แบบสรุปผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
สานักผู้อานวยการ
ที่
1

2

จานวน
ชื่อโครงการ/
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
งานประกันคุณภาพ นางสาวปนัดดา วัฒโน
8
นักเรียน
ร้อยละ 100
การศึกษา
และคณะกรรมการ
จานวน
ดาเนินงานฯ
3,328 คน ครู
และบุคลากร
ทุกคน

งานวิเคราะห์และ
จัดทาแผน

นายจารุกิตติ์ สิทธิยา
นนท์ และ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ

8

นักเรียน
จานวน
3,328 คน ครู
และบุคลากร
ทุกคน

ร้อยละ 97.6

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน
(รอผลการ
ดาเนินการ)
1.ร้อยละ 100 ของ
ดีเยี่ยม

ครูและบุคลากร
ทั้งหมดมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์และ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. ร้อยละ 95.20 มี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการ
จัดทาปฏิทินในระดับดี
ขึ้นไป
(เป้าหมายในข้ออื่น
กาลังดาเนินการ)

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ

ควรมีการติดตามและ
ก ากั บ ที่ ต่ อ เนื่ อ งมาก
ขึ้น

ที่
3

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
งานสารสนเทศ
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายภัคพล ตรังจิระ
เสถียร และ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
8
นักเรียน
จานวน
3,328 คน ครู
และบุคลากร
ทุกคน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ปรับปรุง 1.จัดทาและ
รายงานข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน
ต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ร้อยละ 100
ของทุกกลุ่มบริหาร
และกลุ่มงาน จัดทา
สารสนเทศ
3.โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน
ของกลุ่มบริหาร
และกลุ่มงาน

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
การจั ด ท าข้ อ มู ล และ
รวมร วบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศยั ง ไม่ เ ป็ น
ร ะบบ ย ากต่ อ กา ร
สืบค้นและการนาไปใช้

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
งาน / กลุ่มบริหารทั่วไป
การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

ดาเนินงาน

1. กิจกรรมมุทิตา นางเสาวณีย์ ทับอัตตานนท์
คารวะ
นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย

2

ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
3,606 คน
100
ดีเยี่ยม ดาเนินการสอบถามนักเรียน

2. วันพ่อแห่งชาติ นางเสาวณีย์ ทับอัตตานนท์
นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย

2

3,589 คน

73

มาก

ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
ดาเนินการประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรร้อยละ 73 มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ไม่
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
สาเหตุ
-

-

-

- คณะผู้จัดงานมีความตั้งใจดีมาก เห็นด้วย
ที่จะให้มีการจัดงานทุกๆปี
- อยากให้จัดที่สนามบอลทุกปีค่ะและทุก
กิจกรรมเพราะนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้
มองเห็นกิจกรรมหน้าเสาธงได้อย่างชัดเจน
- ควรจัดในที่ร่ม เพราะว่าเมื่อนักเรียนร้อน
นักเรียนก็จะไม่ร่วมกิจกรรม เพราะไม่มี
สมาธิมัวแต่หาที่หลบเเดด และหันหลังให้
กิจกรรม และเสียงประกาศในพิธีก็ไม่ค่อย
ได้ยินค่ะ
- ควรจัดบุคลากรในการควบคุมดูแล
นักเรียนบริเวณโดยรอบกิจกรรม เนื่องจาก
มีนักเรียนบางส่วนอดทนต่อแสงแดดไม่ไหว
ทาให้เกิดการเป็นลม และลุกหนีออกจาก
กิจกรรมครับ

การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

ดาเนินงาน

3. กิจกรรมวันปี นางเสาวณีย์ ทับอัตตานนท์
ใหม่/กิจกรรม นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย
วันเด็ก
(นักเรียน)

2

ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
3,497 คน
84
ดีมาก ดาเนินการประเมินความพึง

4. กิจกรรมวัน
ใหม่(ครู)

14

235 คน

นางเสาวณีย์ ทับอัตตานนท์
นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย

พอใจของนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ร้อยละ 84 มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก

94

ดีเยี่ยม ดาเนินการประเมินความพึง

พอใจของ ครูและบุคลากร
ร้อยละ 94 มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานโดยรวมอยู่
ในระดับดีเยี่ยม

ไม่
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
สาเหตุ
-

- เป็นกิจกรรมที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้ให้
มีอยู่คู่ รสท.ตลอดไปค่ะ
- อย่างให้มีธีมในทุกๆครั้ง ครัง้ หน้าเสนอธีม
เเกสบี้
- ควรจัดทุกๆ ปี และมีของขวัญจับสลากให้
ได้กันทุกคน เกลี่ยชิ้นใหญ่ให้น้อยลงก็ได้

-

- เป็นกิจกรรมที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้ให้
มีอยู่คู่ รสท.ตลอดไปค่ะ
- อย่างให้มีธีมในทุกๆครั้ง ครัง้ หน้าเสนอธีม
เเกสบี้
- ควรจัดทุกๆ ปี และมีของขวัญจับสลากให้
ได้กันทุกคน เกลี่ยชิ้นใหญ่ให้น้อยลงก็ได้

การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5 ศึกษาดูงาน
นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร
การ
ประชาสัมพันธ์
การทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การทา
รายการ
โทรทัศน์ใน
โรงเรียนและ
การทา
ภาพยนตร์สั้น
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
6 อบรมการใช้ นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร
คาในการ
ประชาสัมพันธ์
และการเป็น
พิธีกร

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก โครงการ/
กิจกรรม
3

50 คน

3

50 คน

ดาเนินงาน
ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
91.4
ดีเยี่ยม ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความคิดสร้ างสรรค์และ
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร น า ไ ป
พั ฒ น า ต น เ อ ง โ ด ย
นักเรียนร้อยละ 91.4 มี
ความคิดสร้ างสรรค์และ
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร น า ไ ป
พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น

96

ดีเยี่ยม ดาเนินการประเมินความรู้ใน

การประชาสัมพันธ์และการ
เป็นพิธีกรของนักเรียนและ
ครูงานประชาสัมพันธ์ โดย
นักเรียนและครูมีความรู้ใน
การประชาสัมพันธ์และพิธีกร
พัฒนามากขึ้นร้อยละ96.3

ไม่
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
สาเหตุ

วิทยากรมีจานวนน้อยเกินไป ควรเชิญ
วิทยากรทั้งจากในและนอกโรงเรียน

การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

7 จัดทาวารสาร นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร
โรงเรียน

8

8 งาน
นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร
ประชาสัมพันธ์

8

9 งานธนาคาร
โรงเรียน

2

นางสาวกษมา มาลาแว
จันทร์

ดาเนินงาน

ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
3,700
96
ดีเยี่ยม วารสารได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนร้อย
ละ96
94
ดีเยี่ยม นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนจาก
งานประชาสัมพันธ์ ร้อย
ละ 94
นักเรียน
100
ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 ของผู้เรียนมี
และครู
การเปิดบัญชีธนาคาร
จานวน
โรงเรียน
3,504 คน
ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมี
การฝากเงินอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนพึง
พอใจในการบริการของ
เจ้าหน้าที่

ไม่
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
สาเหตุ

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม

การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

10 งานสานักงาน นายภัคพล ตรังจิระเสถียร
ผู้อานวยการ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก โครงการ/
กิจกรรม
8

ดาเนินงาน

ร้อยละ
ของผล
ระดับ
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
นักเรียน
80
ดีมาก
และครู
จานวน
3,504 คน

ไม่
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

สาเหตุ

ร้อยละ 83.1 ของ
ผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม
บริหาร และหน่วยงาน
ต่างๆภายในโรงเรียน มี
ความพึงพอใจระดับดีขึ้น
ไป

-

-

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มบริหาร งานบุคคล

1

งานสานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

น.ส.มาลี เรืองฤดี

8

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,550

2

งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน

น.ส.วีระสาฐ์ ศรีปัดถา

2

3,515

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
0

95.45

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ปรับปรุง 1.องค์กรมีการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบร้อยะละ 94
2.การบริการครู/
นักเรียนอยู่ในระดับ
ดี-ดีเยี่ยม ร้อยละ
92.65
ดีเยี่ยม
1.บุคลากรที่กี่ยว
ข้องมีความพึงพอใจ
ในการจัดระบบ
และพัฒนาการ
ทางานของตนเอง
ระดับดี-ดีเยี่ยม
ร้อยละ 100

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
ก า ร ตั้ ง ร้ อ ย ล ะ
ผลส าเร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด
100% จึ ง ท าให้ ผ ล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ม่
บรรลุถึง แม้จ ะร้อยละ
ของผลการดาเนินงาน
จะสูง

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

3

งานระเบียบวินัย
และความประพฤติ

นางวรัญญา
ตันบุญเจริญ

2

4

งานข้อมูลและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

นางสาวชยาภรณ์ อัคร
วุฒิ

8

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,323

ครูและ
บุคลากร
จานวน 178
คน

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

ร้อยละ 100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรร้อยละ 96.2
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ร้อยละ
96.2
1. ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรมี
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน
2. ร้อยละ 91.50 ของ
ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการ
จัดทาข้อมูลและ
สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
ระดับดีถึง ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ

-

ควรนาเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูล
บุคลากร เพื่อให้
สะดวกต่อการเก็บ
รวบรวบหลักฐาน
และสารองข้อมูล
ด้วย

5

งานรักษาความ
ปลอดภัย

นายอาคม ศรีวะรมย์

8

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,323

6

กิจกรรมคนดีศรี
รสท.

