
สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑ 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้จัดการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

   โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ด าเนินการตามโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ  
โดยสรุปผลการด าเนินงาน  โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. ฝ่ายวิชาการ 

๔.๑  โครงการพัฒนาผู้เรียน สู่การเรียนรู้ 

๔.๒  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๔.๓  โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 

๔.๔  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๔.๕  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอภิบาล 

๒.๑  โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี 

๒.๒  โครงการวันส าคัญทางศาสนา 

๒.๓  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒.๔  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 

๓. ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๓.๑  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

๓.๒  โครงการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

๓.๓  โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส 

๓.๔  โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 

๓.๕  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ 

๓.๖  โครงการรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ 

๔. ฝ่ายบุคลากร 

๔.๑  โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู 

๔.๒  โครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้างก าลังใจ 

๕. ฝ่ายธุรการ การเงิน 

๕.๑  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 

๕.๒  โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒ 

๖. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๖.๑  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 

๖.๒  โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๓  โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ ๙๑.๘๖.  
 ๑.๑ กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรูI้CT ๘๗ ๘๙.๕๐ ควรให้นักเรียนฝึกพิมพ์โดยใช้

โปรแกรมฝึกพิมพ์บ่อยๆ  เพื่อความ
ช านาญของนักเรียน 

 ๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ๘๗ ๙๐.๐๔     - ในการจัดท าเอกสารใบงาน 
ควรใส่เนื้อหาวิชาความรู้ให้นักเรียน
ตอบค าถามครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ 
    - ควรหาสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา ให้มีขนาดพื้นที่
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนเพื่อ
สะดวกในการเรียนรู ้
    - ควรจัดให้มีรางวัลในการตอบ
ค าถามให้มากข้ึน เพราะจะช่วย
กระตุ้นความสนใจใฝเ่รียนรู้ และ
ภูมิใจเมื่อสามารถตอบค าถามได้
รางวัล 

 ๑.๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี ๘๗ ๙๒.๙๙ - ควรจะมีการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับ ระยะเวลาหรือตาม
หลักสตูรในการจัดกิจกรรม  
 - ให้มีการจัดกิจกรรมช่วงหลังจาก
การสอบปลาย       
–มีการเรียนรู้ในทักษะวิชาการจัด
ค่ายพักแร 

 ๑.๔ กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้าง 
การเรยีนรู ้

๘๗ ๙๑.๗๖ ให้มีใบงานให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะหม์ากขึ้น 

 ๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ การอ่าน เขียน 
คิดวิเคราะห ์

๘๗ ๙๕.๐๐ นักเรียนจติอาสารุ่นพี่ช่วยเหลือ 
รุ่นน้อง 
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 ๓ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๒. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน ๙๐.๖๘  
 ๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุและวันรกัษ์

ภาษาไทย 
๘๗ ๙๐.๘๘ ให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

ต่าง ๆ และน่าจะมสีิ่งจูงใจให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ๒.๒ กิจกรมยอดนักอ่าน ๘๗ ๘๗.๙๒ ควรมีหนังสือใหมเ่ข้ามาและมี
หนังสือสาระส าคัญเข้ามาใหม่ใน
ห้องสมุด 

 ๒.๓ กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กท า ๘๗ ๙๓.๒๔ ก าหนดหรือมอบหมายช้ินงานให้
เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน 

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  ๙๙.๒๖  
 ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๘๗ ๙๘.๕๒ จัดการนิเทศการน าหลักสตูร
สถานศึกษาไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 

 ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 
จังหวัดจันทบุร ี

๘๗ ๑๐๐.๐๐ เนื้อหาแต่ละอ าเภอควรเพิ่มความ
น่าสนใจ 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๗๒.๙๘  
 ๔.๑ กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
๘๗ ๗๒.๙๘ จัดท าแผนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิในทกุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก

ระดับชั้น  

๕. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๙๓.๒๒  
 ๕.๑ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอน 
 

๘๗ ๙๖.๘๘ ควรน าวัสดเุหลือใช้มาปรับใช้ในการ
ผลิตสื่อ 

 ๕.๒ กิจกรรมนเิทศการสอน ๘๗ ๙๐.๓๑ ควรจัดให้มีการนิเทศการสอนใน
ภาคเรยีนที่ ๒ ตั้งแตต่้นภาคเรียน 

 ๕.๓ กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระพัฒนาการเรียนรู ้
 

  ควรจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระ   
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โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๔ กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน ๘๗ ๙๑.๗๒ ควรจะมีการอบรมการท าวิจัยในช้ัน
เรียนส าหรับคณุครู 

 ๕.๕ กิจกรรม ล.พ.ล. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
มุ่งสู่ผู้เรียน 
 

