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 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือนโรงเรียนปางมะผ้า
พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2565  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษา
สภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมิน ก าหนดกลยุทธ์หลักที่สามารถด าเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและก าหนดโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือนโรงเรียนปางมะผ้า
พิทยาสรรพ์ฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทางในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

 
 

 
                 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์
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สำรบัญ 
 

เรื่อง                   หน้ำ
  
 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 1
 ๒. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ๙ 
 ๓. โครงการ งานวิจัย ๑๒ 
 ๔. โครงการ พัฒนาหลักสูตร ๑๕ 
 ๕.  โครงการ หอ้งสมุด ๑๘ 
 ๖. โครงการงานการเรียนการสอน ๒๐ 
 ๗. โครงการ การพฒันาระบบงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล ๒๒ 

 ๘. โครงการ การพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรูด้้วยครู ๒๔ 
          มืออาชีพผ่านชุมชนการ  เรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC)  
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รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
กำรทุจริตประจ ำปี รอบ ๖ เดือน 
โรงเรียนปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์ 

 
โครงการ       พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยุทธศาสตร์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นักผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมายหลัก กพด.     เป้าหมายหลักที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ที่   5 High Quality Principles คือ การพัฒนาผู้น าโรงเรียนให้มี

ความมุ่งมั่น รักที่จะพัฒนาเด็ก และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย 
อีกทั้งสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งผลิตและสร้างเยาวชนที่ เข้มแข็งเพราะ
สถาบันการศึกษาคือผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ โดยผู้บริหารสถานศึกษาคือ
ผู้น าที่จะดึงศักยภาพของนักเรียนออกมา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความ
เข้มเข็ง มีคุณธรรม และจะเป็นพื้นฐานของความเข้มแข็งในด้านต่ าง ๆ ของ
ประเทศต่อไป   

กลุ่มงาน     บริหารงานวิชาการ 

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

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

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตร24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหาจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ท าเป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกดิ
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันและเอา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรกไว้ในองค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเร่งรัด การปฏิรูปการศึกษา
โดยเน้นการปฏิรูปด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
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 โครงการนี้ท าการด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการ  ของปีการศึกษา 2562 ที่มีเป้าหมายครู
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ินตามหลักสูตร และด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการด าเนินงานพบว่ามี
ปัญหาและเวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ท าให้ไม่
สามารถสอนเนื้อหาได้ทั้งหมด รวมถึงการจัดกิจกรรมในโครงการยังไม่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการปีการศึกษา 2563 จึงได้ปรับปรุงโดยท าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดย
มุ่งเน้นที่การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผ่านกระบวนการ PLC โดยท าการเพิ่มกิจกรรม 
คือ กิจกรรมการยกระดับผลสัมทธ์ิทางการเรียน TFE และ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างแท้จริง 

ดังนั้นโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
โดยเน้นสิทธิเด็กเป็นส าคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล จึงด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้
สนองต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 
                    

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
 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 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  

 3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ทุกคน 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน และมีการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
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4 .กิจกรรม / วิธีด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียม  (P) 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ
สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

 
ตุลาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

 

คณะครูโรงเรียน 
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์

2 ขั้นด าเนินการกิจกรรม  (D) 
2.1 ประชุมคณะด าเนินงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2 .2  จัดเตรียม   จัดซื้ อ   วัสดุอุปกรณ์   ในการท า
โครงการ 
2.3  ด าเนินงานแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัด
กิจกรรมในโครงการดังนี้ 
      - งานการเรียนการสอน 
      - พัฒนาระบบทะเบียน 
      - พัฒนาหลักสูตร 
      - งานวิจัยในช้ันเรียน 
      - ห้องสมุด 
      - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
ตุลาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

 

คณะครูโรงเรียน 
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (C) 
3 .1  ผู้ รับผิดชอบโครงการฯ  นิ เทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด               

ตุลาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

 
 

