
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ   กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบงานกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนางานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  เพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ 

มี.ค 62 
 

นายรัชชัย  ลุมมา 
และคณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายฯ 

2.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดเตรียมเอกสารด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-จัดท า SAR ของกลุ่มสาระปีการศึกษา 2562 
-จัดท า SAR ของกลุ่มปีการศึกษา 2562 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
1 - 28 ก.พ. 63 
1 - 28 ก.พ. 63 

19 มี.ค. 63 
20 มี.ค. 63 

21 - 22 มี.ค. 63 

 
นายรัชชัย  ลุมมา 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 63 นายรัชชัย  ลุมมา 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินการครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค. 63 

นายรัชชัย  ลุมมา 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 17,246 บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง      -      บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ  17,246  บาท  
 
 
 

ผง. 03/2562 



 
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานและนโยบาย 

 ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

  
    บรรลุ ไม่บรรลุ  

มาตรฐานการศึกษา 
(ระบุรหัสมาตรฐาน) 
2/2.2-1, 2/2.2-2,  
2/2.2-3 

 
 
1) ร้อยละ 100 
ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา  
2) จัดท า
รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ประจ าปี  
3) มีการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
1) โรงเรียนพร้าว
วิทยาคมมี
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
2) โรงเรียนมี
รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาและ
ส่ง 
3) ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนมี
คุณภาพสูงขึ้น 

 
 

บรรลุ 

 
 

- 

- รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 
2562 
- รายงานการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของกลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2562  
- รายงานผลการประเมิน
ตนเองของกลุ่มงาน ปี
การศึกษา 2562 
- ค าสั่งที่ 135/2562 
แต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่
ตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
- ค าสั่ง 136/2562 
แต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
 
 
 



 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานและนโยบาย 

 ต้นสังกัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐาน** 

  
    บรรลุ ไม่บรรลุ  

นโยบายของต้นสังกัด/
นโยบายของโรงเรียน 
(ระบุข้อที่/จุดเน้นที่/ด้าน) 
จุดเน้น สพม. ข้อ 11 

 
 
 
โรงเรียนพร้าว
วิทยาคมมีการ
ด าเนินการครบ 
8 องค์ประกอบ
ของระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
 
 
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ของสถานศึกา
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตาม 8 
องค์ประกอบของ
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

บรรลุ 

 
 
 

- 

 

 

4.ปัญหา / อุปสรรค 
 - เนื่องด้วยในช่วงเวลาในการด าเนินกิจจกรรม มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และต้นสังกัดได้
มีนโยบายให้งดการด าเนินกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันของคนหมู่มาก จึงได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชุมกลุ่มใหญ่เป็นการประชุมในกลุ่มย่อย ๆ และใช้การสื่อสารทางออนไลน์ในการติดต่อประสานงานและส่ง
ข้อมูล ท าให้การด าเนินกิจกรรมได้โดยไม่ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
 - จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ เก็บไว้ในระบบออนไลน์ และเปิดให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ แจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้ทุกคนทราบอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
      ( นายรัชชัย  ลุมมา) 

 
 
 



 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม 

ควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    (นางวิไลวรรณ  ปิวค า) 

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
         ( นางอ้อยทิพย์  ทองดี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2562 
กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
    ชื่อกิจกรรม จัดระบบควบคุมภายใน 
2. วิธีการด าเนินงาน  (ตามวงจร PDCA ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(*ระบุช่วงเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
  -ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในเพ่ือวาง
แผนการควบคุมภายใน 

 
5 มี.ค.63 

นางวิไลวรรณ  ปิวค า 
และ คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

2. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม (Do) 
  -จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในโครงการ 
  -จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  -ประชุมคณะครู จัดท าข้อมูลควบคุมภายใน ประเมิน
ความเสี่ยง 
  -คณะครูด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 

 
9-13 มี.ค.63 

 
23-27 มี.ค.63 

 
 

 
คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
-ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ของกลุ่ม/กลุ่มสาระ 

 
30-31 มี.ค.63 

คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
- น าผลการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ต.ค.63 นางวิไลวรรณ  ปิวค า 
และ คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
    3.1 รายงานการใช้งบประมาณ  
         - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร.............8,000..........บาท 
         - งบประมาณท่ีใช้จริง...................................0............บาท 
         - งบประมาณคงเหลือ.............................8,000...........บาท  
 
 
 

ผง. 03/2562 



 
    3.2 รายงานผลส าเร็จของกิจกรรม   
สนองมาตรฐานการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย 
เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

สรุปผลความส าเร็จ 
ของกิจกรรม  

ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน** 
  

 ต้นสังกัด     บรรลุ ไม่บรรลุ  
นโยบายของต้นสังกัด/
นโยบายของโรงเรียน 
(ระบุข้อที่/จุดเน้นที่/ด้าน) 
15 จุดเน้นของ สพม.34  
จุดเน้นที ่14 ระบบการ
บริหารงบประมาณ  
-การจัดระบบการบริหาร
งบประมาณ 

มีระบบการ
รับ-จ่ายเงิน 
ที่มีความ
รัดกุมและ
ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
ร้อยละ 100 

ไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรม 

   
 
 
     

            
 
 

- 

**แสดงร่องรอย/เอกสารหลักฐานไว้ในภาคผนวก 
4.ปัญหา / อุปสรรค 
  เนื่องจากในช่วงเวลาที่จะมีการด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ต้นสังกัดจึงมีนโยบายให้งดด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และเนื้อหาของ
กิจกรรมที่จะท าค่อนข้างมีความซับซ้อนจะต้องได้รับการชี้แจงโดยละเอียด และมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่ม/
กลุ่มสาระจึงจะท าได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
 
5.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
  อาจต้องหาวิธีการให้ความรู้ช่องทางอ่ืน  เช่น  ให้ความรู้ผ่านทางโลกออนไลน์ และให้ครูในกลุ่ม หรือ
กลุ่มสาระระดมความคิดกันในกลุ่มเล็กๆ 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
      ( นางวิไลวรรณ  ปิวค า ) 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่ม  
 การให้ความรู้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เพราะการสื่อสารทางเดียวอาจ 
ท าให้ผู้ฟังเข้าใจคลาดเคลื่อนได้  
 

      ลงชื่อ............................................................ 
         ( นางวิไลวรรณ  ปิวค า ) 
 



 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................ 
    ( นางอ้อยทิพย์  ทองดี ) 
 