๘๗ ๑๐๐.๐๐ ควรเพิ่มเติมข้อมลูความรู้และ
ปรับเปลีย่นข้อมูลใหส้ม่ าเสมอ 

 ๕.๖ กิจกรรมพัฒนาโครงงาน 
 

๘๗ ๙๒.๐๐ ควรมีการอบรมในการจดัท า
โครงงานเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจยิ่งขึ้น 
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ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอภิบาล 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี ๙๕.๓๑  
 ๑.๑ กิจกรรมรู้จักออม...ก่อสุขทุกสถาน ๘๗ ๙๓.๕๖ ควรปลูกฝังและอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจถึงกิจกรรมการออมให้ชัดเจน 
 ๑.๒ กิจกรรมน้อมร าลึกเทิดทูนพระคุณคร ู ๘๗ ๙๖.๐๘ ควรมีเวลาในการฝึกซ้อมรับเกียรติ

บัตรให้มากว่านี้ 
 

 ๑.๓ กิจกรรมเด็กดมีีกตัญญูรู้คณุแม ่ ๘๗ ๙๕.๓๒ ควรส่งจดหมายตอบรับจาก
ผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ให้เร็วขึ้น 

 ๑.๔ กิจกรมวันลอยกระทง ๘๗ ๙๔.๒๐ เสนอให้มีการท าสระน้ าจ าลองให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น 

 ๑.๕ กิจกรรมพุทธรักษาบูชาพ่อ ๘๗ ๙๗.๖๐ ฝึกนักเรียนใหส้งบและส ารวมมาก
ขึ้น เห็นถึงความส าคญัในการ
ท าบุญตักบาตร 

 ๑.๖ กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก ๘๗ ๙๓.๔๘ เพิ่มจ านวนของขวัญส าหรับ
นักเรียนให้มากขึ้น 

 ๑.๗ กิจกรรมแสงธรรมน าทาง ๘๗ ๙๖.๙๖ เชิญวิทยากรหลายศาสนาเพื่อศาสน
สัมพันธ์ที่ด ี

๒. โครงการวันส าคัญทางศาสนา ๙๔.๕๗  
 ๒.๑ กิจกรรมพิธีมสิซาระลึกถึง

พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต 
๘๗ ๙๕.๒๐ จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต 
 ๒.๒ กิจกรรมเปลวเทยีนแห่งธรรมน าชีวิต ๘๗ ๙๒.๐๖ ควรศึกษาและเลือกวดัที่ยังขาด

แคลน  เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จาก
เทียนจ าน าพรรษาที่น าไปถวายและ
เครื่องไทยธรรมต่างๆ 

 ๒.๓ กิจกรรมวันเกิดแม่พระ ๘๗ ๙๔.๐๔ ควรแยกตอบค าถามหน้าเวทีเป็น
รายห้องหรือรายชั้นเรียน  การตอบ
ค าถามและการมอบของรางวัลจะ
ได้ทั่วถึง 

 ๒.๔ กิจกรรมSANTA FESTIVAL ๘๗ ๙๗.๐๘     ควรมีช่วงเวลาของเกมส์อย่างเดียว 
เพื่อให้นักเรียนได้เล่นอย่างท่ัวถึง 

 ๒.๕ กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตใน
โรงเรียน 

๘๗ ๙๔.๔๔   ควรเลือกของบริจาคที่อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ไม่ควรน าสิ่งของที่เหลือจา
การใช้งานมาบริจาค 
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โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๓. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๙๕.๒๖  
 ๓.๑ กิจกรรมระเบยีบวินัยดี เสรมิศักดิศ์ร ี

ลูกลัมแบรต ์
๘๗ ๙๕.๐๐ ให้มีการประกวดมารยาทภาคเรยีน

ละ ๑ ครั้ง 
ให้มีการอบรมจราจร เพื่อฝึกจติ
อาสาส าหรับนักเรียนในการ
ช่วยเหลือด้านจราจรในโรงเรียน 

 ๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยนักเรียน 

๘๗ ๙๗.๐๘ 

๔. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก ๙๕.๒๖  
 ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอตัลกัษณ์

ของโรงเรียน 
๘๗ ๙๘.๐๘ ควรส่งเสริมบทบาทของนักเรยีนใน

เรื่องอัตลักษณ์ คือ การไหวส้วย 
และงามอย่างไทยโดยการกระตุ้น
และเสรมิสร้างก าลังใจเช่น การ
ประกวด การใหร้างวัล 

 ๔.๒ กิจกรรมสร้างเสรมิบรรยากาศส่งเสริม 
อัตลักษณ ์

๘๗ ๙๔.๙๒ 

 ๔.๓ กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะผู้เรียนตาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

