
 

 

 

 

 
จากการดำเนินงานในรอบป�การศึกษา  2562  ท่ีผ�านมา  โรงเรียนบ�านปรางค!ได�ดำเนินการตาม

โครงการตามแผนปฏบัติการป�งบประมาณ 2562  จำนวน 62 โครงการ  ทุกโครงการมีผลการดำเนินงาน
เป,นไปตามวัตถุประสงค! ท่ีกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษา  2562  และบรรลุตามวิสัยทัศน!ของ
โรงเรียนบ�านปรางค! ที่มุ�งเน�นให�ผู�เรียน เป,นคนดี มีความรู� มีความสุข  มีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารในชีวิตประจำวันได� นักเรียนประสบความสำเร็จ ผลการทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 3 มี
ค�าเฉลี่ยสูงกว�าระดับประเทศ ท้ัง 3 ด�าน และผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 สูงกว�าระดับประเทศ
ทุกวิชานักเรียนมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน คือ    เด็กชายชวกร  อินตAะกัน 
นักเรียนที่มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร! เต็ม 100 คะแนน จำนวน  12 คน ดังนี้ 
           1. เด็กชายคณิศร   ถานะพุฒิพงศ! 
           2. เด็กชายธนกฤต  วรรณกอง 
           3. เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย 
           4. เด็กชายชวกร   อินตAะกัน 
           5. เด็กชายธนวัฒน!  เรือนใจ 
           6. เด็กชายพีรณรงค!  ขระเข่ือน 
           7. เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลปI 
  8. เด็กหญิงปKณณธร  พิพิธพัฒน!ไพสิฐ 
  9. เด็กชายปฐพล  ธาราทิพย! 
 10.เด็กหญิงพัชรินทร!  ตAะแก�ว 
 11.เด็กหญิงสรัญพร  สุทธหลวง 
 12.เด็กชายพัฒธรสรณ!  ปาคำ 
 

 
    การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนบ�านปรางค!มีโครงสร�างการบริหารแบ�งเป,น  4  กลุ�มงาน ดังนี้  กลุ�มบริหารวิชาการ    
กลุ�มบริหารงบประมาณ  กลุ�มบริหารงานบุคคล และกลุ�มบริหารทั่วไป  มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จำนวน 15 คน  มีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู�บริหารยึดหลักการบริหารด�วย
หลักธรรมมาภิบาล / เทคนิคการบริหารแบบมีส�วนร�วม 

 
 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฎิบัติการป�งบประมาณ  2562 



หัวหน"ากลุ#มงาน 
1.  นางวิไลลักษณ!   งามล้ำ    หัวหน�ากลุ�มบริหารงานบุคคล 
2. นางพรรณี  ขันแก�วหล�า     หัวหน�ากลุ�มบริหารงบประมาณ   
3. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย!    หัวหน�ากลุ�มบริหารวิชาการ   
4. นายบุญนาค  ไชยศิลปI    หัวหน�ากลุ�มบริหารทั่วไป   

 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ"านปรางค. 

1.  นายยงค!  หาญยุทธ      ประธานกรรมการ 
2.  นายพจน!ปรีชา  เพชรแกมแก�ว     รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวจงรักษ!  รัตนวิฑูรย!   รองประธานกรรมการ 

4.  นายประเชิญ  ยาอุด    กรรมการ 

5.  นางพัชรินทร!   นายทอง    กรรมการ 

6.  นายประดิษฐ!  วรรณภพ    กรรมการ 

7.  นายธนเดช  สุทธหลวง    กรรมการ 

8.  นายลือชัย  กองเสือ     กรรมการ 

9.  นางรวิวรรณ  อยู�อเนก    กรรมการ 

10. นายวราห!   ไชยวุฒ ิ    กรรมการ  

11. นายฉัตรชัย   ธนามี    กรรมการ 

12. นายสิงห!  ชาวแหลง      กรรมการ 

13. พระครูนันทวรธรรม        กรรมการ 

14. นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ    กรรมการ  

15. นายชิต  คำชั่ง     กรรมการและเลขานุการ 

ตารางท่ี 1  แสดงข"อมูลของผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน#ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
1 นายชิต  คำชั่ง ผู�อำนวยการชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร 
1 นายชิต  คำชั่ง ผู�อำนวยการชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร 
2 นางฉลวย   อนุเคราะห! ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  2/3 
3 นางวัชรีภรณ!  ละม�อม ครู/ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  2/4 
4 นางหทยา  เตชนันท! ครู/ครูชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 
การศึกษาปฐมวัย 
การบริหารการศึกษา 

อนุบาล  3/4 



6 นางสมคิด   จันทร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร! ป.1/1 

7 นางสุครอง  นันทแลบ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร! ภาษาไทย  
คณิตศาสตร! ป.1/2 

8 นางสิริพร  วงศ!เงิน ครู/ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร! ป.1/3 

9 นางสาวพัชรี  ศิริชาญ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร! ป.1/4 

10 นางกมลทิพย!  ไชยวุฒิ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย คณิตศาสตร!  
ภาษาไทย ป.2/1 

11 นางปราณี   สุวัฒนา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร! 
ภาษาไทย ป.2/2 

12 นางเรณู  คำเทพ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร! ป.2/3
ภาษาไทย ป.2/3-4 

13 
 

นางกนกพร ไชยบุญเรือง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร! 
เทคโนฯการศึกษา 

คณิตศาสตร! ป.2/4 
สังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร!  
การงานอาชีพ 
ป.2/3 -4 

14 นางสาวพชีาณิกา ยาปKน ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร! วิทยาศาสตร!ป.1–2 

15 นางพรรณี   ขันแก�วหล�า ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร!  
ภาษาไทย ป.3/1  

16 นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร!  
ป.3/2-3 

17 นางสาวศรีเรือน จิตอารีย! ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา/ 
เทคโนฯการศึกษา 

ภาษาไทย  
ป. 3/2-3 

18 นางณหฤทัย  แก�วระดี ครู/ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.1–2 
19 นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 
การประถมศึกษา /
เทคโนฯการศึกษา 

สังคมศึกษา ป.5-6 
การงานอาชีพ ป. 3 

20 นางลอองรัตน!  สุวรรณ!วิโชต ิ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรม 
 

นาฏศิลปI ป. 1-6 
ศิลปะ ป.1 

21 นางวิลาวัณย!   คำรังษี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.3-4 
การงานอาชีพ ป.3 



ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน#ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
22 นางวิภาวี  สารถ�อย ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร! 
หลักสูตร 

วิทยาศาสตร!  
ป. 3 – 4 

23 นางสาวจีระภา  สุดใจ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กษ.บ. 
กศ.ม. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
จิตวิทยาและการแนะแนว 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย   ป. 4 
ประวัติศาสตร! ป.4 