คณะครูโรงเรียน 
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์

4 ขั้นสรุป  (A) 
4.1  สรุปประเมินโครงการ 
4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายวิชาการ 

 
ตุลาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

คณะครูโรงเรียน 
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์
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5. สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

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

1 เงินอุดหนุนรายหัว 39,000 31,560 7,440 
2 เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ........................    
 รวมท้ังสิ้น 39,000 31,560 7,440 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 80.92 
        ตามแผน      
    ต่ ากว่าแผน     7,440     บาท  
   สูงกว่าแผน........................บาท 
 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ข้ า ร า ช ก า ร ค รู บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์  ร้อยละ 100 เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนร้อยละ 100 ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบท
ของชุมชนและท้องถ่ิน  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ร้อยละ 100 ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ 

 
- ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
งานทะเบียน และงานวัดผล 
- ตรวจรายงานการสร้างตารางเรียน
ตารางสอน 
- เขียนบันทกึเข้าเรียนเข้าสอน 
- เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน 
IEP และบันทึกหลงัแผน 
- เขียนแบบบันทึก ยืม คืนหนงัสอื 
- เขียนรายงานหนังสือเข้าใหม ่
- เขียนงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เขียนบันทกึแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- เขียนบันทกึการส่งแผนการสอน 
- เขียนบันทกึการนเิทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู ้
- เขียนบันทกึการวิพากษ์แผนการ
จัดการเรียนรู ้
- เขียนรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
งานทะเบียน และงานวัดผล 
- รายงานการสร้างตารางเรียน
ตารางสอน 
- แบบบันทึกเข้าเรียนเข้าสอน 
- รายงานการใช้แผนการจัดการ
เรียนการสอน IEP 
- แบบบันทึก ยืม คืนหนังสือ 
- แบบบันทึกหนังสือเข้าใหม ่
- แบบบันทึกวิจัยในช้ันเรียน 
- แบบบันทึกแฟม้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบบันทึกการสง่แผนการสอน 
- แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู ้
- แบบบันทึกการวิพากษ์แผนการ
จัดการเรียนรู ้
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 
 
 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
โ ร ง เ รี ยน ป างมะผ้ าพิทยาสรรพ์  
ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของ
ชุมชนและท้องถ่ิน และมีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
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8. สรุปโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ร้อยละ 100 เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ร้อยละ 100 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรง เรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ร้อยละ 100 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1-6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์ร้อยละ 100 ตารางเรียนตารางสอน 
2. ครูร้อยละ100 สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ และท าการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
3. ครูและนักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ร้อยละ 90  
มีความรู้ความเข้าใจในงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
4. ครู ร้อยละ 95 สามารถสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนของตนเองได้ 
5. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน และ
มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
 

 
1. ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนเรียนรวมได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างถูกวิธี 
3. ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
และมีการท าการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูผู้สอน
สามาถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถตรงกับศักยภาพ และ
นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
5. ครู นักเรียน และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานทะเบียน 
และงานวัดผลและประเมินผล 
6. งานห้องสมุดมีระบบเป็นหมวดหมู่ง่ายกว่าสืบค้น  สามารถ
จัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอต่อการสืบค้นให้กับนักเรียน  

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. เวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้  
2. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ที่พัฒนาข้ึนมายังเน้นที่การสอนเนื้อหา ยังไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  
3. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ที่พัฒนาข้ึนยังไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินมากเท่าที่ควร 
4. มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคเรียนคือเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยตามที่ได้รับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนท าให้ครูต้องเริ่มกระบวนการวิจัยใหม่ทั้งหมด 
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5. ระบบอินเตอร์เน็ตในห้องสมุดยังคงมีปัญหา ท าให้ไม่สามารถใช้การได้ตลอด 
6. ด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ไอซี ท าให้อุปกรณ์ในงานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผลที่ ใ ช้ปัจจุบันมีความล้าหลัง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ ใ ช้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน  
การท างานล่าช้าและการจัดระบบที่ยังไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดการเสียเวลาในการด าเนินงานต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งน้ี 
 1. ควรจัดกิจกรรมที่ซอ่มเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนโดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่นา่เช่ือถือ 
 2. ควรปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในแต่ละโครงการย่อยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
 