๘๗ ๙๒.๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๗ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ๙๓.๗๑  
 ๑.๑ กิจกรรมสื่อสมัพันธ์ ล.พ.ล.สู่ชุมชน ๘๗ ๙๕.๒๐ กิจกรรมคา่ยปัจฉิมนเิทศควรเพิ่ม

ระยะเวลาในการท ากิจกรรม
มากกว่าน้ี 
กิจกรรมยุวบัณฑตินักเรยีนที่เป็น
ตัวแทนกล่าวขอบคุณควรมีการ
ฝึกซ้อม ให้มากกว่านี ้ และควรพูด
ออกมาจากความรูส้ึกจริงๆ  

 ๑.๒ กิจกรรมคา่ยปัจฉิมนเิทศ ๘๗ ๙๑.๕๓ 
 ๑.๓ กิจกรรมยุวบัณฑติ ๘๗ ๙๔.๔๐ 

๒. โครงการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตย ๙๔.๖๔  
 ๒.๑ โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
๘๗ ๙๔.๖๔ ในการเลือกตั้งสภาปีการศึกษา  

๒๕๕๗ กลุ่มสภานักเรียนควรมี
สมาชิกที่รับเลือกตั้ง  ตั้งแต่นักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ – 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เพื่อท่ีรุ่นพี่และ
รุ่นน้องจะได้ท างานร่วมกันมากขึ้น   
และรุ่นน้องได้เรียนรู้จักการท างาน
จากรุ่นพี่  เมื่อจบการศึกษาแล้ว  
รุ่นน้องจะไดม้ีความรู้ความเข้าใจ   
มีประสบการณ์ในการท างานและมี
ความพร้อมมากขึ้น 

๓. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากจนและด้อยโอกาส       ๘๙.๖๓  
 ๓.๑ กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน

และด้อยโอกาส 
๘๗ ๙๑.๐๔    ประชาสมัพันธ์หาผูส้นับสนุนจาก 

หลายภาคส่วนท่ีต้องการสนับสนุน 
เกี่ยวกับทุนการศึกษา 
 

 ๓.๒ กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ๘๗ ๘๘.๒๓ 

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา        ๙๒.๑๒  
 ๔.๑ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด 

ในสถานศึกษา 
๘๗ ๙๒.๑๒ ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม  

เรื่องยาเสพติดมากข้ึนกว่าเดมิ  
เพื่อท่ีจะได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

 

 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๘ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ ๙๔.๒๘      
 ๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ด้านสุนทรยีศาสตร ์
.๘๗ ๙๔.๒๘ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีแววทางด้าน

ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ ได้พัฒนา
ตนเองให้เกิดความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยใช้
กิจกรรมชุมนมุ และจัดการแข่งขัน
ผลงานทางด้านศลิปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ ในโรงเรียนเพื่อเตรยีม
ความพร้อมต่อการแข่งขันครั้งต่อไป 

๖. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ ๙๑.๒๘  
 ๖.๑ กิจกรรมเด็กไทยอนามัยด ี ๘๗ ๙๑.๑๒ ควรประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง

เพื่อให้ทราบการด าเนินงานของ
โรงเรียนซึ่งทางผู้ปกครอง         
จะไดค้วบคุมดูแลการรับประทาน
อาหารและการท ากิจวตัรประจ าวนั
ของนักเรียน 
ควรกระชับระยะเวลาการแข่งขัน
กีฬาบางรายการ เพื่อให้มีระยะเวลา
เพียงพอในการด าเนินงาน 

 ๖.๒ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ๘๗ ๘๙.๘๔ 
 ๖.๓ กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย ๘๗ ๙๒.๘๘ 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๙ 

ฝ่ายบุคลากร 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้างก าลังใจ ๙๒.๑๘  
 ๑.๑ กิจกรรมเติมความสุขกาย 

เพิ่มความสุขใจ 
๘๗ ๙๑.๐๔ ควรมีตัวแทนบุคลากรครูเข้าร่วม

กิจกรรม งานต่างๆ ให้ไดม้ากที่สุด 
เพื่อเป็นการเพิ่มขวญัและก าลังใจ
ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน 

 ๑.๒ กิจกรรมครูดีศรีลมัแบรต์ ๘๗ ๙๘.๘๐ 
 ๑.๓ กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว 

ครูลัมแบรต ์
๘๗ ๙๑.๘๔ 

 ๑.๔ กิจกรรมสุขภาพดีทั้งกายและใจ ๘๗ ๘๗.๐๔ 
๒. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู ๙๕.๐๕   
 ๒.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู ้ ๘๗ ๙๗.๖๐ ให้ครูที่มีอายุการท างานน้อยไดม้ี

โอกาสเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึน้   
เพื่อน าความรู้ที่ได้รับเป็นแนวคิด
และประสบการณ์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
 กระตุ้นให้บุคลากรมคีวามตื่นตัวใน
การศึกษาดูงานที่อ่ืน  เพื่อน ามาปรับ
ใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ๒.๑ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนา 
ศักยภาพคร ู