24 นางนภสร  บุญสิงห! ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

วัดผลการศึกษา 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร! ป. 4 
 

25 นางสาวจรวยพร   
สุธรรมแปง 

ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คหกรรม/ 
เทคโนฯการศึกษา 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี ป.4- 6 

26 นางฉวีเพ็ญ   ณ  น�าน ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย  ป.5 
ประวัติศาสตร! ป. 5 

27 นางปRยฉัตร   สุทธหลวง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.4 
หน�าท่ีพลเมืองป5-6 

28 นางศิริพร  ยอดหล�า ครู/ครูชำนาญการ  วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร! 
เทคโนฯการศึกษา 
 

คณิตศาสตร!  ป. 5 
  

29 นางลัดดา  วีรวงค! ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร!/ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร! ป.6 
 

30 นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! ครู/ครูชำนาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.6 

31 นายเฉลิมพล  หน�อคำ ครู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ป. 1 – 6   
สุศึกษา ป.2/3-4 

32 นางอารี   วัชรธรรมรักษ! ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร!ทั่วไป วิทยาศาสตร!ป.5- 6 
33 นายบุญนาค   ไชยศิลปI ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 
คอมพิวเตอร!ศึกษา/
เทคโนการศึกษา 

คอมพิวเตอร!      
ป. 2 – ป. 6   

34 นางชุติกาญจน!  สุวรรณ   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

 คอมพิวเตอร!ศึกษา/
เทคโนการศึกษา 

สังคมศึกษา ป.1-2 
ประวัติศาสตร! ป.3 

35 นางชฎาภรณ!  ไชยสว�าง ครู  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5-6 
36 นายจักราช  ดีคำวงค! ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา   

พลศึกษา ป. 3 – 6 

37 นางสาวอชิรญาณ!   
อินตAะแสน 

ครู ศป.บ. 
กศ.ม. 

ศิลปะไทย 
ศิลปศึกษา 

ศิลปะ ป. 2 – 6 
 



จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก     35  คน     คิดเป,นร�อยละ  90 
จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงความถนัด    4  คน  คิดเป,นร�อยละ  10 
 
ตารางท่ี 2  แสดงข"อมูลครูอัตราจ"าง 
 

ที่ ช่ือ-สกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ"างด"วยเงิน 
1 นางสาวศุภพิชญ!  แสนกัน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3/2 สพฐ. 
2 นางสาวรุ�งรัตน!  สุทำแปง   ค.บ. สังคมศึกษา พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร�วม สพฐ. 
3 นางสาวศศิธร  ไชยยา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2/1 โรงเรียน 
4 นางสาวฤทัยรัตน!  วงค!สวัสดิ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2/2 โรงเรียน 

5 นางสาวปริยฉัตร  กันทะคำ  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3/1 โรงเรียน 

6 นางสาวธัญญาพร  ส�องสี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3/3 โรงเรียน 
7 นางสาวสาริกา  จันตAะนุ ศป.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน  อ. 2-3 ,ป.1 โรงเรียน 
8 นายณัฐพล  พันชน ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา โรงเรียน 

9 นายวิทิต  คำรังษี วท.บ. คอมพิวเตอร! เจ�าหน�าที่ไอที  ทรูปลูกปKญญา 
10 Miss Maricris G Ubongen B.A. Elementary 

Education 
อนุบาล 2/3 โรงเรียน 

11 Miss Janet  Yano B.A. Science อนุบาล 2/4 โรงเรียน 
12 Miss Christine  Napura BS.C. Commerce (Major 

in Banking and 
Finance) 

อนุบาล 3/4 โรงเรียน 

13 Miss Allie  Frei B.A. Arts  (Major in 
Justice and Peace 
Studies) 

อนุบาล 3/5 โรงเรียน 

14 Miss Leahn Tello Semino BS.Ed. Secondary 
Education  
(Major in English) 

ป. 1/3 โรงเรียน 

15 Mrs.Debbonie  M. Gutang  B.Ed. Secondary 
Education  
(Major in Science) 

ป. 1/4 โรงเรียน 

16 Mr.Supekhoyoung Litongs B.A. General ป. 2/3 โรงเรียน 
17 Miss Akala  W Ozukum M.A. English  ป. 2/4 โรงเรียน 

18 Miss Katimenla  Imsong B.A. History Honours ป. 3/3 โรงเรียน 
19 Miss  Kinighali B.A. General ป. 3/4 โรงเรียน 



ที่ ช่ือ-สกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ"างด"วยเงิน 
20 Mr.Aldren  C.Milano B.Ed. Elementary 

Education 
ป. 4/3 โรงเรียน 

21 Miss Nada  Elfanam B.A. English ป. 5/3 โรงเรียน 
22 Mr.Bill  Vang B.A. Asian Language 

And Literture 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียน 

 
 
 

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช#น  NT , O-NET 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

ชั้นประถมศึกษาป�ที่  6 

วิชา จำนวนนักเรียน 
ส#วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ยร"อยละ 

ลำดับที่ระดับ
จังหวัด 

ลำดับที่ระดับ
สพป.น#าน

เขต 2 
ภาษาไทย 109 13.20 70.02  15 
คณิตศาสตร! 109 21.25 69.91 4 
วิทยาศาสตร! 109 12.53 50.52 13 

ภาษาอังกฤษ 109 20.29 56.26 11 
เฉลี่ยร�อยละ 109  61.68 6 4 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ( O – NET )   

ประจำป�การศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 

 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 70.02 69.91 50.52 56.26 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 60.16 42.71 43.03 39.46 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 54.61 35.65 38.83 35.47 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 



เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ในระดับประเทศ  ระดับ สพฐ.  ระดับภาค  ระดับจังหวัดและระดับ สพป. น�าน เขต 2  ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 

ป�การศึกษา 2560 - 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 

 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู"เรียนระดับชาติ ( NT) 
ป�การศึกษา 2560 - 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 

 

รายวิชา ป� 2560 ป� 2561 ผลต#าง 
ด�านภาษา 70.69 70.03 -0.66 
ด�านคำนวณ 64.31 71.61 +7.30 

ด�านเหตุผล 57.26 58.76 +1.50 

รวมทั้ง 3 ด�าน 64.09 66.80 +2.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา โรงเรียน ประเทศ สพฐ. ภาค จังหวัด 
เขตพ้ืนท่ีน#าน

เขต 2 

ภาษาไทย (61) 70.02 55.90 54.61 56.85 59.48 60.16 

ภาษาอังกฤษ (63) 56.26 39.24 35.47 39.96 40.8 39.46 

คณิตศาสตร.  (64) 69.91 37.50 35.65 39.16 41.68 42.71 

วิทยาศาสตร. (65) 50.52 39.93 38.83 40.93 42.28 43.03 

รายวิชา ป� 2560 ป� 2561 ผลต#าง 
ภาษาไทย 62.04 70.02 +7.98 
คณิตศาสตร! 54.85 69.91 +15.06 

วิทยาศาสตร! 48.87 50.52 +1.65 
ภาษาอังกฤษ 55.64 56.26 +0.62 



สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแผนปฎิบัติการป�งบประมาณ 2562 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการอยู�
ที่ร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 

นางวิภาวี  สารถ�อย    
นางปริญญา  เนตร
ทิพย! 