10. สรุปในภาพรวม 

     10.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งน้ี   
 1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากจิกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นและสนใจในการเข้าร่วม 
กิจกรรม

2. นักเรียนสามารถสบืค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการไดจ้ากห้องสมุด 
 3. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการ ศิลปะและบันเทิง 
 4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายเพือ่สง่เสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 5. โรงเรียนมีกฎระเบียบวินัยทีส่อดคลอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรม 
 6. ครูส่งเสริมศักยภาพของนกัเรียน โดยมอบหมายงานเพื่อให้นักเรียนพฒันาทักษะของตนเองอยู่
เสมอ และ ครูยังสร้างความตระหนักและจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสริมคุณธรรมให้กับนกัเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 7. ครูมีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือและรปูแบบที่หลากหลาย  
 8. ผู้บรหิารเห็นความสาคัญของการพฒันาศักยภาพของนักเรียน และใหก้ารสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมหรือ โครงการต่างๆ  
 9. ครูเห็นความส าคัญในการแกป้ัญหาของผู้เรียน โดยมีการท างานวิจัยในช้ันเรียน 
 10. ผู้ปกครอง/เครือข่ายผูป้กครองใหก้ารสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมหีน่วยงาน 
ภายนอกสถานศึกษาให้การสนับสนุน  
 11. ชุมชนช่วยสอดส่องดูแลความประพฤติกรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของ นักเรียนกจ็ะแจง้ให้โรงเรียนทราบโดยทันที  
 
     10.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งน้ี 
 1. การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
นอกเหนือ วาระทาให้เวลาตามปฏิทินที่กาหนดไว้ไม่เป็นตามที่วางแผนไว้  
 2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้มากขึ้น 
 3. ให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  



๗ 
 

 5. การให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ยัง ไม่มีความชัดเจน  
 6. โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้ได้
เข้า ร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู และยังเป็นการ
สร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
 7. โรงเรียนควรมีการน าผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  
 8. เชิญวิทยากรท้องถ่ินมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
 9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ 
 

ผู้รายงาน................................................... 
          (..................................................)  
      ต าแหน่ง ………………………………………… 

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

ความเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เห็นชอบ 
 แก้ไข / ปรับปรุง................................................................................................ 
 มอบหัวหน้างานแผนด าเนินการต่อไป 

ลงชื่อ......................................... 
       (นายวิราว ์ วัฒนกิจ)                                      

     ผู้อ านวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์
 

 

 

 

 

 

  



๘ 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมท่ี 1 ระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ก าหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด
แผนปฏิทินการด าเนินการตามกจิกรรมที่
เสนอ โดยก าหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ตามสายงาน 

บรหิารโรงเรียน 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
ซ่อมแซม ปรบัปรุง และพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศ 

ปฏิบัติจริง  มีการเกบ็ข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล  

แฟ้มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการ 
 

ปฏิบัติจริง ด าเนินการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน คอยอ านวยความสะดวด และ
ติตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 

แฟ้มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.ข้ันสรุป(A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ขั้นเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ก าหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด
แผนปฏิทินการด าเนินการตามกจิกรรมที่
เสนอ โดยก าหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ตามสายงาน 

บรหิารโรงเรียน 

2.ขั้นด าเนินการกิจกรรม(D) 
คัดกรองนักเรียน 

ปฏิบัติจริง  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน 

รายงานการคัด
กรองนกัเรียน
ยากจน และ
รายงานการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการ 