๘๗ ๙๒.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑๐ 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ การเงิน 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน ๘๗.๒๘  
 ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน 

โรงเรียน 
๘๗ ๘๗.๒๘ ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายของ

โรงเรียน   รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
ฝ่าย  เพื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที ่
สารสนเทศเพื่อจะไดจ้ัดท าข้อมลู
สารสนเทศให้เป็นปจัจุบันและมี
ข้อมูลถูกต้อง  ชัดเจน   สะดวกใน 
การค้นหา  และเพื่อความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบ
ได้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องม ี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของ
โรงเรียนเพิ่มขึ้น  

๒. โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๙๒.๘๐  

 ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรยีน 
เป็นฐาน 

๘๗ ๙๒.๘๐ คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลือ่น
การด าเนินงานของโรงเรียน 

 ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายให้
เพิ่มมากข้ึน 
พัฒนานักเรียนใหไ้ด้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ    ผู้ปกครองมสีว่น
ร่วมในการจดัการศึกษา 

ของโรงเรียนและช่วยเหลือในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการพัฒนาบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ใหเ้ป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน ์ ๙๑.๘๐  
 ๑.๑ กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศ

วิชาการ 
๘๗ ๙๒.๐๘ ให้นักเรียนคัดแยกขวดน้ าและ

กระดาษไปจ าหน่ายที่ห้องธนาคาร
ขยะ จัดมมุวิชาการ หรือมมุนักอ่าน 
ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนศึกษา
เรียนรูเ้พื่อเป็นการเพิ่มบรรยากาศ 
วิชาการภายในห้องเรยีน 

 ๑.๒ กิจกรรมซ่อมแซม บ ารงุ อาคาร
สถานท่ี 

๘๗ ๙๑.๕๒ ให้บุคลากรครูที่มีความสามารถและ
ความช านาญ ซ่อมแซมในเบื้องต้น
ก่อน 

๒. โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู่สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ๙๒.๖๙  
 ๒.๑ กิจกรรมบรูณาการเสรมิสร้างการ

เรียนรู ้
สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๘๗ ๙๒.๙๒ ควรมีการวางแผนระยะเวลาในการ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมบรูณาการฯ 
มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมบรูณาการ
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดอุปนิสยัพอเพียง 
ให้นักเรียน 

 ๒.๒ กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่าระการเรียนรู้ 

๘๗ ๙๒.๓๒ เปิดโอกาสให้ครูและผู้เรยีนรับการ
อบรมตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อน ามาแบ่งปันและ 
ถ่ายทอดสู่โรงเรียนต่อไป 

 ๒.๓ กิจกรรมตลาดนัดความรัก  
แบ่งปันความสุข สู่ความพอเพียง 

๘๗ ๙๒.๘๔ มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตลาดนดั 
เพื่อมุ่งเน้น และสร้างความ 
ตระหนักให้นักเรียนเข้าใจความ
พอประมาณในการจ่ายเงินของ
นักเรียน การมีคุณธรรมจากรายได้
ของห้องเรียน เพื่อน าไปแบ่งปัน
ให้กับผู้อื่น 
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 ๑๒ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
เกณฑ ์
สภาพ

ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

๓. โครงการ จิตอาสาเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย ์ ๙๒.๑๗  
 ๓.๑ กิจกรรมปันน้ าใจเพื่อสรา้งรอยยิ้มให้

แด่ผู้ด้อยโอกาส 
๘๗ ๙๒.๐๘ มีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระบุเข้า
ไปในการประชุมคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง  
เชิญชวนคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกิจกรรม เช่น 
การรับบริจาควัตถุปัจจัย 
ตามก าลังศรัทธา 

 ๓.๒ กิจกรรมใหด้้วยใจไปด้วยรัก ๘๗ ๙๓.๐๐ ให้คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกิจกรรม ฯ 
เช่น มีส่วนร่วมในการสรรหา
ครอบครัวที่ยากไร้ ขัดสน 
ให้นักเรียน และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ไปร่วมกิจกรรม 
โดยจดัสรรเวลา และแบ่งกลุ่ม 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ช้ันละ
อย่างน้อย ๑๐ คน 

 ๓.๓ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจติ
สาธารณะ 

๘๗ ๙๑.๔๔ เปิดโอกาสให้นักเรยีนร่วมกิจกรรม
ทุกระดับชั้นทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑๓ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๘.๙๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๙๒ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๙.๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๔.๘ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๙ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้   

๑๐ ๙ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๗๒ ดีเยี่ยม 

 ระดับขัน้พื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ      ดีเยี่ยม 



สรปุผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑๔ 

 

 

 