 1. กิจกรรมจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ�านปรางค! 

จัดให�มีการใช� ปรับปรุง และประเมินผลการใช�
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ�านปรางค! ป�
การศึกษา 2562 ความพึงพอใจ  ร�อยละ 99 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100 

นางปริญญา  เนตร
ทิพย! 

 2..กิจกรรมหลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐาน 8 กลุ�มสาระ 

จัดให�มีการใช� ปรับปรุง และประเมินผลการใช�
หลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ของ
โรงเรียนบ�านปรางค! ป�การศึกษา 2562 ความพึงพอใจ  
ร�อยละ 98.50 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 
100 

นางวิภาวี  สารถ�อย    
 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม มีผลการดำเนินการอยู�ท่ี
ร�อยละ 100 บรรลุผลตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ 
นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! 

1.กิจกรรมเตรียมความพร�อม 
NT , O-NET และสสวท. 
 
 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร�อมในการสอบ NT , 
O-NET และสสวท. โดยมีการจัดการเรียนการสอน
เสริมให�กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี 6ในวันอาทิตย! มีความพึงพอใจ  
ร�อยละ 98.75 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 
100 

นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ  
นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! 
นางศรีเรือน  จิตอารีย! 
นางลัดดา  วีรวงค! 
 
 

2.กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร!  

นักเรียนทุกคนที่สนใจเข�าร�วมกิจกรรมคณิตศาสตร!
นานาชาติ คณิตศาสตร!ของ สสวท. 
ได�เข�าร�วมกิจกรรม ได�พัฒนาให�นักเรียนมีความรู�
ความสามารถในทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร! 
ความพึงพอใจ ร�อยละ 98   ความสำเร็จของโครงการ
อยู�ที่ ร�อยละ 99.95 

นางนภสร  บุญสิงห! 
 

 3.กิจกรรมส�งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร!
โดยใช�โครงงานเป,นฐาน 

ส�งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร!โดยใช�
โครงงานเป,นฐานให�นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให�มี
ความรู�ด�านกระบวนการทางวิทยาศาสตร!ท่ีสูงข้ึนความ
พึงพอใจ ร�อยละ 98   ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ 
ร�อยละ 100 

นางอารี  วัชรธรรมรักษ! 
นางวิภาวี  สารถ�อย 
น.ส.พีชาณิกา  ยาปKน 



ที่ ช่ือโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 

 4.กิจกรรมแผนการพัฒนา
ทักษะการเขียน ป.1 - 6 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 – 6 มีแบบฝ�กการ
เขียนคำพ้ืนฐาน เพ่ือได�พัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยที่สูงข้ึนความพึงพอใจ ร�อยละ 90   
ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 100 

นางฉวีเพ็ญ  ณ น�าน 
นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! 

2 5.กิจกรรม English 
Improving 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 – 6 มีแบบฝ�กการ
เขียนคำศัพท!พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เพ่ือได�พัฒนา
ทักษะการอ�านการเขียนภาษาอังกฤษที่สูงข้ึนความ
พึงพอใจ ร�อยละ 98   ความสำเร็จ 
ของโครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 100 

นางชฎาภรณ!  ไชยสว�าง 
 

6.กิจกรรมสมุดบันทึกรายรับ
รายจ�ายสู�การสร�างวินัยทาง
การเงิน 

ไม�ได�ดำเนินการกิจกรรม นายสฤษด์ิธิชัย  จักร
แก�ว 
 

7.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานนักเรียนทุกระดับชั้น
งานบ�าน,งานประดิษฐ!และ
งานเกษตร 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน
ได�เข�าร�วมการอบรมการประดิษฐ! ทำให�นักเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานการประดิษฐ!ท่ีสูงข้ึนความพึงพอใจ 
ร�อยละ 90   ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 
99.95 
 

น.ส.จรวยพร  สุธรรม
แปง 

 

8.กิจกรรมสาระการเรียนรู�
ศิลปะ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 4 – 6 ทุกคนได�เข�าร�วม
ค�ายพัฒนาด�านศิลปะ จากวิทยากรที่มีความรู� ทำให�
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการประดิษฐ!ที่สูงข้ึน
ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ความพึงพอใจ ร�อยละ 
80   ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 100 
 

น.ส.อชิรญาณ!  อินตAะ
แสน 

9.กิจกรรมส�งเสริมและ
สนับสนุนการแข�งขันกีฬาและ
กรีฑาสี 

นักเรียนตั้งแต�ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 
ได�เข�าร�วมการแข�งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! 
ทำให�มีสุขภาพพลานามัยที่ดีสูงข้ึนความพึงพอใจ ร�อย
ละ 100   ความสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 100 
 

นายจักราช  ดีคำวงค! 
 

10.กิจกรรมหนูน�อยคนเก�ง นักเรียนตั้งแต�ชั้นอนุบาล 1และชั้นอนุบาลป�ที่ 2 ได�
แสดงออกถึงความสามารถของตนเองตามศักยภาพใน
งานปรางค!ปริทัศน! 62 ความพึงพอใจ ร�อยละ100 
ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อย100 
 

นางปริญญา  เนตรทิพย! 
 



ที่ ช่ือโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 

3. โครงการ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยไม�ใช�งบประมาณตาม
โครงการ โดยได�จัดให�มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบ�านปรางค! จัดทำระบบบริหาร
และสารสนเทศ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพให�
สอดคล�องกับการประกันคุณภาพภายนอก มีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำ
รายงานประจำป� ความพึงพอใจ ร�อยละ 90   
ความสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 100 

นางสาวศรีเรือน  จิต
อารีย!  นางฉลวย  
อนุเคราะห!       