ไม่ได้ปฏิบัติจรงิ   

4.ข้ันสรุป(A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ขั้นเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ก าหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด
แผนปฏิทินการด าเนินการตามกจิกรรมที่
เสนอ โดยก าหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ตามสายงาน 

บรหิารโรงเรียน 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
- ประชุมผูป้กครองภาคเรียนที่ 1 
- ประชุมผูป้กครองภาคเรียนที่ 2 

ปฏิบัติจริง  มีการด าเนินการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

รายงานการประชุม
ผู้ปกครองช้ันเรียน 

 
3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการ 
 
 

ไม่ได้ปฏิบัติจรงิ   

4.ข้ันสรุป(A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. ขั้นเตรียม (P) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ก าหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด
แผนปฏิทินการด าเนินการตามกจิกรรมที่
เสนอ โดยก าหนดการประชาสัมพันธ์ใน

ส่วนกิจกรรมล่วงหน้า   

 
ค าสั่งแต่งตั้ง

บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ตามสายงาน 
บรหิารโรงเรียน 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
- ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- น าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาคัดกรอง
นักเรียน 
- จัดกิจกรรมที่ได้คัดกรองนกัเรียนให้ได้รบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 
- แก้ไข ป้องกันปญัหาตามสภาพจริง 

ปฏิบัติจริง  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน 

รายงานการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

 

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการ 

ไม่ได้ปฏิบัติจรงิ   

4.ข้ันสรุป(A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุป

โครงการ 
 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
8,500 8,490 

 
4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ....100........... 
  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอืตาม
สภาพของความต้องการ 

แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์    ทุกคนเป็นคนดีอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข และมี

ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 
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ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

  
 
5. ปัญหาอปุสรรค 
1. ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินการหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานขัดข้อง / ท างานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
 3.ปฏิบัติกิจกรรมไม่ตรงตามขั้นตอน เนือ่งจากข้ันตอนในการปฏิบัติงานของกจิกรรมไมเ่ป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด 
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ งานวิจัย 
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 

-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
-ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

1.1 -เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 
1.ตารางด าเนินการปฏิบัติงานและรายช่ือ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 

 
- ค าสั่ง 

2.ข้ันด าเนินการกิจกรรม(D) 
2.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ 
2.2 ก าหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน 
2.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 

 
1. ครูรับทราบตารางเวลาปฏิบัติงานและ
ก าหนดการส่งงานวิจัย 
2. ครูส่งโครงร่างงานวิจัยต้นเทอม 
3. ครูส่งงานวิจัยในช้ันเรียนปลายเทอม 
 

 

-  ก าหนดการส่ ง
วิจัยในช้ันเรียน 

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 

- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
1. ติดตามครูเพื่อส่งโครงร่างวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. ติดตามครูเพื่อวิจัยในช้ันเรียน 

 
- แบบสรุปรายช่ือ
งานวิจัย 
- แบบสรุปส่งโครง
ร่างงานวิจัย 

4.ข้ันสรุป(A) 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่าย
บริหาร 
-สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
-รายงานผลกิจกรรม ตามล าดับ 

 
1.ครูส่งโครงร่างวิจัยในช้ันเรียน และวิจัย
ในช้ันเรียนตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 100 

 
- บักทึกรายงานการ
ส่งผลงานวิจัย 

3.งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

- - 
 
4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ครู จ านวน 23 คน 

 
ครูส่งงานวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ 95 

 
วิจัยในช้ันเรียน 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความรู้และผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียนเต็มรูปแบบ 5 บท  ในปี
การศึกษา 2561 

 
ครูมีความรู้และผลงานวิจัยในช้ันเรียนเต็ม
รูปแบบ 5 บท คนละ 1 เรื่อง รวมจ านวน 
22 เรื่องเก็บเป็นสารสนเทศโรงเรียน 

 
วิจัยในช้ันเรียน 
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เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
2. โรงเรียนได้ผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนของครูทุกคนคนละ 1 เรื่อง 
รวมจ านวน 25 เรื่ อง เก็บ เป็น
สารสนเทศโรงเรียน 