น.ส.มาลี เรืองฤดี

2

3,323

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

50

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยระดับดี-ดี
มาก ร้อยะละ
95.62
พอใช้
1.นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมร้อยละ
96.00
2.นักเรียนมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม
ตั้งแต่ระดับมาก
ขึ้นอยู่ในระดับดี
เยี่ยม ร้อยละ 93.7

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ

การคัดเลือกจากครู
ที่ปรึกษาควรคัดให้
ได้ตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดให้

ที่
7

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมความ
ซื่อสัตย์เป็นสมบัติ
ของคนดี

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วันธินี บัวหอม

โครงการ
หลัก
12

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,504

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
1.นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม
ดีเยี่ยม
จริยธรรม ค่านิยมจิต
สังคมและจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษา
กาหนดร้อยละ 96
2.นักเรี ยนมีลกั ษณะ
ตามที่อตั ลักษณ์ของ
โรงเรี ยนกาหนดร้อย
ละ 96
3.นักเรี ยนมีความพึง
พอใจในกิจกรรม
ตังแต่
้ ระดับดีขึ ้นไปอยู่
ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยมร้อยละ 100

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
1. การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการยังไม่ทั่วถึง
2. เป็นกิจกรรมที่ดี
ควรจัดอย่าง
ต่อเนื่อง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

8. กิจกรรมเด็กดีมีวินัย

ผู้รับผิดชอบ
นางวัรญญา
ตันบุญเจริญ

โครงการ
หลัก
2

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
253

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
1.ผู้ที่ได้รับรางวัล
เด็กดีมีวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎของ
โรงเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมร้อย
ละ 100
2.ที่ได้รับรางวัลเด็ก
ดีมีวินัย มี
ความพึงพอใจใน
ด้านระเบียบวินัย
และรักสถาบัน
ตั้งแต่ระดับมากขึ้น
ไปร้อยละ 100

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
ไม่มี

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

9 กิจกรรมรักนวลสงวน น.ส.จินตนา ศิลาวงษ์
ตัว

โครงการ
หลัก
1

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,515

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
0

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ปรับปรุง 1.ของนักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรร้อยละ
99.7
2.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงผลและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การ ไม่รู้จักรักนวล
สงวนตัวร้อยละ
99.5

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
1. จัดเวลาให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเร็วขึ้น
2. ไม่ ค วรตั้ง ร้อ ยละ
ผลส าเร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด
100% จึ ง ท าให้ ผ ล
การดาเนินงานไม่ล รร
ถึงแม้จะร้อยละของผล
การดาเนินงานสูง

10 กิจกรรมวันเอดส์โลก

น.ส.ปนัดดา พิทักษา

1

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,571

11 กิจกรรมยกระดับ
พฤติกรรมของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

น.ส.จินตนา ศิลาวงษ์

3

596

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
66.66

0

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดี
บรรลุ

ปรับปรุง

1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
พฤติกรรมสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ร้อยละ95.2
2.นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีพฤติกรรมตรง
ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนร้อยละ 92.2

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
1.การจัดการเวลา,
2.การระชาสัมพันธ์
3. การประชุมวาง
แผนการจัดงาน
1.ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การด าเนิ น กิ จ กรรม
มากกว่านี้
2.ไ ม่ ค ว ร ตั้ ง ร้ อ ย ล ะ
ผลส าเร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด
100% จึงทาให้ผลการ
ดาเนินงานไม่ลรรถึงแม้
จะร้ อ ยละของผลการ
ดาเนินงานสูง

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
12 กิจกรรมปลอด 0 จบ
ร้อยเปอร์เซ็น

ผู้รับผิดชอบ
นางบุปผา ศรีทองแท้

โครงการ
หลัก
5

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,325

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
1. ครูมีส่วนร่วมในการ
ดีเยี่ยม
ดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนทีมีผลการ
เรียนติดค้าง
2. ครูทุกท่านในแต่
ระดับ ผู้ปกครอง
ได้รับทราบข้อมูล
นักเรียนด้านการเรียน
ความประพฤติ และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน
3.จานวนนักเรียนที่มี
ผลการเรียนติดค้าง
ลดลงและจานวน
นักเรียนที่ผ่านการ
เรียนซ้ามากขึ้นจากปี
การศึกษา2559

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน

13 กิจกรรมดาวเดือน

นางวรัญญา
ตันบุญเจริญ

1

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
535

14 กิจกรรมครอบครัว
พอเพียงสู่
สถานศึกษา

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา

14

550

100

ดีเยี่ยม

15 โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่

น.ส.วราภรณ์
อภิวัฒนาพงศ์

13

679

100

ดีเยี่ยม

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

ร้อยละของผล
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1.นักเรียนทัง้ หมดมีผล
50
พอใช้

การวัดระดับการรักษา
อารมณ์และสุขภาพจิต
อยู่ในระดับปกติหรือ
สูงกว่าปกติ 73.04
2.นักเรียนทั้งหมด
ได้รับการส่งเสริมและ
รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิต ร้อยละ
91.60
1.ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมปณิธานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ 100

ได้รับยกย่องให้เป็น
โรงเรียนปลอดบุหรี
ต้นแบบ

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

16 โครงการโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพ
ติด

ผู้รับผิดชอบ
รชฎ ลัฐิกา

17 กิจกรรมจัดจ้าง
นายธวัชชัย
บุคลากรปฏิบัติงาน
เมตตาประสพกิจ
ในสถานศึกษา

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/
กิจกรรม
12
ครู 181คน
นักเรียน
3,323 คน

