง ดำเนินการนิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน คอยอำนวยความสะดวด และ
ติตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 

แฟ้มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.ขั้นสรุป(A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ข้ันเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด
แผนปฏิทินการดำเนินการตามกิจกรรมท่ี
เสนอ โดยกำหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

คำส่ังแต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสายงาน 

บริหารโรงเรียน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
คัดกรองนักเรียน 

ปฏิบัติจริง  ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน 

รายงานการคัด
กรองนักเรียน
ยากจน และ
รายงานการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  ใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการ 

ไม่ได้ปฏิบัติจริง   

4.ขั้นสรุป(A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ข้ันเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด
แผนปฏิทินการดำเนินการตามกิจกรรมท่ี
เสนอ โดยกำหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

คำส่ังแต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสายงาน 

บริหารโรงเรียน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 1 
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 2 

ปฏิบัติจริง  มีการดำเนินการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

รายงานการประชุม
ผู้ปกครองช้ันเรียน 

 
3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  ใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการ 
 
 

ไม่ได้ปฏิบัติจริง   

4.ขั้นสรุป(A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ข้ันเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด
แผนปฏิทินการดำเนินการตามกิจกรรมท่ี

 
คำส่ังแต่งต้ัง

บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสายงาน 
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เสนอ โดยกำหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   
บริหารโรงเรียน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
- ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- นำข้อมูลจากการเย่ียมบ้านมาคัดกรอง
นักเรียน 
- จัดกิจกรรมท่ีได้คัดกรองนักเรียนให้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 
- แก้ไข ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง 

ปฏิบัติจริง  ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน 

รายงานการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  ใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการ 

ไม่ได้ปฏิบัติจริง   

4.ขั้นสรุป(A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
8,500 8,490 

 
4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 

เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ....100........... 
  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพของความต้องการ 

แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์    ทุกคนเป็นคนดีอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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5. ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงานขัดข้อง / ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
 3.ปฏิบัติกิจกรรมไม่ตรงตามข้ันตอน  เนื่องจาก 
 4.ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมไม่เป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด 
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ งานวิจัย 
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 

-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
-กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

1.1 -เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 
1.ตารางดำเนินการปฏิบัติงานและรายช่ือ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 

 
- คำส่ัง 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
2.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุท่ีในโครงการ 
2.2 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3 ดำเนินงานตามข้ันตอน 

 
1. ครูรับทราบตารางเวลาปฏิบัติงานและ
กำหนดการส่งงานวิจัย 
2. ครูส่งโครงร่างงานวิจัยต้นเทอม 
3. ครูส่งงานวิจัยในช้ันเรียนปลายเทอม 
 

 

-  กำหนดการ ส่ ง
วิจัยในช้ันเรียน 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 

- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
1. ติดตามครูเพื ่อส่งโครงร่างวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. ติดตามครูเพื่อวิจัยในช้ันเรียน 

 
- แบบสรุปรายช่ือ
งานวิจัย 
- แบบสรุปส่งโครง
ร่างงานวิจัย 

4.ขั้นสรุป(A) 
- จ ัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ ่าย
บริหาร 
-สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
-รายงานผลกิจกรรม ตามลำดับ 

 
1.ครูส่งโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน และวิจัย
ในช้ันเรียนตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 100 

 
-  บ ักท ึกรายงาน
การส่งผลงานวิจัย 

3.งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

- - 
 
4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 

เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ครู จำนวน 23 คน 

 
ครูส่งงานวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ 95 

 
วิจัยในช้ันเรียน 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความรู้และผลงานวิจัยใน
ชั ้นเรียนเต็มรูปแบบ 5 บท ในปี
การศึกษา 2561 

 
ครูมีความรู้และผลงานวิจัยในช้ันเรียนเต็ม
รูปแบบ 5 บท คนละ 1 เรื่อง รวมจำนวน 
22 เรื่องเก็บเป็นสารสนเทศโรงเรียน 

 
วิจัยในช้ันเรียน 
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เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
2. โรงเร ียนได้ผลงานวิจ ัยในช้ัน
เรียนของครูทุกคนคนละ 1 เรื ่อง 
รวมจำนวน 25 เร ื ่องเก ็บเป็น
สารสนเทศโรงเรียน 