 

    
4 โครงการส�งเสริมกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู� 
ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยนักเรียนและครูได�มี
สื่อวัสดุอุปกรณ!ประกอบการเรียนการสอน
เพียงพอในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให�
เรียนรู�ได�รวดเร็วและเข�าใจง�ายข้ึนและมีวัสดุ
อุปกรณ!จะทำให�เด็กได�มีการพัฒนาการเรียนรู�
ตามศักยภาพ ภายใต�ข�อความท่ีว�า เก�ง ดี มี
ความสุข ความพึงพอใจ ร�อยละ 90   
ความสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 100 

นางชฏาภรณ!  ไชยสว�าง  
นางณหฤทัย  แก�วระดี              
 

5 โครงการนิเทศภายใน ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยให�ครูทุกคนมี
แผนการสอนและได�รับการตรวจจากผู�บริหาร 
มีเอกสารการนิเทศ มีกำหนดการนิเทศ ติดตาม 
โดยผู�บริหาร หัวหน�ากลุ�มบริหาร หัวหน�าสาย
ชั้น และเพื่อนครู  มีผลให�ครูทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ี
หลากหลาย ความพึงพอใจ ร�อยละ 100   
ความสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 100 

นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ 

6 โครงการส�งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู�เรียนระดับ
ปฐมวัย  

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม โดยจัดกิจกรรม
ส�งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานนักเรียนให�มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด�านเหมาะสมกับวัยของตนเอง 
ความพึงพอใจอยู�ท่ี ร�อยละ 100  ผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 
 

น.ส.ศุภาพิชญ! แสนกัน 
น.ส.ปริยฉัตร   ทะคำ  



ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
7 โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู�วิทยาศาสตร! 
จัดกิจกรรมการเรียนรู�อย�างหลายหลาก เพ่ือให�
นักเรียนได�มีการสืบเสาะหาความรู� ใช�ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร! และวิธีทาง
วิทยาศาสตร! ได�ฝ�กทักษะการคิดและการทำ
กิจกรรมกลุ�ม รวมท้ังได�ฝ�กใช�เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร!พ้ืนฐานได�อย�างคล�องแคล�ว ความ
พึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 90.75 ความสำเร็จของ
โครงการ อยู�ท่ี ร�อยละ 100   
 

นางอารี  วัชรธรรมรักษ! 
นางวิภาวี สารถ�อย 
 

8 โครงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู� 
   
 
 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม โดยมีการวัดผลและ
ประเมินผล นักเรียนทุกคนอย�างถูกต�องตาม
ระเบียบของโรงเรียน และมีการประเมินผล
พร�อมกันทุกชั้น 4 คร้ัง ต�อป� รวมทั้งสามารถ
ออกเอกสารต�าง ๆ  ให�นักเรียนได�ทันตาม
กำหนดเวลา จัดเก็บข�อมูลการวัดผลอย�างเป,น
ระบบ ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 100 
 

นางนภสร  บุญสิงห!  
นางวิภาวี  สารถ�อย              

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
อ�านออกเขียนได� 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม มีผลการดำเนินการ
อยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุผลตามวัตถุประสงค!ท่ี
กำหนดไว� 

นางฉวีเพ็ญ  ณ น�าน   
นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! 

 1.กิจกรรมจัดทำเคร่ืองมือ
ประเมินทักษะการอ�านการ
เขียน 

จัดทำอัดสำเนาเอกสารการประเมินทักษะการ
อ�านการเขียน เพื่อประเมินการอ�านการเขียน
นักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห!สภาพปKญหาของ
นักเรียน  จัดทำข�อมูลสารสนเทศ และหาวิธี
แก�ปKญหาให�ตรงจุด ความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 
85  ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100 

นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! 

2.กิจกรรมจัดทำบัญชีคำ
พื้นฐาน 

การจัดทำบัญชีคำพื้นฐาน ตั้งแต� ชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 1- 6  เพ่ือให�สมองนักเรียนมี
คลังศัพท!เพ่ิมข้ึนตามพัฒนาการในแต�ละวัย 
ส�งผลต�อการอ�านออก เขียนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 90  
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100 

 
 

น.ส.ศรีเรือน  จิตอารีย! 



3.กิจกรรมจัดทำนวัตกรรม
การอ�านจับใจความ 

จัดทำข้ึนเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการอ�าน
จับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 
1- 6 เป,นนวัตกรรม เพ่ือให�รู�จักนำความรู�
ความสามารถในการคิดวิเคราะห!ไปประยุกต!ใช�
ในชีวิตประจำวันอย�างเหมาะสม เนื้อหาของแบบ
ฝ�กทักษะเป,นวิธีการเรียนรู�จากง�ายไปหายาก 
เป,นนวัตกรรม 
ท่ีเร�าความสนใจของนักเรียน ความพึงพอใจอยู�ที่ 
ร�อยละ 85.50  ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อย
ละ 100 
 

นางฉวีเพ็ญ  ณ น�าน   
 

10. โครงการพัฒนาการอ�านการ
เขียนเด็กปฐมวัย 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นางหทยา   เตชนันท!  
นางฉลวย  อนุเคราะห! 

1.กิจกรรมจัดทำชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ การอ�านและ
การเขียนระดับอนุบาล 

จัดทำชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ�านและการ
เขียนคำพื้นฐานระดับอนุบาล นักเรียนชั้น
อนุบาล 2 ทุกคนได�ฝ�กทักษะการอ�านและเขียน
ตามแบบ ความพึงพอใจร�อยละ 80   
ความสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 100 
 

นางหทยา   เตชนันท!  
 

2.กิจกรรมจัดทำแผ�นชาร!ตฝ�ก
อ�าน คำพ้ืนฐาน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

จัดทำแผ�นชาร!ตฝ�กอ�าน พยัญชนะไทย 44 ตัว
พยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว และคำพ้ืนฐาน 
สำหรับเด็กปฐมวัยได�ฝ�กอ�านทุกวัน มีความพึง
พอใจ ร�อยละ 98 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่
ร�อยละ  100 
   

นางฉลวย  อนุเคราะห! 

11. โครงการส�งเสริมสุนทรียภาพ
ทางด�านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลปI 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ! 
ในการจัดกิจกรรมสุนทรีภาพทางด�านศิลปะ 
ดนตรี และนาฎศิลปI ให�นักเรียนได�ใช�ในการเรียน
การสอนอย�างเพียงพอ ความพึงพอใจอยู�ที่  ร�อย
ละ 90 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100   
 
 
 

นางละอองรัตน! สุวรรณ!วิโชติ 
นายเฉลมิพล   หน�อคำ  
น.ส.อชิรญาณ!  อินตAะแสน 

 



ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
12 โครงการส�งเสริมศักยภาพด�าน

ศิลปะ 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม โดยให�นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 4 – 6 ทุกคนได�เข�าร�วมค�าย
พัฒนาด�านศิลปะ จากวิทยากรที่มีความรู� ทำให�
นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการประดิษฐ!ท่ีสูงข้ึน   
ผลความสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 
85.00 ผลความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 80.50 

น.ส.อชิรญาณ! อินตAะแสน 
นายเฉลิมพล หน�อคำ 

13 โครงการส�งเสริมทักษะด�าน
กีฬา และออกกำลังกาย 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมให�
นักเรียนได�มีทักษะด�านกีฬา และการออกกำลัง
กาย โดยให�นักเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 1 – ชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 3 ได�เรียนการว�ายน้ำ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4 – 6 ได�เรียนรู�การ
เล�นกีฬาในแต�ละประเภทตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อย
ละ 99 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ  100  