8

3,325

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
69.44

100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดี
1.มีห้องเรียน
จานวน 50 ห้อง
จากทั้งหมด 72
ห้อง ได้รับผลการ
ประเมินห้องเรียนสี
ขาว ระดับดีเด่น
ดีเยี่ยม
1.จานวนเจ้าหน้าที่
เพียงพอกับภาระงาน
ร้อยละ 100
2. การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเป็นที่พึง
พอใจของนักเรียน ครู
และผู้ปกครองใน
ระดับดี –ดีเยี่ยม ร้อย
98.08

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

สร้างแรงจูงใจให้ทุก
ห้องเรียนดาเนินงาน
ห้องเรียน
สีขาว อยู่ในระดับ
ดีเด่น

18 กิจกรรมจัดจ้างครู
เชี่ยวเฉพาะสาขา

นายธวัชชัย
เมตตาประสพกิจ

7

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,325

19 กิจกรรมพัฒนา
เสริมสร้างระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

นายชาคริต เอี่ยมเจริญ

7

180

20 กิจกรรมประสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง
และครูที่ปรึกษา
(Classroom
Meeting)

นายชาคริต เอี่ยมเจริญ

8

3,328 คน

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
1. มีครูที่มคี วาม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชาสามารถ
พัฒนาความรู้ด้านการ
เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
หลักสูตรตาม
เป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนด ร้อยละ100
ครูที่ปรึกษามีความรู้
ความเข้าใจและมี
ทักษะกระบวนการใน
การดูและช่วยเหลือ
นักเรียน

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงถนนและ
สนามกีฬา

ข้อเสนอแนะ

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

21 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายชาคริต เอี่ยมเจริญ

22 กิจกรรมคลินิกเสมา รชฎ ลัฐิกา
รักษ์

โครงการ
หลัก
8

11

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,328 คน

- ครู 6 คน
- นักเรียน 15
คน

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
95

93.33

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตาม
สภาพจริง โดยผ่าน
กระบวนการงาน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ดีเยี่ยม
1.ในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561
มีนักเรียนเข้าใช้
บริการ 15 คน และ
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
ระดับ
ดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 93.33

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ

-

1. ประชา
สัมพันธ์เรื่องการใช้
บริการห้องคลินิก
เสมารักษ์
2. จัดอบรมนักเรียน
เป็นตัวแทนครู
ให้คาปรึกษา

แบบสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มภาษาไทย
ที่

ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียน
การสอน

นางสาวแก้วใจ
เทียนธรรม

2

จัดการเรียนการสอน นางรัตนากร พุทธิ
กลุ่มสาระ
เสาวภาคย์
การเรียนรู้ภาษาไทย

3

พัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐

4

พัฒนาสุขภาวะ
นางรัตนากร พุทธิ
ทางด้านร่างกายและ เสาวภาคย์
จิตใจด้วยการอ่าน

นางสาวปนัดดา พิ
ทักษา

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วม
หลัก
ร้อยละของผล
กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
7
3,340 คน
100
ดีเยี่ยม
ดาเนินการการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
ของครูโดยนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
5
3,325
85
ดีมาก
นักเรียนร้อยละ 85
คน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
10
904 คน
100
ดีเยี่ยม
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อย
ละ 100
3

115 คน

98.65

ดีเยี่ยม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจร้อย
ละ 99

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

ครูควรผลิตสื่อ
เทคโนโลยีให้มาก
ขึ้น และผลิตสื่อ
อย่างต่อเนื่อง

-

-

-

-

-

ที่
5

ชื่อกิจกรรม
จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้
ภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมัทนา มงคล
เมือง

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วม
หลัก
ร้อยละของผล
กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
7
3,340
90
ดีเยี่ยม
ดาเนินการการ
ประเมินการจัด
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับดี
เยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

ควรจัดบอร์ดความรู้
และบอร์ดผลงาน
นักเรียนต่อเนื่อง

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

1 กิจกรรมวันตรุษจีน

น.ส.ชมพูนุท
ศรีสมบัติ

3

3,309

2 กิจกรรมวัน
คริสต์มาส

น.ส.ภัทรา
วิมลรัตน์

3

3,498

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
95.09
ดีเยี่ยม - จากการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมวั น
ตรุษจีน นักเรียนร้อยละ 95.09 ได้มีส่วน
ร่วมและได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
96.55

ดีเยี่ยม - ร้อยละ96.55 ของนักเรียนที่มีความพึง
พอใจในกิ จ กรรมวั น คริ ส ต์ ม าสและ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

-กิจกรรมสนุกมาก
-อยากให้จัดนานกว่านี้
-อยากให้ มี ก ารร้ อ งเพลง
มากกว่านี้
- ควรเพิ่ มเงิ น รางวัล จาก
60 บาท เป็น 100 บาท
- ควรมีการวางแผนในการ
จั ด ที่ นั่ ง ชมกิ จ กรรมของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถ
รั บ ชมกิ จก ร รมไ ด้ เ ป็ น
อย่ า งดี แ ละร่ ว มกิ จ กรรม
ได้มากขึ้น

