
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563) 

**************************** 

 

1. ช่ือโครงการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 

 

2. ลักษณะโครงการ         2.1   ใหม      ตอเนื่อง 

           2.2   แกปญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

3.1 วัตถุประสงค       ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค 

     ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะ ดำเนินไดเพียง 2 กิจกรรม 

3.2 เปาหมาย 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา อยูระหวางดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ท่ีสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียนเชื่อมโยงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา

รู 

ดำเนินการในไตรมาสท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

การนำผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ไปใช 

อยูระหวางดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาความรูความสามารถในดานการ

วัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA สูชั้นเรียน 

ดำเนินการในไตรมาสท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ

บริหารและการจัดการศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2562 จำนวน 16 เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) และประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา        
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ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวาง
วันท่ี ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หอง
ประชุมกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

กิจกรรมท่ี 6 PLC รองวิชาการ ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สะทอนผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การขัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

35 ณ หองประชุมปนเจิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2563 มีผูเขารวมการประชุม

จำนวน 60 คน 

กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

ภาษาไทย (หลักภาษา) โรงเรียนสังกัด สพม.35 

อยูระหวางดำเนินการ 

กรณีดำเนินการไดต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด เพราะ............................................................................................... 

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

จำนวน 16 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ตามแผนกำหนดไว 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลการ

พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการขัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 

กิจกรรมครั้งท่ี 1 จาก 4 ครั้ง 

กรณีดำเนินการไมครบกิจกรรมท่ีกำหนด เพราะ....................................................................................... 

        3.4 งบประมาณ 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ไดรับงบประมาณ 8,200 บาท อยูระหวางดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 2 ไดรับงบประมาณ 46,200 บาท ดำเนินการในไตรมาสท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 3 ใชเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการในไตรมาสท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 4 ไดรับงบประมาณ 80,000 บาท ดำเนินการในไตรมาสท่ี 3 
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สามารถประหยัดงบประมาณได  จำนวน ................. บาท   

 

3.5  ผลสำเร็จท่ีไดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1. รอยละ 100 ของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

- รายงานผลการอาน คิด วิเคราะห เขียน 

อยูระหวางการดำเนินงาน 

 

4. ปญหา/อุปสรรค 

..................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

..................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

6. ภาพกิจกรรม 

 

 

กิจกรรมท่ี 5 ไดรับงบประมาณ 26,400 บาท ใชไปแลว 12,120 บาท คงเหลือ 14,280 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 ไดรับงบประมาณ 33,820 บาท จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 จำนวน 9,690 บาท คงเหลือ 

24,130 บาท 

กิจกรรมท่ี 7 ไดรับงบประมาณ 8,600 บาท อยูระหวางดำเนินการ 
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       ( ลงชื่อ )     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
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                          (นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ) 

      

       ( ลงชื่อ )     ผูอำนวยการกลุม  

                       (..........................................................) 

 

       

 

 