 5. ปัญหาอุปสรรค 
1. มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคเรียนคือเปลี่ยนรปูแบบการวิจัยตามที่ไดร้ับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ปรับปรงุให้ดีข้ึนท าให้ครูต้องเริ่มกระบวนการวิจัยใหม่ทัง้หมด 
2. มีบุคลากรย้ายสถานทีท่ างานระหว่างภาคเรียนจ านวน 1 คน ท าให้ได้ผลลัพธ์การด าเนินงานไม่ตรงตาม
เป้าหมาย 
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ พัฒนาหลักสูตร 
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1. จัดท าค าสั่งหน้าที่ความรบัผิดชอบและภาระ
งานของบุคคลากรแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
ได้ กิ จกรรมที่ คลอบคลุ มการพัฒนา
หลั กสู ตร  และมี ผู้ รั บผิดชอบในการ
ด าเนินการอย่างชัดเจน 

 
-โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
2 ด าเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 
  -  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ
โครงการฯ 
  -  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีทีผ่่าน
มา 
  -  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
  -  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ครูผู้สอนมีความเข้าใจ ในการพัฒนา
หลักสูตรในทิศทางเดียวกัน และได้จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบรบิท
ของพื้นที่ และทักษะในศตวรรษที่ 21 

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

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
1. หัวหน้างานวิชาการ นิเทศติดตามการน า
หลักสูตรสถานศึกษา ของแต่ละกลุม่สาระการ
เรียนรู้ ไปจัดการเรียนรู ้
2. รวบรวมผลการกบักับติดตาม ของแตล่ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
3. ประเมินผลหลักสูตร  

 
ครูผูส้อนมีความเข้าใจ ในหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตาม
เป้าหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา  

 
แบบบันทึกการนิเทศ 
ติดตาม 

4.ข้ันสรุป(A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่าย
บรหิาร 

 
ได้รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการ 
เพื่อน าโครงการปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
1,500 320 
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4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 
เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ครู ร้ อยละ  100 สามารถน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ครูร้อยละ100 สามารถน าหลกัสูตร
สถานศึกษาไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. แบบบันทกึการส่งแผนการ
สอน 
2. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู ้

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีหลกัสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัท้องถ่ินและและ
สอดคล้องตามทกัษะในศตวรรษที่ 
21 

 
ครูมีความกระตอืรือร้นในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีการท าการ
วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ สง่ผลให้
ครูผูส้อนสามาถจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้สอดคลอ้งตามเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได ้

 

1. แบบบันทกึการส่งแผนการ
สอน 
2. แบบบันทกึการวิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู ้
3. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 

  
5. ปัญหาอปุสรรค 
1. เวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรทีก่ าหนดไว้  
2. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ที่พัฒนาข้ึนมายังเน้นที่การสอนเนือ้หา ยังไมส่นับสนุนการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  
3. บางสาระวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ที่พัฒนาข้ึนยังไม่สอดคล้องกบับริบทของทอ้งถ่ินมากเท่าที่ควร  
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.โครงการ ห้องสมุด 
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ขั้นวางแผน (plan) 
1.ประชุมวางแผนช้ีแจงโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ  
3. เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ

 
ปฏิบัติจริง ด าเนินการตามกจิกรรมที่เสนอ 
โดยก าหนดการประชาสัมพันธ์ในส่วน
กิจกรรมล่วงหน้า   

 
โครงการเสนอขอ

อนุมัติ 

2.   ขั้นด าเนินการ(do) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
-จัดซื้อหนงัสือ 
 
-ปรับภูมิทัศนห์้องสมุด 
 
-จัดห้องอาเซียน 
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 
 
-ปฏิบัติจรงิ  มีการจัดซื้อหนังสือใหม่เข้า
ห้องสมุดตามหนังสือที่แตล่ะสาระได้
น าเสนอ  
-มีการปรับปรงุภุมิทัศน์ห้องสมุดใหม่  
 