 5. ปัญหาอุปสรรค 
1. มีการเปล่ียนแปลงระหว่างภาคเรียนคือเปล่ียนรูปแบบการวิจัยตามท่ีได้รับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้ครูต้องเริ่มกระบวนการวิจัยใหม่ท้ังหมด 
2. มีบุคลากรย้ายสถานท่ีทำงานระหว่างภาคเรียนจำนวน 1 คน ทำให้ได้ผลลัพธ์การดำเนินงานไม่ตรงตาม
เป้าหมาย 
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ พัฒนาหลักสูตร 
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1. จัดทำคำส่ังหน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระ
งานของบุคคลากรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
ได ้ก ิจกรรมท ี ่ คลอบคล ุมการพ ัฒนา
หลักส ูตร และม ีผ ู ้ ร ับผ ิดชอบในการ
ดำเนินการอย่างชัดเจน 

 
-โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
2 ดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
  -  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กับ
โครงการฯ 
  -  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่าน
มา 
  -  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
  -  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ครูผ ู ้สอนมีความเข้าใจ ในการพัฒนา
หลักสูตรในทิศทางเดียวกัน และได้จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นท่ี และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
-  แ ผ น ก า ร จ ั ด ก า ร
เรียนรู้ 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
1. หัวหน้างานวิชาการ นิเทศติดตามการนำ
หลักสูตรสถานศึกษา ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ไปจัดการเรียนรู ้
2. รวบรวมผลการกับกับติดตาม ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ประเมินผลหลักสูตร  

 
ครูผู้สอนมีความเข้าใจ ในหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  

 
แบบบันทึกการนิเทศ 
ติดตาม 

4.ขั้นสรุป(A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

 
ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ 
เพื่อนำโครงการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
1,500 320 
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4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 
เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. คร ูร ้อยละ 100 สามารถนำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ครูร้อยละ100 สามารถนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. แบบบันทึกการส่งแผนการ
สอน 
2. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและและ
สอดคล้องตามทักษะในศตวรรษท่ี 
21 

 
ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีการทำการ
วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้
ครูผู้สอนสามาถจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องตามเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ 

 

1. แบบบันทึกการส่งแผนการ
สอน 
2. แบบบันทึกการวิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

  
5. ปัญหาอุปสรรค 
1. เวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีกำหนดไว้  
2. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมายังเน้นท่ีการสอนเนื้อหา ยังไม่สนับสนุนการพฒันาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  
3. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นยังไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมากเท่าท่ีควร  
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ ห้องสมุด 
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ขั้นวางแผน (plan) 
1.ประชุมวางแผนช้ีแจงโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะทำงานและกำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ  
3. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

 
ปฏิบัติจริง ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีเสนอ 
โดยกำหนดการประชาสัมพันธ์ในส่วน
กิจกรรมล่วงหน้า   

 
โครงการเสนอขอ

อนุมัติ 

2.   ขั้นดำเนินการ(do) 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
-จัดซื้อหนังสือ 
 
-ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด 
 
-จัดห้องอาเซียน 
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 
 
-ปฏิบัติจริง  มีการจัดซื้อหนังสือใหม่เข้า
ห้องสมุดตามหนังสือท่ีแต่ละสาระได้
นำเสนอ  
-มีการปรับปรุงภุมิทัศน์ห้องสมุดใหม่  
 
-ไม่ได้ปฏิบัติ 
-ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
 
-มีหนังสือใหม่ 
 
-มีช้ันหนังสือเป็น
หมวดหมู่ มีมุมสืบค้น 
-ไม่ได้ปฏิบัติ 
-ไม่ได้ปฏิบัติ 

3.ขั้นตรวจสอบ (check) 
- แบบประเมินโครงการ เพื่อวัดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ  

 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

4.ขั้น สรุปผล รายงาน(Action) 
-เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
7,000 7,000 

 
4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 

เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 เป้าหมายด้านปริมาณ    
 - ครูและนักเรียนมีห้องสมุดใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ภายในโรงเรียน 

  
 การจัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอต่อ
การสืบค้นให้กับนักเรียน   

 
บันทึก ยืม คืนหนังสือ 

   เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. งานห้องสมุดมีระบบเป็น
หมวดหมู่ง่ายกว่าสืบค้น 

 
จัดหาหนังสือ ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด 

 
มีหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด 
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เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
2. มีจำนวนหนังสือท่ีเพียงพอ 

  
5. ปัญหาอุปสรรค 
 1. จำนวนและรูปแบบหนังสือท่ีจัดสรรยังไม่เพียงพอและไม่หลากหลายต่อการสืบค้นและความสนใจ
ของผู้เรียน 
 2. แหล่งสืบค้นอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 

1.โครงการงานการเรียนการสอน 
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมท่ี 1 จัดตารางเรียนตารางสอน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยผู้บริหารและ
คณะครู 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
1.3แต่งต้ังคณะกรรมการและกำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ได้กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในโครงการและ 
มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 

-โครงการงานการเรียน
การสอน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
1.จัดตารางเรียนตารางสอนและแจกให้กับครู
และนักเรียน 
2.สอนและเรียนตามตาราง 