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

3 กิจกรรมส่งเสริมการ น.ส.อร
ใช้ภาษาอังกฤษใน ภิญญา อริย
สถานศึกษา
ธเนศ

3

74

4 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง English Day
Camp

5

160

นางปนัดดา
วัจนะรัตน์

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
76
ดีมาก - นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น

98.55

ดีเยี่ยม -นั ก เรี ยนก ลุ่ ม เสี่ ย ง และ มี ปั ญ หาใน
รายวิชาภาษาอัง กฤษร้อยละ 100 มีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ
98.55สามารถสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และร้อยละ98.55มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

- ควร จั ด ท าซี ดี ก ารให้
ความรู้ สั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ
ภาษาอั ง กฤษ อาทิ เช่ น
ค าศั พ ท์ ส านว น หรื อ
ประโยคที่สาคัญ ๆ โดยให้
เจ้ า ของภาษามี ส่ ว นร่ ว ม
ด้วย
-ขอให้จัดกิจกรรมนี้อีกใน
ปีต่อไป
-เรี ย นสนุ ก มากขอให้ จั ด
อีก
-มีเวลาพักน้อยเกินไป

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5 กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
(CEFR)

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
หลัก โครงการ/
กิจกรรม
น.ส.อาภา
ภรณ์พร้อม
เพียรพันธ์

3

335

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ร้อยละ
ของผล
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน
50
พอใช้ - ผู้ เ รี ย นมี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ
เที ย บเคี ย งมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ ที่
กาหนดดังต่อไปนี้
1.1 ร้ อ ยละ 81.33 ของผู้ เ รี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ A1 หรือสูง
กว่า
1.2 ร้ อ ยละ 86.11 ของผู้ เ รี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ A1 หรือสูง
กว่า
1.3 ร้ อ ยละ 26.32 ของผู้ เ รี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ A2 หรือสูง
กว่า

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

ระบบข้อสอบมักมีปัญ หา
ในช่ ว งที่ มี ก ารจั ด สอ บ
พ ร้ อ ม กั น ห ล า ย User
Name ดังนั้นควรมีการจัด
สอบผู้เรียนทีละห้อง

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
(CEFR)
(ต่อ)

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ร้อยละ
ของผล
ระดับ
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
1.4 ร้ อ ยละ 37.50 ของผู้ เ รี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ A2 หรือสูง
กว่า
1.5 ร้ อ ยละ 27.27 ของผู้ เ รี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ A2 หรือสูง
กว่า
1.6 ร้ อ ยละ 8.57 ของผู้ เ รี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ B1 หรือสูง
กว่า
- นักเรียนร้อยละ 80.53 มีความพึงพอใจ
ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษในระดับมาก-มากที่สุด

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6 กิจกรรมพัฒนาผล
การทดสอบโอเน็ต
ภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2560
7 กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
8 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ภาษาต่างประเทศ
9 กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
หลัก โครงการ/
กิจกรรม

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ร้อยละ
ของผล
ระดับ
การ
คุณภาพ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

นายวิรัตน์
บุญมาตย์

5

กาลัง
ดาเนินการ

นางปนัดดา
วัจนะรัตน์

5

กาลัง
ดาเนินการ

นางปนัดดา
วัจนะรัตน์

3

กาลัง
ดาเนินการ

นายีรเชษฐ
ปราชญ์ธนจตุ
พร

7

ภาคเรียนที่ 2
จัดกิจกรรม
วันที่ 19 มี.ค.
2561

ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ

โครงการ
หลัก

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน

1 กิ จ กรร มท ำบุ ญ ตั ก นำยศุพกฤษณ์ สืบวงศ์

1

3,538

100

ดีเยี่ยม

2 กิ จ ก ร ร ม บ ร ร พ ช ำ นำยทศพล ดีกระจ่ำง

2
12

635

100

ดีเยี่ยม

3 กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษำ นำงประภำพรรณ ชูชำติ

1

875

100

ดีเยี่ยม

4

13

30

100

ดีเยี่ยม

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

บ ำ ต ร แ ล ะฟั ง ธร ร ม
เทศนำ

สำมเณรเพื่อถวำยเป็น
พร ะ ร ำ ช กุ ศ ล แ ด่ ใ น
หลวงรัชกำลที่ 9

แหล่ง เรีย นรู้ นัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
และ 6
โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ นำยนิติกร เบญมำตย์
ศั ก ยภ ำพนั ก เรี ย นสู่
ค ว ำ ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ ำ น
สังคมศึกษำ

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ

ได้ ด ำเนิ น งำนทั้ ง สองภำค
เรียนในโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบำงขุนเทียน กิจกรรม
เสร็จสิ้นเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม
นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ได้
ร่วมถวำยพระรำชกุศ ลแด่ใน
หลวงรัชกำลที่9 และเป็นกำร
ทดแทนบุ ญ คุ ณ บิ ด ำมำรดำ
แ ล ะ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองมี
ควำมพึงพอใจในกิจกรรมเป็น
อย่ำงมำก ร้อยละ 96.8
นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจ กรรมมี
ทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 90