-ไม่ได้ปฏิบัต ิ
-ไม่ได้ปฏิบัต ิ

 
 
-มีหนังสอืใหม ่
 
-มีช้ันหนังสือเป็น
หมวดหมู่ มมีุมสืบค้น 
-ไม่ได้ปฏิบัต ิ
-ไม่ได้ปฏิบัต ิ

3.ขั้นตรวจสอบ (check) 
- แบบประเมินโครงการ เพื่อวัดความพึงพอใจ
ในการรบับริการ  

 
ไม่ได้ปฏิบัต ิ

 
ไม่ได้ปฏิบัต ิ

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

ไม่ได้ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบัต ิ

 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
7,000 7,000 

 
4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 เป้าหมายด้านปรมิาณ    
 - ครูและนักเรียนมหี้องสมุดใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย
ภายในโรงเรียน 

  
 การจัดหาหนังสือใหม้ีความเพียงพอต่อ
การสบืค้นให้กบันักเรียน   

 
บันทึก ยืม คืนหนังสือ 

   เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. งานห้องสมุดมรีะบบเป็น
หมวดหมูง่่ายกว่าสบืค้น 

 
จัดหาหนงัสือ ปรบัภูมิทัศน์หอ้งสมุด 

 
มีหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด 
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เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
2. มีจ านวนหนังสือทีเ่พียงพอ 

  
5. ปัญหาอปุสรรค 
 1. จ านวนและรปูแบบหนังสือทีจ่ัดสรรยังไมเ่พียงพอและไมห่ลากหลายตอ่การสืบค้นและความสนใจ
ของผู้เรียน 
 2. แหล่งสืบค้นอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.โครงการงานการเรียนการสอน 
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมท่ี 1 จัดตารางเรียนตารางสอน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยผูบ้รหิารและ
คณะครู 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนมุัต ิ
1.3แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

ได้กิจกรรมที่จะด าเนินการในโครงการและ 
มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 

-โครงการงานการเรียน
การสอน 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
1.จัดตารางเรียนตารางสอนและแจกให้กับครู
และนักเรียน 
2.สอนและเรียนตามตาราง 

ตารางเรียนตารางสอนแต่ละช้ันเรียนและ
ตารางสอนของคณะครู 

-  ต า ร า ง เ รี ย น
ตารางสอน 
 

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
1. ติดตามการเรียนการสอนว่ามปีัญหาหรอืไม่
แล้วแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
2.ปรับเปลี่ยนตารางให้เหมาะสม 

ตารางเรียนตารางสอนมีความเหมาะสม
และเป็นกลาง 
 

-แบบบันทกึเข้าเรียน
เข้าสอน 

4.ข้ันสรุป (A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 2 จัดท าแบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าสอน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยผูบ้รหิารและ
คณะครู 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนมุัต ิ
1.3แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

ได้กิจกรรมที่จะด าเนินการในโครงการและ 
มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 

-โครงการงานการเรียน
การสอน 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
1.จัดท าแบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าสอน 
2.มอบแบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าให้หัวหน้า
ห้อง 

แบบบันทึกการเข้าเรียนเข้าสอนแต่ละช้ัน - แบบบันทึกการเข้า
เรียนเข้าสอน 
 

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) ทราบรายช่ือครูที่ไมเ่ข้าสอนและรายช่ือ
นักเรียนที่ไม่เข้าเรียน 

-แบบบันทกึเข้าเรียน
เข้าสอน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ติดตามและสรุปการเข้าเรียนของนักเรยีนแต่
ละห้อง 
2.เสนอผลการสรุปแต่ละเดือนต่อฝ่ายบริหาร 

 

4.ข้ันสรุป (A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 3 นักเรียนเรียนรวม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยผูบ้รหิารและ
คณะครู 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนมุัต ิ
1.3แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