นายจักราช  ดีคำวงค!   
นายจิระพันธ!  นุกาศ 

14 โครงการการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลปฐมวัย 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

น.ส.ฤทัยรัตน!  วงค!สวัสดิ ์
น.ส.ศศิธร   ไชยยา 

1.กิจกรรมจัดทำเคร่ืองมือ
สำหรับเก็บข�อมูลและ
ประเมินผลพัฒนาการ 

จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บข�อมูลและประเมินผล
พัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนจำนวน 248 
คน ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อยละ 
100 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ  100   
 

นางปริญญา  เนตรทิพย! 
น.ส.ฤทัยรัตน!  วงค!สวัสดิ ์
 

2 .กิจกรรมพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมการจัดการ 

ครูผู�สอนสามารถใช�อุปกรณ!โปรแกรม อำนวย
ความสะดวกในการบันทึกผลการพัฒนาการ
สำหรับการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาผู�เรียน      
ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อยละ 80 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ  100   
 

นางปริญญา  เนตรทิพย! 
น.ส.ปริยฉัตร  กันทะคำ 

15 โครงการห�องสมุดมีชีวิต ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ท่ี
กำหนดไว� 

นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค!  
น.ส.วิมาลา  มหาศรานนท! 

1.กิจกรรมบันทึกรักการอ�าน 

 
ดำเนินการจัดทำแบบบันทึกรักการอ�านให�
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1- 6 ทุกคนได�อ�าน

น.ส.วิมาลา  มหาศรานนท! 



หนังสือห�องสมุดแล�วได�สรุปใจความสำคัญลงใน
แบบบันทึกรักการอ�าน ผลการดำเนินงานมีความ
พึงพอใจ ร�อยละ 99 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่
ร�อยละ  100   
 

2.กิจกรรมแข�งขันตอบปKญหา 
สารานุกรมไทย 

ดำเนินการจัดให�มีการแข�งขันตอบปKญหา 
สารานุกรมไทย ในระดบัโรงเรียน ระดับจงัหวัด และ

ในระดับภาค ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ 
ร�อยละ 99 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ  
100   

นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค!  
น.ส.วิมาลา  มหาศรานนท! 

 3 กิจกรรมซ้ือหนังสือและ
หนังสือพิมพ! 

ดำเนินการจัดซ้ือหนังสือและหนังสือพิมพ!ไว�ใน
ห�องสมุด บริการนักเรียนและคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา ได�อ�านข�าวสาร เพื่อให�ทันเหตุการณ!

ปKจจุบนั ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อย
ละ 90 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ  100  

น.ส.วิมาลา   มหาศรานนท! 

4 กิจกรรมส�งเสริมนิสัย           
รักการอ�าน 

ดำเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริมนิสัยรักการอ�าน

ให�กับนักเรียนทุกระดับช้ันที่เข�าใช�บริการ
ห�องสมุด โดยจะมีกิจกรรมตอบปKญหาจะได�รับ
แสตมปIยอดนักอ�านให�สะสม เสร็จป�การศึกษาจะ
มีการมอบรางวัลพร�อมเกียรติบัตร ให�ยอดนัก
อ�าน ในแต�ละระดับชั้น ผลการดำเนินงานมีความ
พึงพอใจ ร�อยละ 99 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่
ร�อยละ  100   

น.ส.วิมาลา   มหาศรานนท! 

5 กิจกรรมงานเทคนิคและ       
การให�บริการห�องสมุด 

ดำเนินการให�บริการและจัดทำสถิติการใช�
ห�องสมุดและจัดทำบัตรสมาชิกห�องสมุดให�กับ
นักเรียนทุกคนตั้งแต�ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 6 ได�มีบัตรสมาชิกห�องสมุดไว�
ยืมหนังสือ กลับไปอ�านท่ีบ�าน ผลการ
ดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อยละ 95 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ  100   

น.ส.วิมาลา   มหาศรานนท! 

6. กิจกรรมตกแต�งและปรับปรุง
ภูมิทัศน!ห�องสมุด 

ดำเนินการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนรู�          ของนักเรียน ให�เป,นห�องสมุดมี
ชีวิต ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อยละ 
98 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ  100   

นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค!  
น.ส.วิมาลา  มหาศรานนท! 



ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
16 โครงการปรางค!ปริทัศน! ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยมีการจัดงานปรางค!

ปริทัศน!เป,นประจำทุกป� เพ่ือให�นักเรียนและ
คณะครูได�แสดงศักยภาพของตนเองในรอบป�
การศึกษาที่ผ�านมา โดย.ได�จัดทำวารสารปรางค!
ปริทัศน!และจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานครู 
นักเรียน ให�พ�อแม� ผู�ปกครองนักเรียนและ
บุคคลภายนอกได�เยี่ยมชม ผลการดำเนินงานมี
ความพึงพอใจ ร�อยละ 99 ผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ีร�อยละ  100   
 

นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ  
นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! 

17 โครงการแข�งขันทักษะ
วิชาการและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ท่ี
กำหนดไว� 
 

นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! 

18 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู�ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 
 

ไม�ได�ดำเนินการกิจกรรม นางวิภาวี  สารถ�อย  
นายบุญนาค  ไชยศิลปI 

19 โครงการบ�านนักวิทยาศาสตร!
น�อย 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยไม�ใช�งบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่
ร�อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 
 

นางปริญญา  เนตรทิพย! 
นางหทยา  เตชนันท! 

1.กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร! 20 กิจกรรม 

ได�จัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ�าน
นักวิทยาศาสตร!น�อยทุกห�องเรียน จำนวน 20 
การทดลอง ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ 
ร�อยละ 99 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ  
100   
 

นางวัชรีภรณ!  ละม�อม 
นางฉลวย  อนุเคราะห! 
น.ส.ฤทัยรัตน!  วงค!สวัสดิ ์

2.กิจกรรมค�ายบ�าน
นักวิทยาศาสตร! 

ได�นำนักเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 จำนวน 148 คน
เข�าร�วมกิจกรรมบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย ใน
หัวข�อ “เพราะทุกสิ่งไม�หยุดนิ่ง” ท่ี สพป.น�าน 
เขต 2 และได�จัดด�ายบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย
ให�กับนักเรียนชั้นอนุบาลทุกคน ที่ห�องประชุม
ปรางค!ปราสาท ในวันที่ 15  กันยายน 2562   

นางปริญญา  เนตรทิพย! 
นางหทยา  เตชนันท! 
นางฉลวย  อนุเคราะห! 
 



ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจ ร�อยละ 100 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ  100   
 

20 โครงการส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู�เรียน(ชุมนุม) 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

 
 

นางเบญญาดา  ตามล     
นางกนกพร ไชยบุญเรือง 

21 โครงการลูกเสือ - ยุวกาชาด  
เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน! 

นักเรียนชายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 1- 5 และนักเรียนหญิงยุว
กาชาดทุกคนได�เดินทางไกลสำหรับลูกเสือ
สามัญชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 เดินทางไกลและ
เข�าค�ายลูกเสือที่โรงเรียนจอมแจ�งวิทยาคาร มี
ความพึงพอใจ ร�อยละ 100 ผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ี  100 
 

นางปราณี  สุวัฒนา 
นางวิลาวัณย!  คำรังษี      

22 โครงการวันแห�งความสำเร็จ ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ี ร�อยละ100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 
 

นางปริญญา  เนตรทิพย!  
นายจักราช  ดีคำวงค! 

 1.กิจกรรมระดับอนุบาล
(บัณฑิตน�อย) 
 

จัดกิจกรรมบัณฑิตน�อย สำหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลป�ที่ 2 ทุกคนได�รับวุฒิบัตรการจบ
หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนบ�านปรางค! ผลสำเร็จ
ของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 100 ความพึงพอใจ
ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมอยู�ที่  ร�อยละ 99.50 

นางปริญญา  เนตรทิพย! 

 2.กิจกรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 6 (ปKทฉิม
นิเทศ) 

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และผลการจบการศึกษา
ให�กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 
110 คน และมีกิจกรรมน�องส�งพี่ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 5  ในวันที่ 30  มีนาคม  2561 
ทำให�นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 
ความสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 
 

นายจักราช  ดีคำวงค! 

23 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยกระบวนการ 
PLC 

จัดกิจกรรมให�คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ�มสาระได�มีการ PLC กลุ�มสาระของ
ตนเอง แล�วนำเสนอ  ผลสำเร็จของโครงการอยู�
ท่ี ร�อยละ 95.50 ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม

นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ 
น.ส.ศรีเรือน  จิตอารีย! 



กิจกรรมอยู�ที่  ร�อยละ 85.75 

ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
24 โครงการทัศนศึกษาแหล�ง

เรียนรู�นอกสถานท่ี 
ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร 

นางปริญญา  เนตรทิพย!  
นางเรณู  คำเทพ                                    
นางลัดดา  วีรวงค!            

1.กิจกรรมอนุบาล  1-2  
(จังหวัดน�าน) 
 
 

นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนได�เข�าร�วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล�งเรียนรู�ท�องถ่ินของตนเอง ได�มี
ประสบการณ!ตรง ทำให�ผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ี ร�อยละ 98.70 

นางปริญญา  เนตรทิพย!
และคณะครูปฐมวัยทุกท�าน 
 

24 2.กิจกรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 3  
(จังหวัดเชียงใหม�) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 ทุกคนได�เข�าร�วม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�จังหวัดเชียงใหม� 
ได�มีประสบการณ!ตรง ทำให�ผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 90 
 

นางเรณู   คำเทพ 
ครูผู�สอนในระดับชั้น ป.3 
ทุกคน 

3.กิจกรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 6  (จังหวัด
ชลบุรี) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ทุกคนได�เข�าร�วม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�จังหวัดชลบุรี ได�
มีประสบการณ!ตรง ทำให�ผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ี ร�อยละ 90 
 

นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร 

นางลัดดา  วีรวงค! และ
คณะครูชั้นประถมศึกษา 
ป�ท่ี 6 ทุกคน 

4. กิจกรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 2 , 3 และ
ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 4 – 5 
(จังหวัดน�าน) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 , 2 , 4 และ 5  
ทุกคนได�เข�าร�วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�
ท�องถ่ินของตนเอง ขององค!การบริหารส�วน
จังหวัดน�าน นักเรียนได�มีประสบการณ!ตรง ทำ
ให�ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 98.70 
 

นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร 

ครูผู�สอนในระดับชั้น ป.1 , 
2 , 4 และ 5 ทุกคน 

25.  โครงการเรียนฟรี 15 ป� อย�างมี
คุณภาพ (ค�าอุปกรณ!การเรียน) 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นางเรณู  คำเทพ   
นางลัดดา  วีรวงค!   

26. โครงการเรียนฟรี 15 ป� อย�าง
มีคุณภาพ (ค�าหนังสือเรียน) 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 
 

นางวิไลลักษณ!  งามล้ำ  

นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! 
             

27 โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณปKจจัยพื้นฐาน

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมตามงบประมาณของ
สพฐ.ที่แจ�งดำเนินการ มีผลสำเร็จของโครงการ

นางบุญประภา  รัตนะประภา  
นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร 



สำหรับนักเรียนยากจน 
 

อยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ท่ี
กำหนดไว� 
   

 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
28 โครงการจัดการศึกษาเด็ก

พิเศษเรียนร�วม 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม โดยไม�ใช�เงิน
งบประมาณตามโครงการ ผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ี  ร�อยละ 90 มีความพึงพอใจ  
ร�อยละ 98.50   
 

นางสิริพร  วงศ!เงิน  
นางสาวรุ�งรัตน!   สุทำแปง 

29 โครงการอาหารกลางวัน   ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 
 

นางสาวจรวยพร  สุธรรมแปง  

นางสุครอง นันทแลบ 

 

30. โครงการอาหารเสริม(นม) ได�ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) ได�ดื่มทุก
วันซ่ึงได�รับจากสำนักงานเทศบาลตำบลปKว ได�
จัดสรรมาให�มีผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อย
ละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 
 

นางวิลาวัณย!  คำรังษี 

31. โครงการพัฒนาสู�ประชาคม
อาเซียน 

ไม�ได�ดำเนินการกิจกรรม นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร!แก�ว 
นางทัศวรรณ  บุญเทพ 

32 โครงการการจัดซ้ือสื่อ/
อุปกรณ!ส�งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นางปริญญา  เนตรทิพย!  
นางสาวศศิธร  ไชยยา  
นางสาวฤทัยรัตน!  วงค!สวัสด์ิ 

 1 กิจกรรมจัดทำป�ายตกแต�ง
สภาพแวดล�อมบริเวณภายใน
และนอกห�องเรียน 
 

ได�ดำเนินการจัดทำป�ายตกแต�งสภาพแวดล�อม
บริเวณภายในและนอกห�องเรียน ให�มี
บรรยากาศที่เอ้ือต�อการจัดประสบการณ!การ
เรียนรู�ให�ผู�เรียนเรียนรู�อย�างมีความสุข  
ความพึงพอใจอยู�ท่ี  ร�อยละ 99.50 ผลสำเร็จ
ของโครงการอยู�ที่  ร�อยละ 100 
 

นางสาวศศิธร  ไชยยา  
นางสาวธัญญาพร  ส�องส ี
นางสาวปริยฉัตร กันทะคำ 

 2 กิจกรรมจัดซ้ือสื่อส�งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด�าน 
 

ได�ดำเนินการจัดซ้ือสื่อ/อุปกรณ! ส�งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด�าน ไว�จัดมุมประสบการณ!ใน
ห�องเรียนครบทุกห�อง ความพึงพอใจอยู�ที่  ร�อย
ละ 99.50 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่  ร�อยละ 