-

-

-

ให้ดำเนินกิจกรรม
เช่นนี้ในทุกๆปี และ
ควรจัดขั้นตอนพิธี
กำรให้กระชับมำก
ยิ่งขึ้น

-

-

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีค วำมพึง พอใจใน
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
90.66

-

-

5 กิจกรรมกำรจัดกำร นำงสำวรัตนำนุช จวบ
เรียนกำรสอนสังคม แจ้ง
ศึกษำ

5

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
3,349

6 กิ จ กรรมสอบธรรม นำยวันชัย แซ่ปัก
สนำมหลวง

2

895

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หลัก

ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
100

100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดำเนินกำรประเมินควำมพึง
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

พอใจของครูและนักเรียนร้อย
ละ 80 มี ค วำมพึ ง พอใจดี
เยี่ยม
นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รสอบผ่ ำ น
เกณฑ์สอบธรรมศึกษำคิดเป็น
ร้อยละ 82 และพึง พอใจใน
กิจกรรมร้อยละ 95

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

-

-

-

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรมจัดการเรียน นายเริงชัย สถิตพรบรรพต
การสอน
คณิตศาสตร์

2

กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์

นายสุธน คลังเจริญ

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
5
นักเรียนทุก ร้อยละ 75.00
คนครูในกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์
และนักศึกษา
ฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
29 คน
5
นักเรียนทุก ร้อยละ 100
คนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คน
และครูใน
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
และนักศึกษา
ฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
29 คน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีมาก
ร้อยละ 90.2 ของ
ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง
พอใจในการจัดการ
เรียนรู้

ดีเยี่ยม

- ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจกับ
เนื้อหาที่เข้ารับการ
ปรึกษามากขึ้น

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

ครูไ ม่สามารถใช้สื่อ
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ
จัดการเรียนรู้ที่เป็น
นามธรรมให้ เ ป็ น
รู ป ธ ร ร ม ไ ด้
เท่าที่ควร

-

ศู น ย์ ค ณิ ต ศาสตร์
และสถานที่ ไ ม่ เ อื้ อ
ต่ อ การจั ด คลิ นิ ก
คณิตศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3

กิจกรรมความรู้คู่เสา นางอระภา ชวนวัน

4

กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์

นางสาวสุสรรค์ ไชโยรักษ์

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
10
นักเรียน
ร้อยละ 100
1,250 คน
และครูกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์
26 คน
4
นักเรียน 33 ร้อยละ 100
คน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 100 ของ
ป้ายนิเทศมีการจัด
แหล่งเรียนรู้
- ร้อยละ 90.00
ของนักเรียนเข้า
ร่วมสร้างแหล่ง
เรียนรู้
- ร้อยละ 95 ของ
ดีเยี่ยม

ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมมี
ผลการวัด
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณใน
ระดับ 3 ขึ้นไป
-ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมในการวาง
แผนการทางานอย่าง
เป็นระบบและ
สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
-ร้อยละ 100 ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

ป้ า ย นิ เ ท ศ ช า รุ ด
และใช้งานได้ยาก

-

ควรเพิ่มจานวน
นักเรียนในการทา
กิจกรรมมากขึ้น
กว่าเดิม

ที่
5

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมนิเทศ
การศึกษา
คณิตศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปวีณา บัวมหะกุล

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
7
ครูกลุ่มสาระ ร้อยละ 100
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
26 คน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศการเรียน
การสอนอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครั้ง
ร้อยละ 60 มีการ
นิเทศให้ความรู้ใน
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ร้อยละ 85 ให้
คาปรึกษาแนะนา
เพื่อนครู
คณิตศาสตร์เป็น
รายบุคคล
ร้อยละ 95 ได้นา
ผลการนิเทศการ
เรียนการสอนและ
นาไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

-

ที่
6

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมคิดดีๆ มี
รางวัล

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนา
พงศ์

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
4
นักเรียน 30 ร้อยละ 100
คน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ร้อยละ 94.17 ของ
ดีเยี่ยม

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการ
ส่งเสริมในการใช้ทักษะ
การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ร้อยละ
96.67 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การส่งเสริมในการใช้
ทักษะการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ร้อยละ
92.5 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการ
ส่งเสริมในการใช้ทักษะ
การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ร้อยละ
91.67 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การส่งเสริมในการ
เชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ร้อยละ
94.17 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การส่งเสริมในด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

ควรลด
ความยากของ
ข้อสอบลง

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

7

กิจกรรมผลิต
เอกสารและสื่อการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์

นางสาวภาวิดา กิตติภูมิวงศ์

8

กิจกรรมการแข่งขัน นางสาวชยาภรณ์ อัครวุฒิ
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์
(สัปดาห์แข่งขันฯ)

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
7
ครูกลุ่มสาระ ร้อยละ 100
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
26 คน
4

นักเรียน 565
คน และครู
ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
และนักศึกษา
ฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
29 คน

ร้อยละ 100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 90 ของครู
มีการผลิตและใช้
เอกสารและสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน
- ร้อยละ 17.07 ของ
ดีเยี่ยม
นักเรียนทั้งหมดเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์
- ร้อยละ 98.84ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมได้
แสวงหาความรู้
พัฒนาตนเองผ่านการ
ทดสอบความรู้
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
- นักเรียนที่ได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ
10.79 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