ได้กิจกรรมที่จะด าเนินการในโครงการและ 
มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 

-โครงการงานการเรียน
การสอน 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
1. แต่งตั้งค าสั่งคัดกรองนักเรียน 
2.ท าการคัดกรองนักเรียน 
3.นัดหมายผู้ปกครองมารับทราบและเซ็นต์
รับรอง 
4.เขียนแผน IEP online แต่ละคน 
5.จัดเตรียมเอกสารต่างๆและส่งไปยังศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
6.รับมอบคู่ปอง 
7.น าคู่ปองไปแลกสื่อที่ร้าน 
8.ด าเนินการสอนตามแผน IEP online 
9.วัดผลและประเมินผลการสอน 

ทราบรายช่ือนักเรียนเรียนรวม 
แผนการจัดการเรียนรู้ IEP 
สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนเรียน
รวม 

- สื่อของนักเรียนเรียน
รวม 
- คูปองสื่อ 
 

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
1. ติดตามผลของการด าเนินกิจกรรมการสอน
ตามแผน IEP online 

นักเรียนเรียนรวมได้รบัการแก้ไขถูกต้อง
ตามกระบวนการและเหมาะสมกบัความ
ต้องการของแต่ละคน 
 

-ผลสมัฤทธ์ิแผนการ
จัดการเรียนรู้ IEP 

4.ข้ันสรุป (A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

3.งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

7,000 7,000 
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4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 
เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

เป้าหมายดา้นปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่1-
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่1-6 
โรงเรียนปางมะผ้าพทิยาสรรพม์ีตาราง
เรียนตารางสอน 
-ทราบรายช่ือครูและนกัเรียนที่ไม่เข้าเรียน
เข้าสอน 
-นักเรียนเรียนรวมได้รับการจัดการเรียนรู้
อย่างถูกวิธี 

 
-ตารางเรียนตารางสอน 
-แบบบันทกึเข้าเรียนเข้าสอน 
-แผนการจัดการเรียนการสอน 
IEP 
 

เป้าหมายดา้นคุณภาพ 
1)นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถตรงกับศักยภาพ 
2)นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการ
เรียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
3)นักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ รั บ ร า ง วั ล จ ากกา ร แ ข่ ง ขัน
ประเภทต่างๆครูทุกคนจั ดท า
งานวิจัยในช้ันเรียน 

- นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ตรงกับศักยภาพ และขวัญก าลังใจในการ
เรียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

 5. ปัญหาอุปสรรค 
1. นักเรียนขาดเรียนเยอะ  
2. นักเรียนหนีเรียน 
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1.โครงการ การพฒันาระบบงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล 
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.ขั้นเตรียม (P) 
1.1ประชุมวางแผนโครงการโดยคณะครู
ผู้รบัผิดชอบ 
1.2เขียนโครงการเสนอขออนมุัต ิ
1.3ก าหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

 
- ได้ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่
ในความรับผิดชอบของครู 
- ประชุมคณะครูผู้สอนถึงการด าเนินการที่
ถู กต้ อ งตามระ เบี ยบงาน วัดผลและ
ประเมินผล 

 
- โครงการการพัฒนา
ร ะบบ งานทะ เบี ยน 
แล ะ ง าน วัดผลและ
ประเมินผล 

2.ข้ันด าเนินการกจิกรรม(D) 
กิจกรรมที่ 1. การพฒันาระบบงานทะเบียน 
การวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนเิทศนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

 
ปฏิบัตจิริงในทุกกิจกรรม ได้แก่ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอน 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอซีทีบางส่วน 

 
- รูปถ่าย 
- รายงานโครงการฯ 

3.ข้ันนิเทศติดตามผล(C) 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ นิ เทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการ 

 
ปฏิบัติจริงในการนิเทศการสอนเสมอ 

 
สมุดนิเทศ 

4.ข้ันสรุป(A) 
- สรปุประเมินโครงการ 
- จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
รายงานสรุปโครงการ 