ตารางเรียนตารางสอนแต่ละชั้นเรียนและ
ตารางสอนของคณะครู 

-  ต า ร า ง เ ร ี ย น
ตารางสอน 
 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
1. ติดตามการเรียนการสอนว่ามีปัญหาหรือไม่
แล้วแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
2.ปรับเปล่ียนตารางให้เหมาะสม 

ตารางเรียนตารางสอนมีความเหมาะสม
และเป็นกลาง 
 

-แบบบันทึกเข้าเรียน
เข้าสอน 

4.ขั้นสรุป (A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทำแบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าสอน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยผู้บริหารและ
คณะครู 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
1.3แต่งต้ังคณะกรรมการและกำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ได้กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในโครงการและ 
มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 

-โครงการงานการเรียน
การสอน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
1.จัดทำแบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าสอน 
2.มอบแบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าให้หัวหน้า
ห้อง 

แบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าสอนแต่ละช้ัน - แบบบันทึกการเข้า
เรียนเข้าสอน 
 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) ทราบรายช่ือครูท่ีไม่เข้าสอนและรายช่ือ
นักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

-แบบบันทึกเข้าเรียน
เข้าสอน 
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ติดตามและสรุปการเข้าเรียนของนักเรียนแต่
ละห้อง 
2.เสนอผลการสรุปแต่ละเดือนต่อฝ่ายบริหาร 

 

4.ขั้นสรุป (A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 3 นักเรียนเรียนรวม 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยผู้บริหารและ
คณะครู 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
1.3แต่งต้ังคณะกรรมการและกำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ได้กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในโครงการและ 
มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 

-โครงการงานการเรียน
การสอน 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
1. แต่งต้ังคำส่ังคัดกรองนักเรียน 
2.ทำการคัดกรองนักเรียน 
3.นัดหมายผู ้ปกครองมารับทราบและเซ็นต์
รับรอง 
4.เขียนแผน IEP online แต่ละคน 
5.จัดเตรียมเอกสารต่างๆและส่งไปยังศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
6.รับมอบคู่ปอง 
7.นำคู่ปองไปแลกส่ือท่ีร้าน 
8.ดำเนินการสอนตามแผน IEP online 
9.วัดผลและประเมินผลการสอน 

ทราบรายช่ือนักเรียนเรียนรวม 
แผนการจัดการเรียนรู้ IEP 
สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนเรียน
รวม 

- สื่อของนักเรียนเรียน
รวม 
- คูปองส่ือ 
 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
1. ติดตามผลของการดำเนินกิจกรรมการสอน
ตามแผน IEP online 

นักเรียนเรียนรวมได้รับการแก้ไขถูกต้อง
ตามกระบวนการและเหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละคน 
 

-ผลสัมฤทธิ์แผนการ
จัดการเรียนรู้ IEP 

4.ขั้นสรุป (A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

3.งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

7,000 7,000 
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4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 
เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี1-
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี1-6 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์มีตาราง
เรียนตารางสอน 
-ทราบรายช่ือครูและนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน
เข้าสอน 
-นักเรียนเรียนรวมได้รับการจัดการเรียนรู้
อย่างถูกวิธ ี

 
-ตารางเรียนตารางสอน 
-แบบบันทึกเข้าเรียนเข้าสอน 
-แผนการจัดการเรียนการสอน 
IEP 
 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1)น ั ก เ ร ี ยน ไ ด ้ ร ั บก ารพ ัฒน า
ความสามารถตรงกับศักยภาพ 
2)นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการ
เรียน มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
3)นักเรียนที ่เข้าร่วมการแข่งขัน
ได ้ ร ั บรางว ั ลจากการแข ่ งขัน
ประเภทต่างๆคร ูท ุกคนจ ั ดทำ
งานวิจัยในช้ันเรียน 

- นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ตรงกับศักยภาพ และขวัญกำลังใจในการ
เรียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง 
 
 

รายงานผลการดำเนินการ 

 5. ปัญหาอุปสรรค 
1. นักเรียนขาดเรียนเยอะ  
2. นักเรียนหนีเรียน 
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

1.โครงการ การพัฒนาระบบงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล 
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยคณะครู
ผู้รับผิดชอบ 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
1.3กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
- ได้กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าท่ี
ในความรับผิดชอบของครู 
- ประชุมคณะครูผู้สอนถึงการดำเนินการท่ี
ถ ูกต ้องตามระเบ ียบงานว ั ดผลและ
ประเมินผล 