-

-

- การส่งนักเรียนไป
แข่งขันภายนอก
สถานศึกษาควร
เปิดโอกาสให้
นักเรียนไปแข่งขัน
มากขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียน
- ควรมีอุปกรณ์ใน
การซ้อมนักเรียนให้
ครบครันและ
เพียงพอต่อนักเรียน

ที่
9

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมฝึกสมอง
ด้วยเกมคณิต

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปนัดดา วัฒโน

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
4
นักเรียน 30 ร้อยละ 100
คน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
-นักเรียน 28 คน
เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม A-Math
- นักเรียนจานวน
31 คนเข้าร่วมการ
แข่งขันภายนอก
- ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันภายนอกได้
อันดับที่ 3 เป็น
อันดับสูงสุด
-ร้อยละ 92.31
ของผู้เรียนที่ร่วม
ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผลและมี
ความพึงพอใจ
กิจกรรมในระดับดี
ขึ้นไป

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมต้องมีการ
เตรียมความพร้อม
มากกว่านี้

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

10 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพครูกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปวีณา บัวมหะกุล

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
หลัก
โครงการ/ ร้อยละของผล
กิจกรรม การดาเนินงาน
7
ครูกลุ่มสาระ ร้อยละ 100
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
21 คน

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 96.15 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพครู
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
- ร้อยละ 95.00 มี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพครูกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

-

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
1

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร นายธีระพงษ์ แสงสุข
เพื่อสื่อการเรียนรู้

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน
7

87 คน

100

ดีเยี่ยม

ดาเนินการประเมินการ
อบรมของผู้เข้ารับการ
อบรม โดยผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 100 สามารถ

ผลิตสื่อได้อย่างน้อย
3 ชิ้น
2

กิจกรรมค่ายธุรกิจ
คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี

6

135 คน

86.69

ดีมาก

รอผลการดาเนินการ

ไม่ดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สาเหตุ
-

อาจต้องมีการจัด กลุ่ ม
ของผู้เข้ารับการอบรม
ตามช่วงอายุ และเพิ่ม
วันในการอบรม

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
งาน / กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน(กีฬาสี)-60

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

2.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนจตุรัตน์
สามัคคี ครั้งที่ 20
ประจาปี 2560

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

ที่

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน
1
3,331
95
ดีเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 95
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิ จ กรรมกี ฬ าและ
นั น ทน าก าร ตา ม
โคร ง ก าร แข่ ง ขั น
กีฬาภายใน(กี ฬาสี )
2560
1
250
95
ดีเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 95
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า
และนั นนาการตาม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
จตุรัตน์สามัคคี ครั้ง
ที่ 20

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรจตุรัตน์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ประจาปี 2560

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

4

กิจกรรมแข่งขันกีฬา
“เนชั่นแมน-สพฐ.ลีก
ครั้งที่ 10 ประจาปี
2560

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

5

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายนอก
สถานศึกษา ประจาปี
2560

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน
1
250
95
ดีเยี่ยม
ครู ร้ อ ยละ 95 รั ก
การออกก าลั ง กาย
และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รและ
ผู้ อื่ น ตามกิ จ กรรม
การแข่ ง ขัน กี ฬ าจตุ
รัต น์ สั ม พั นธ์ ครั้ ง ที่
33
1
2,500
95
ดีเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 95
รักการออกกาลัง
กาย มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬา
และนันนาการตาม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา“เนชั่นแมนสพฐ.ลีก ครั้งที่ 10
ประจาปี 2560
1
250
95
ดีเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 95
รักการออกกาลัง
กาย กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ภายนอก 2560

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

ที่

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

6

กิจกรรมลูกหมูสู่ลูก
มด(โครงการส่งเสริม
สุขภาพ)

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

7

กิจกรรมการออก
กาลังกายตอนเช้า
(โครงการส่งเสริม
สุขภาพ)

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน
1
200
95
ดีเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 95
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพตาม
กิจกรรม ลูกหมูสู่ลูก
มด 60
1
3,331
95
ดีเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 95
รักการออกาลังกาย
ดูแลสุขภาพตาม
กิจกรรมออกกาลัง
กายตอนเช้าเป็น
ประจา

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
1
2.