 



100 
 

 3.กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ!
ทำความสะอาด 

ได�ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ!ทำความ
สะอาด สำหรับทำความสะอาดอาคารปฐมวัย 
ให�มีความสะอาดน�าอยู�และมีความปลอดภัย 

 

33. โครงการการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู�เด็กปฐมวัย
ร�วมกับพ�อแม� ผู�ปกครอง 

ไม�ได�ดำเนินการเน่ืองจากระยะเวลาไม�สามารถ
ดำเนินการตามกำหนดได�จึงงดไปในป�นี้ 

นางฉลวย  อนุเคราะห! 
นางสาวศุภาพิชญ!  แสนกัน 

34. โครงการโรงเรียนต�นแบบทรูป
ลูกปKญญา 

ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ท่ี
กำหนดไว� 

นาวสาวศรีเรือน  จิตอารีย! 
นายวิทิต  คำรังษี 

ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
35. โครงการจัดหาสื่อให�

สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง
(BBL) 

ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นางเรณู   คำเทพ     
นางลัดดา  วีรวงค!     

1.กิจกรรมจัดหาเคร่ืองเล�น

สนามเด็กเล�น 

 

จัดซ้ือเคร่ืองเล�นสนามชุดใหญ� จำนวน 3 ชุด 
เพื่อให�นักเรียนได�มีเครื่องเล�นสนามอย�าง
พอเพียง ความพึงพอใจอยู�ท่ี  ร�อยละ 99.50 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่  ร�อยละ 100 

นางเรณู   คำเทพ     
 

2.กิจกรรมซ�อมแซมเครื่องเล�น

สนาม 

ได�มีการซ�อมแซมอุปกรณ!เคร่ืองเล�นสนามที่ชำรุด   
ทำให�สามารถกลับมาใช�ได�อย�างปลอดภัยและมี
การทาสีความพึงพอใจอยู�ท่ี  ร�อยละ 90.50 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่  ร�อยละ 100   

นายบุญนาค  ไชยศิลปI 

36. โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู� 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� แต�มีการใช�งบประมาณเพียง
เล็กน�อย  เน่ืองจาก ไม�ได�ดำเนินการขอใช�เงิน
งบประมาณตามไตรมาส ทำให�งบประมาณเหลือ
จำนวนมาก 

น.ส.อชิรญาณ!   อินตAะแสน  
นายเฉลิมพล  หน�อคำ 

37. 
 

โครงการสานฝKนโรงเรียนดี
ใกล�บ�าน 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นางละมัย  ตาลตา   
นางเรณู  คำเทพ               

38 โครงการสหกรณ!ร�านค�า จัดสหกรณ!ร�านค�าบริการคณะครูและนักเรียน
โดยจัดให�นักเรียนได�เป,นเจ�าหน�าท่ีสหกรณ!ใน

นายสฤษดิ์ธิชัย จักร!แก�ว 
นางรัชนีย! สวาสดิ์วงค!   



ตำแหน�งต�าง ๆ ความพึงพอใจอยู�ที่  ร�อยละ 
88.50 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี  ร�อยละ 100  

นางนภสร บุญสิงห!           

39. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร!แก�ว   
นางปRยฉัตร สุทธหลวง                 

40. โครงการสำรองเงินจ�ายใน
ราชการ 

ได�ดำเนินการตามจุดเน�นกิจกรรมมีผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 
 

นางพรรณี  ขันแก�วหล�า  
นางปริญญา  เนตรทิพย! 

41. โครงการส�งเสริมสุขภาพ ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 
 

นางสมคิด  จันทร   
นางสุครอง  นันทแลบ 

42. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป�งบประมาณ 2562 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยได�มีจัดการประชุม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร�วมกันจัดทำ
แผนปฎิบัติการประจำป�งบประมาณ 2562 แล�ว
นำเสนอต�อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได�รับรอง แล�วนำเผยแพร�ทางเว็บไซต! มีความพึง
พอใจอยู�ที่ ร�อยละ 100  

นางปริญญา  เนตรทิพย!  
นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! 

ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
  ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ ร�อยละ 100 

บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 
 

43. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู� 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 
 

นายบุญนาค  ไชยศิลปI                

44. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน! 
สิ่งแวดล�อมและส�วมสะอาด 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 
 

นางละมัย  ตาลตา    
นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร              

         

1.จัดภูมิทัศน!และส่ิงแวดล�อม
ในโรงเรียน 

จัดตกแต�งภูมิทัศน!และสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน 
ให�สวยงามตามจุดต�าง ๆ ทำให�มีแหล�งเรียนรู�
และมีบรรยากาศร�มรื่นสะอาดสวยงาม   
ความพึงพอใจอยู�ท่ี ร�อยละ 100 ผลสำเร็จของ
โครงการอยู�ท่ี ร�อยละ 100 

นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร              

 



 

2 จัดกิจกรรมส�วมสะอาด จัดซ้ืออุปกรณ!ทำความสะอาดห�องส�วม ทำให�
ห�องส�วมสะอาด พร�อมบริการให�กับนักเรียนและ
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ความพึง
พอใจอยู�ที่ ร�อยละ 100 ผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ี  ร�อยละ 100 
 

นางละมัย  ตาลตา    
 

45. โครงการส�งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักร!แก�ว   
นายจักราช  ดีคำวงค! 

46. โครงการสถานศึกษาสะอาด
ปราศจากขยะ รักษา
สิ่งแวดล�อม 

ได�ดำเนินการกิจกรรมช�วยกันแยก ช�วยลด หมด
ปKญหาขยะซ่ึงทำให�บริเวณโรงเรียนบ�านปรางค! 
สะอาดไม�มีขยะมีความพึงพอใจอยู�ท่ี ร�อยละ 
90 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ100 
บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 

นายบุญนาค  ไชยศิลปI   
นางละมัย  ตาลตา 

47. โครงการส�งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค! 