 
- โครงการการพัฒนา
ระบบงานทะ เบ ี ยน 
และ ง านว ั ดผลและ
ประเมินผล 

2.ขั้นดำเนินการกิจกรรม(D) 
กิจกรรมท่ี 1. การพัฒนาระบบงานทะเบียน 
การวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมท่ี 2 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

 
ปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม ได้แก่ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอน 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอซีทีบางส่วน 

 
- รูปถ่าย 
- รายงานโครงการฯ 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ น ิเทศติดตาม การ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  ใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี ่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการ 

 
ปฏิบัติจริงในการนิเทศการสอนเสมอ 

 
สมุดนิเทศ 

4.ขั้นสรุป(A) 
- สรุปประเมินโครงการ 
- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
15,000 8,750 

 
4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 

เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
     1 .  เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ก า ร ว ั ด แ ละ
ประเม ินผลการเร ียนการสอน
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน 
     2. เพ ื ่อให ้การจ ัดทำข ้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความ

 
- ครูและนักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์มีความพึงใจต่องานทะเบียน วัดผล
และประเมินผล 
- ดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงทุก
กิจกรรม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เ ป ็ น ร ะ บ บ  ค ร อ บ ค ลุ ม  
มีความทันสมัยและทันต่อการใช้
งาน 
  
  
ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การออกเอกสารเป ็นไปอย ่า ง
ถูกต้อง รวดเร็วเพื่อให้การบริการ
แก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความ
สะดวกและทันเวลาท่ีกำหนด 
    2. เพ ื ่อให้คร ูผ ู ้สอนสามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระเบียบ
การวัดผลและประเมินผล 

 
ครู นักเรียน และผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่องานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผล 

 
รายงานสรุปความพึงพอใจต่อ
งานทะเบียน และงานวัดผล
และประเมินผล 

  
5. ปัญหาอุปสรรค 

5.1 ด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ไอซี ทำให้อุปกรณ์ในงานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผลที ่ใช ้ป ัจจุบ ันมีความล้าหลัง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร ์ที ่ ใช ้ปฏิบ ัต ิงานด้านงานทะเบียน  
การทำงานล่าช้าและการจัดระบบท่ียังไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดการเสียเวลาในการดำเนินงานต่าง ๆ  
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แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

1.โครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    (PLC)   
2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ขั้นการเตรียมการ 
(Plan) 

1. ป ร ะ ช ุ ม ว า ง แ ผ น โ ค ร ง ก า ร 
2. เ ข ี ย น โ ค ร ง ก า ร เ สน อข อ อน ุ ม ั ติ  
3. แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการข ับเคล ื ่อน
กระบวนการ PLC 

- โครงการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู ้ด้วยครู
ม ืออาช ีพผ ่านช ุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. ขั้นดำเนินการ 
(Do) 

1. การประชุมช้ีแจงสมาชิกเพื่อสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันและการจัดทีม PLC (ทีม
ละประมาณ 2 – 5 คน) 
2. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
เป้าหมายผู้เรียน 
3. การออกแบบแนวคิดการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาผู้เรียน 
และการร่วมกันวิพากษ์แผนในทีม PLC 
รวมถึงกำหนดประเด็นการสังเกตช้ันเรียน 

- บันทึกการประชุม
การ ดำเนินกิจกรรม 
PLC  

 

3.ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

1. การเปิดช้ันเรียน/ การสังเกตช้ันเรียน 
2. การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer 
Coaching)  
3. การสะท้อนคิดหลังเปิดช้ันเรียน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
PLC 0-7 
 

4. ขั้นประเมินผลและรายงาน 
(Action) 

1. ครูรายงานผลการดำเนินการตาม  
กระบวนการ PLC  

2. สรุปถอดบทเรียนเพื่อค้นหานวัตกรรม
การแก้ปัญหา 

 
รายงานสรุปโครงการ 

3.งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

- - 
 
4.เป้าหมายของโครงการท่ีกำหนดไว้ 

เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ด้านผลผลิต (Outputs)  

- ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 
- แบบบันทึกกิจกรรม PLC 0-7 
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เป้ามายที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
     1. ครูมีการจัดการเรียนรู ้ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
     2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา  

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูมีการปรับปรุงพัฒนางาน
วิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิด
แรงแนวทางท่ีจะสร้างแรงบันดาล
ใจต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนต่อไป  
2. ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจ
และเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น 
มีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้
บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 

 
- ครูมีการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของ
ตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางท่ีจะ
สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนต่อไป 
- ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและ
เป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจ
อย่างแข็งขัน 

 
รายงานสรุปความพึงพอใจต่อ
โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  
5. ปัญหาอุปสรรค 

5.1 เวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ 
 

 

 

 