3

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมจัดการเรียน นางสาวสุวิมล ฟูแสง
การสอน
โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์
กิจกรรมพัฒนา
นายประชารัฐ กนิษฐ
ความสามารถพิเศษ สวัสดิ์
ด้านวงโยธวาทิต

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล
ระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน
5
350
99
ดี
สาเร็จลุล่วง

5

353

-

-

100

ดีเยี่ยม

ไม่ได้ดาเนินการ

สาเร็จลุล่วง

ไม่ดาเนินงาน
สาเหตุ

เนื่องจากมีกิจกรรม
มากจึงทาให้ไม่
สามารถจัดได้

ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
งาน / กลุม่ บริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
1

จานวน
ชื่อโครงการ/
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของผล
กิจกรรม
หลัก โครงการ/
การ
กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรมพิธีถวายราช นายชุมพล ยาทองไชย
9
1,336 คน
100
สดุดี เนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จ
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทาน
กาเนิดลูกเสือไทย
ประจาปีการศึกษา
2560

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

สาเหตุ

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่
เรียนกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ทางลูกเสือ เนตรนารี ได้
เต็มศักยภาพ และ
แสดงออกถึงการน้อม
ระลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกาเนิดลูกเสือ
ไทยผ่านการประเมินของ
โรงเรียนที่กาหนดไว้

-

ที่
2

3

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมพิธีประจา
กอง และประดับบ่า
ลูกเสือ เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2560

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของผล
หลัก โครงการ/
การ
กิจกรรม
ดาเนินงาน
นายชุมพล ยาทองไชย
9
431 คน
100

กิจกรรมพิธีทบทวน นายชุมพล ยาทองไชย
คาปฏิญาณตนและ
สวนสนาม เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย
ประจาปีการศึกษา
2560

9

436 คน

100

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

สาเหตุ

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ ข้าทา
พิธีประจากอง และ
ประดับบ่า ลูกเสือ เนตร
นารี ได้พัฒนาการเรียนรู้
เต็มศักยภาพ มีความ
ภูมิใจต่อกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และผ่านการ
ประเมินที่โรงเรียนกาหนด
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่
เรียนกิจกรรมยุวกาชาด
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ แสดงออกถึงการ
แสดงความราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
เสริมสร้างความมีวินัย ได้
เต็มศักยภาพ ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่โรงเรียน
กาหนดไว้

-

-

ที่
4

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมฝึกอบรม
ลูกเสือ - เนตรนารี
และยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2560

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของผล
หลัก โครงการ/
การ
กิจกรรม
ดาเนินงาน
นายชุมพล ยาทองไชย
6
544 คน
96.7

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

สาเหตุ

ลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรมเพื่อฝึกอบรม
กิจกรรมทางลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด สอบ
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ มีผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 96.7 บรรลุผล
สาเร็จ

-

จากกิจกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
ค่ายพักแรมเป็น
ผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แต่มีปัญหาเรื่องของ
สุขอนามัยในค่าย
พักแรม ส่งผลให้
นักเรียนบางคนเกิด
อาการคลื่นไส้
อาเจียน และ
ท้องเสีย เมื่อกลับมา
จากค่ายพักแรม

ที่
5

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมฝึกอบรม
ลูกเสือ - เนตรนารี
และยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประจาปี
การศึกษา 2560

จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของผล
หลัก โครงการ/
การ
กิจกรรม
ดาเนินงาน
นายชุมพล ยาทองไชย
6
549
97.3

การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

ไม่ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

สาเหตุ

ลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรมเพื่อฝึกอบรม
กิจกรรมทางลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะ และประสบการณ์
ทางลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด มีผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 97.3
บรรลุผลสาเร็จ

-

แบบสรุปผลการดาเนินงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล ระดับ
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน คุณภาพ
14
1,246
100
ดีเยี่ยม ปีการศึ กษา 2560 มี
โรงเรียนประถมศึกษาที่
ออกแนะแนวทั้ ง หมด
10 โรงเรี ย น ตาม
จ า น ว น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ติ ด ต่ อ เข้ า มา คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรมการแนะแนว
การศึกษาต่อระดับม.1
และ ม.4

ครูพัชราภรณ์
บุญธรรม

2

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ครูพัชราภรณ์
บุญธรรม

1

งานแนะแนว

1

3

กิจกรรมแนะแนว

7

100

ดีเยี่ยม

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เนื่องจากกิจกรรมจัด
ขึ้นวันที่ 30 มีนาคม
2561
นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแนะ
แนวร้อยละ 100

ไม่ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินงานใน
สาเหตุ
ภาคเรียนที่ 2
-

การดาเนินงาน
จานวน
โครงการ ผู้เข้าร่วม
ดาเนินงาน
หลัก โครงการ/ ร้อยละของผล ระดับ
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การดาเนินงาน คุณภาพ
6
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4

กิจกรรมส่งเสริมการหา
รายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการหา
รายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ)

นางสาวธนพร
พิมพ์ทอง
งานแนะแนว

8

กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษา

ครูพัชราภรณ์
บุญธรรม

8

5

6

731

100

ดีเยี่ยม

81.8

ดีมาก

นั ก เรี ย นที่ ยื่ น เอกสาร
ข อ รั บ ทุ น กู้ ยื ม เ พื่ อ
การศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ
ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ
100
นั ก เรี ย นปี ก ารศึ ก ษา
2560 มี นั ก เรี ย นขอ
ทุ น การศึ ก ษาทั้ ง หมด
จานวน 604 คน ได้รับ
การจั ด สรรทุ น จ านวน
480 คน คิดเป็นร้อยละ
79.47

ไม่ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินงานใน
สาเหตุ
ภาคเรียนที่ 2