ได�ดำเนินการจัดค�ายคุณธรรม นักเรียนชั้นป.4 – 
5 ทุกคน จำนวน 200 คน ได�เข�าร�วมกิจกรรม ณ 
ห�องประชุมปรางค!แก�ว โดยมีพระสงฆ! เป,น
วิทยากรให�ความรู� ความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 
80 มีผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ 90 
บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 
 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักร!แก�ว
นางสาวจีระภา สุดใจ 

48. โครงการติดตามและส�งเสริม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียน
รายบุคคล 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นางบุญประภา  รัตนะประภา  
นางสาวจีระภา  สุดใจ   

ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 
49. โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู�มือ
อาชีพ 

ได�ดำเนินการกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
อนุบาลเชียงราย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มี
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข�าร�วม 
จำนวน 61 คน ความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 100 
มีผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นางสืบสาย  ไชยศิลปI  
นางสาวจีระภา  สุดใจ 

50 โครงการค�าใช�จ�ายไปราชการ ดำเนินการใช�เงินงบประมาณสูงกว�าที่กำหนดไว�
ในโครงการเน่ืองจากมีคณะครูเดินทางไปราชการ

นางสืบสาย   ไชยศิลปI   



จำนวนมากและจ�ายค�าใช�จ�ายไปราชการของ
คณะครูไม�เพียงพอทำให�ใช�งบประมาณบางส�วน
จากเงินสำรองราชการ ความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อย
ละ 85.50 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 
100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

51. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ!
การศึกษา 

ไม�ได�ดำเนินการเนื่องจากไม�มีงบประมาณใน
การจัดซ้ือครุภัณฑ! เพราะใช�เงินรายได�
การศึกษา ซ่ึงเงินรายได�การศึกษานำไปจ�ายเป,น
ค�าจ�างครูในสาขาขาดแคลน ทำให�ไม�สามารถ
ดำเนินการตามกำหนดได�จึงงดไปในป�นี้ 
 

นางกนกพร  ไชยบุญเรือง 
นางเบญญาดา  ตามล 

52. โครงการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของชุมชนและเครือข�าย 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นางละมัย  ตาลตา  
นางเรณู  คำเทพ         

53. โครงการประชาสัมพันธ!งาน
โรงเรียน 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมโดยได�จัดทำป�าย
ประชาสัมพันธ!กิจกรรมของโรงเรียน ซ่ึงมีการใช�
งบประมาณเพียงบางส�วน ทำให�งบประมาณ
ยังคงเหลืออยู� มีผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อย
ละ 85 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 

นางละมัย  ตาลตา  
นางสิริพร  วงศ!เงิน 

54. โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 
 

นางละมัย  ตาลตา 

55. โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ!
โรงเรียน 
 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นางลัดดา  วีรวงค!    
นางเรณู  คำเทพ 

56. โครงการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นายบุญนาค  ไชยศิลปI  
นางละมัย  ตาลตา 

57 โครงการค�าใช�จ�ายรถยนต!ใน
ราชการ 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรม เพียงแต�มีการใช�เงิน
งบประมาณตามโครงการเพียงส�วนหนึ่ง ทำให�มี
งบประมาณเหลือ มีผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ี 
ร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 
 

นางละมัย  ตาลตา   



ที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จของโครงการ ผู"รับผิดชอบ 

58. โครงการโรงเรียนสพฐ.ใส
สะอาดปราศจากคอร!รัปช่ัน 

ไม�ได�ดำเนินการเน่ืองจากระยะเวลาไม�สามารถ
ดำเนินการตามกำหนดได�จึงงดไปในป�นี้ 

นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร!แก�ว     
นางรัชนีย!  สวาสดิ์วงค! 

59. โครงการวันสำคัญ ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก�ว 
น.ส.จรวยพร  สุธรรมแปง   

1. กิจกรรมวันไหว�ครู มีการจัดกิจกรรมวันไหว�ครู นายสฤษดิ์ธิชัย จักร!แก�ว   
2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/ 
วันเข�าพรรษา 

มีการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/ วันเข�าพรรษา
โดยให�นักเรียนและคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได�ร�วมกิจกรรมกันทุกคนโดยได�ร�วมหล�อ
เทียนจำนำพรรษา และได�นำเทียนถวายแด�
พระสงฆ! ความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 90.50 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก�ว 
น.ส.จรวยพร  สุธรรมแปง   

3. กิจกรรมวันแม�แห�งชาติ มีการจัดกิจกรรมวันแม�แห�งชาติ ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2561 โดยมีการจัดตกแต�งสถานที่ให�
นักเรียนและคุณแม�ได�ร�วมลงนามถวายพระพร 
และนักเรียนทุกคนได�กราบแม�แสดงความกตัญ�ู
ต�อผู�มีพระคุณ และมีการแสดงบนเวทีของ
ตัวแทนนักเรียนในแต�ละห�องเรียน ความพึง
พอใจอยู�ที่ ร�อยละ 100 ผลสำเร็จของโครงการ
อยู�ท่ีร�อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่
กำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก�ว 
น.ส.จีระภา  สุดใจ 

4. กิจกรรมวันลอยกระทง มีจัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยให�มีการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการวันลอยกระทง ให�
นักเรียนได�ประดิษฐ!กระทงแล�วนำไปลอยกับ
ผู�ปกครองที่บ�าน ความพึงพอใจอยู�ท่ี ร�อยละ 
85.50 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ท่ีร�อยละ 100 
บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก�ว 
น.ส.จรวยพร  สุธรรมแปง   

5. กิจกรรมวันสิ้นป�/ 
วันป�ใหม�/วันคริสมาสต! 

มีการจัดกิจกรรมวันสิ้นป�/วันป�ใหม�/วันคริ
สมาสต! ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 โดยให�
นักเรียนได�มีการแต�งชุดแซนตาครอส  มีการ
ประกวดชุดแต�งกาย และเต�นประกอบเพลง 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก�ว 
น.ส.จีระภา  สุดใจ 



 

 

 

 

พร�อมกันจัดกิจกรรมแลกของขวัญของนักเรียน
และครูบุคลากรทุกคนไปด�วย ความพึงพอใจอยู�
ท่ี ร�อยละ 95.50 ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่
ร�อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค!ที่กำหนดไว� 

6. กิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ให�นักเรียนทุก
คนได�ร�วมกิจกรรมในวันที่ 10 มกราคม 2562 
โดยมีกิจกรรมให�เด็กได�เข�าร�วมตามฐาน จำนวน 
12 ฐาน  มีการจัดหาของรางวัล สำหรับแจก
มากมาย ความพึงพอใจอยู�ที่ ร�อยละ 99.00 
ผลสำเร็จของโครงการอยู�ที่ร�อยละ 100 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว� 

นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก�ว 
น.ส.จีระภา  สุดใจ 

60 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นายจักราช ดีคำวงค!   
นายจิระพันธ! นุกาศ 
นายสฤษธิดิ์ชัย  จักร!แก�ว 

61 โครงการเบิกจ�ายค�า
สาธารณูปโภค 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 
 

นางพรรณี   ขันแก�วหล�า  
นางกนกพร  ไชยบุญเรือง 

62 โครงการจัดจ�างครู
ชาวต�างชาติ/ครูไทยสาขาขาด
แคลน และพ่ีเลี้ยงอนุบาล 

ได�ดำเนินการทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จของโครงการ 
อยู�ท่ีร�อยละ100 บรรลุตามวัตถุประสงค! 
ท่ีกำหนดไว� 

นางสืบสาย  ไชยศิลปI 