 
3.งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
15,000 8,750 

 
4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
     1 .  เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน 
     2 .  เพื่ อ ให้การจัดท า ข้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความ

 
- ครูและนกัเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
สรรพ์มีความพงึใจต่องานทะเบียน วัดผล
และประเมินผล 
- ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ลุล่วงทุก
กิจกรรม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เ ป็ น ร ะ บ บ  ค ร อ บ ค ลุ ม  
มีความทันสมัยและทันต่อการใช้
งาน 
  
  
ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การออกเอกสารเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วเพื่อให้การบริการ
แก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความ
สะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
    2. เพื่ อ ให้ครูผู้ สอนสามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้อง ตามระเบียบ
การวัดผลและประเมินผล 

 
ครู นักเรียน และผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่องานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผล 

 
รายงานสรุปความพงึพอใจต่อ
งานทะเบียน และงานวัดผล
และประเมินผล 

  
5. ปัญหาอปุสรรค 

5.1 ด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ไอซี ท าให้อุปกรณ์ในงานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผลที่ ใ ช้ปัจจุบันมีความล้าหลัง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ ใ ช้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน  
การท างานล่าช้าและการจัดระบบที่ยังไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดการเสียเวลาในการด าเนินงานต่าง ๆ  
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แบบรายงานการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1.โครงการ การพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรูด้้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
    (PLC)   
2.การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. ข้ันการเตรียมการ 
(Plan) 

1. ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น โ ค ร ง ก า ร 
2. เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ 
3. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ ขับ เคลื่ อน
กระบวนการ PLC 

- โครงการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยครู
มืออาชีพผ่านชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

1. การประชุมช้ีแจงสมาชิกเพื่อสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันและการจัดทมี PLC (ทีม
ละประมาณ 2 – 5 คน) 
2. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
เป้าหมายผูเ้รียน 
3. การออกแบบแนวคิดการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และการร่วมกันวิพากษ์แผนในทีม PLC 
รวมถึงก าหนดประเด็นการสังเกตช้ันเรียน 

- บันทึกการประชุม
การ ด าเนินกจิกรรม 
PLC  

 

3.ข้ันตรวจสอบ 
(Check) 

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

- แบบบันทึกกจิกรรม 
PLC 0-7 
 

4. ข้ันประเมินผลและรายงาน 
(Action) 

1. ครูรายงานผลการด าเนินการตาม  
กระบวนการ PLC  

2. สรุปถอดบทเรียนเพื่อค้นหานวัตกรรม
การแก้ปญัหา 

 
รายงานสรุปโครงการ 

3.งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

- - 
 
4.เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ด้านผลผลิต (Outputs)  

- ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 
- แบบบันทึกกจิกรรม PLC 0-7 
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เป้ามายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
     1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
     2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนทุกรายวิชา ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 80 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนทุกรายวิชา  

- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูมีการปรบัปรุงพฒันางาน
วิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิด
แรงแนวทางทีจ่ะสร้างแรงบันดาล
ใจต่อการเรียนรู ้ให้ผูเ้รียนตอ่ไป  
2. ครูมีความรู้สกึผูกพันต่อพันธกิจ
และเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น 
มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้
บรรลุพันธกจิอย่างแข็งขัน 

 
- ครูมีการปรับปรงุพัฒนางานวิชาชีพของ
ตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู ้ให้
ผู้เรียนต่อไป 
- ครูมีความรูส้ึกผูกพันต่อพันธกจิและ
เป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติใหบ้รรลุพันธกิจ
อย่างแข็งขัน 

 
รายงานสรุปความพงึพอใจต่อ
โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยครูมืออาชีพผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  
5. ปัญหาอปุสรรค 

5.1 เวลาในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 

 

 

 


